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AANVRAAGFORMULIER Financiële ondersteuning:

Onderwerp:

Co-financiering Mobiele JOP

Organisatie:
Naam organisatie
KvK nr
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
contactpersoon
E mail adres contactpersoon
IBAN nummer
Naam rekeninghouder

LEV groep, jongerenwerk Gemert-Bakel
52515664
xxxxxxxxxxxx
Vondellaan 51
5421PN
Gemert
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
LEV groep

Omschrijving aanvraag
1. Wat willen jullie bereiken met de aanvraag : wat kunnen we zien als het project, de
activiteiten klaar zijn?
Een sportontmoetingsplek, die dient als een ruimte van en voor jongeren, in de wijk die kan dienen
als sociale voorziening, verwijsplek in het kader van overlastbestrijding, sportstimulering en
verbinding tussen jong en oud. Dat we kunnen voldoen aan een ontmoetingsruimte die inzetbaar is
op behoefte van dorpen, wijken en jongeren als primaire doelgroep. Jongeren worden buiten overal
weggestuurd en er is nergens een plek buiten waar zijn gewoon samen kunnen komen. De JOP is half
open, dus er is genoeg sociale controle om de locatie in een veilig klimaat te laten opbloeien.
Jongeren zijn reizigers en de mobiele plek kan elk half jaar verzet en ingezet worden vanuit de
hulpvraag van bewoners en jongeren.
2. Voor wie organiseren jullie het project, de activiteiten in jullie aanvraag, waar komen van
mensen vandaan en voor hoeveel personen organiseren jullie dit :
Jongeren tussen de 12-18jr zijn onze primaire doelgroep, maar met ondersteuning in onderhoud van
de gemeentewerf, kan het fungeren als een geschikte plek voor jong en oud. Door er sportelementen
aan toe te voegen, stimuleer je het sportkader in de gemeente en met de geïntegreerde
WIFIzuil(indien mogelijk) voorzie je aan elke behoefte.
3. Hoe lang duurt jullie project, de activiteiten in jullie aanvraag, wanneer start het en wanneer
eindigt het: Het project zal 6-8weken starten nadat de financiering is voldaan. De plek heeft

een rendement van 15jr met licht onderhoud. Er zijn praktijkvoorbeelden die hier zelfs
overheen gaan. Het is een duurzaam project. Activiteiten zullen in het kader van sport, spel,
ontmoeting en talentontwikkeling zitten. Jongeren zullen zelf verantwoordelijk geworden
voor het gebruik. Dit onder toezicht van gemeente, politie en jongerenwerk.
4. Welke activiteiten willen jullie uitvoeren :
Ontmoetingsactiviteiten. Sport en spelstimulans activiteiten, afhankelijk van de locatie waarop hij
dan (tijdelijk) staat. Eigen kracht.

5. Wat kost jullie project?
Actviteiten kosten
Uren voor inzet menskracht
Exploitatie
Materialen
Overige
Totaal

Totaal bedrag

Opmerkingen

10.000,00-13.500,00

3500 voor geïntegreerde WIFI

13.500,00

6. Wat vragen jullie aan financiële ondersteuning van ons en wat aan andere organisaties?
Aangevraagd en/of ontvangen
bij ons en andere organisaties :
Menskracht

€ Stichting Steun Welzijnszorg

Exploitatie
Materialen

5.000,00-8.500,00

Overige
Totaal

8.500,00

€ aan overige organisaties
Bedrag - naam
0,00 gemeentewerf en
jongerenwerk
0,00 gemeentewerf en
jongerenwerk
5.000,00 dorpsondersteuners
500,00 jongerenwerkbudget
5.000,00

7. Wat brengen jullie zelf in als middelen?
€ ……500……….,- voor materiaalkosten, vanuit ons eigen kleine werkbudget
8. Hoe heeft u ons weten te vinden, via …….., meerdere antwoorden zijn mogelijk
O Gemeente
O Website
O Krant
O Folder
O Eigen netwerk, evt. naam organisatie …………………………..
O anders, nl ……………………………………………………………………..

Ondertekening
Naam: Vic van Dijck
Datum: 12-07-2017
Plaats: Gemert

Handtekening:

