
Geld aanvragen bij het Oranje Fonds
U kunt een bijdrage aanvragen als u Burendag viert op 22,  

23 of 24 september 2017. Kijk op www.burendag.nl voor de 

voorwaarden en het digitale aanvraagformulier. Let op: u 

kunt tot uiterlijk 1 september 2017 uw aanvraag indienen! 

Zorg dat u er snel bij bent, want op = op!

Wanneer er een goed overzicht is van de kosten van het plan 

vraag dan een financiële bijdrage aan bij het Oranje Fonds via 

www.burendag.nl. Op de website vindt u ook alle voorwaar-

den en richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen. Na 

ontvangst beoordeelt het Oranje Fonds uw aanvraag. U wordt 

per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar al weer de 12e Burendag  
op zaterdag 23 september. Tijdens Burendag viert heel Nederland feest en  

ontstaan ontmoetingen waar u de rest van het jaar plezier van hebt.

Douwe Egberts 
brengt buren met elkaar in contact, 

met een goede kop koffie. Met koffie 

kun je echt even de tijd nemen voor 

je buren. Koffie is voor buren het 

begin voor het leggen en versterken 

van de contacten. En die contacten 

zijn de basis voor een leuke 

Burendag!

Doe mee met Burendag!

Het Oranje Fonds 
steunt sociale initiatieven en bevor-

dert zo contact en verbinding tussen 

groepen mensen. Ook met Burendag 

willen wij mensen dichter bij elkaar 

brengen. Daarom krijgen buurtorga-

nisaties met een goed plan voor een 

leukere buurt tot € 400,= om het op 

Burendag uit te voeren. 



1. Datum
Noteer de datum in uw agenda en  

verspreid ‘m onder uw buren:  

23 september 2017!

 

2. Brainstorm sessie 
Misschien heeft u al een goed plan 

voor Burendag, misschien wilt u eerst 

nog samen met uw buren nadenken 

over een leuk plan. Organiseer in dat 

geval een brainstorm sessie. Schrijf 

tijdens de sessie alle plannen op. Aan 

het eind van de sessie beslist u of een 

plan haalbaar is qua uitvoerbaarheid 

en kosten. Dan hakt u de knoop door.

3. Planning
Goed plan bedacht? Dan kunt u een 

plan ning maken. In de planning 

bepaalt u wie wat gaat doen. Verdeel 

de taken zo gelijk mogelijk. Geef ook 

aan wanneer iets klaar moet zijn. 

Vergeet hierbij ook het aanvragen van 

eventuele vergunningen bij de 

gemeente niet!

4. Kostenoverzicht
Bepaal wat Burendag mag gaan kosten 

en hoeveel u aan welk onderdeel wilt 

besteden. Voor de uitvoering van uw 

Burendag plan kunt u een aanvraag 

indienen bij het Oranje Fonds. Kijk op 

www.burendag.nl voor de voorwaarden 

en het digitale aanvraagformulier.

5. Uitnodigingen
Nodig tijdig al uw buren uit om de 

Burendag activiteit bij te wonen.  

Op www.burendag.nl staan hiervoor 

uitnodigingen die u kunt downloaden 

en printen. Vul daarna uw eigen  

gegevens in en doe ze bij iedereen  

in de brievenbus. Misschien is het  

ook een leuk plan om de 

Burgemeester of een bekende  

buurtgenoot uit te nodigen?

6. Draaiboek
Maak een draaiboek voor de dag zelf. 

Hierin vermeldt u wie op welk moment 

wat moet doen. Bijvoorbeeld: 

‘09.00 uur – Kees: ballonnen en slingers 

ophangen.’

7. Laatste inkopen 
De dag voor Burendag kunt u gebrui-

ken om de laatste inkopen te doen en 

om alvast de buurt te versieren. 

Wanneer u een aanvraag indient bij 

het Oranje Fonds, of uw activiteit op  

de website aanmeldt ontvangt u een 

leuk Burendag feestpakket!

Hoe organiseer ik Burendag?

23 SEPTEMBER
burendag.nl

23 September, Burendag! 


