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Aanvraag Verrijk je Wijk Loven-Besterd 2017  
 
Voor elk idee waarvan u vindt dat het de wijk of de bewoners ten goede komt, kunt u een financiële bijdrage 
aanvragen voor Verrijk je Wijk bij de wijkraad.  
Voorbeelden voor zomeractiviteiten zijn een straatbarbecue, straatspeeldag, muziekfestival, buurtfeest etc. 
Voorbeelden voor winteractiviteiten zijn kerstbomen, nieuwjaarsreceptie.  
U kunt ook denken aan een (multiculturele) kookavond, bloembakken of meer groen in de buurt, een 
schommel in de speeltuin, een sportactiviteit, een schoonmaakactie etc.  
Kijk voor meer informatie op www.verrijkjewijk.nl  
 
Indien u een idee heeft kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen en verzenden naar: 
Het Spoor, t.a.v. wijkraad Loven-Besterd, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg,  
of mailen naar: info@loven-besterd.nl   
U kunt eventueel een bijlage toevoegen met informatie. 
  

1. Datum:   
2. Organisatie / vereniging   
3. Voornaam + achternaam 

aanvrager 
 

4. Adres:  
5. Postcode / plaats:  
6. Telefoonnummer:  
7. Emailadres:  
8. Een beknopte beschrijving 

van uw idee (max. 50 
woorden) 

 

9. De locatie van de activiteit  
10. Wanneer vindt de activiteit 

plaats: 
 

11. Het aantal verwachte 
deelnemers uit de straat of 
buurt van Loven-Besterd: 

 

12. De begroting van de 
activiteit 

S.v.p. hierbij gevoegde aparte bijlage invullen 

 
Criteria en voorwaarden deelname Verrijk je Wijk Loven-Besterd 
De wijkraad Loven-Besterd beoordeelt uw aanvraag op basis van de onderstaande criteria: 
• Voldoet het idee aan de criteria van Verrijk je Wijk?  
• In hoeverre draagt het idee bij aan meer betrokkenheid in de wijk Loven-Besterd? 
• Is de activiteit toegankelijk voor bewoners van Loven-Besterd? 
• Bij twijfel nemen we contact met u op voor meer informatie. 
• Let wel: alcoholische dranken zijn niet declareerbaar. 
• De Wijkraad vergadert 1x per maand en zal uw aanvraag dan beoordelen. U ontvangt zo snel mogelijk 

na de vergadering de beslissing. 
De voorwaarden voor deelname zijn: 
• “Wijkraad Loven-Besterd/Verrijk je Wijk” wordt in de PR/uitnodiging als sponsor genoemd. 
• U dient binnen één maand nadat de activiteit heeft plaatsgevonden de afrekening -werkelijke inkomsten 

en uitgaven gespecificeerd- met facturen/bonnetjes in te dienen bij de Wijkraad Loven-Besterd, p/a Het 
Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg onder vermelding van het nummer dat staat vermeld in de 
toekenningsbrief. Scannen en mailen naar info@loven-besterd.nl mag ook. Zonder bonnen/facturen 
kunnen we geen bedragen toekennen in verband met verantwoording aan de gemeente. 


