
 
AANVRAAG KLEINE BEWONERS
 

Hartelijk dank dat je je wilt inzetten voor de buurt. 

aanvragen voor alle initiatieven gericht op bijvoorbeeld verbinding, leefbaarheid, participatie, 

democratisering of vergroening. 

Je aanvraag gaat om maximaal € 500,

 Check onderaan dit formulier nog wel even of je idee aan de vo

 

Het Wijkcentrum checkt of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. 

hulp en advies bij het invullen van dit formulier of bij de uitvoering van je activiteit, neem dan gerust 

contact met ons op: 

Wijkcentrum De Pijp/Natuur & Milieuteam Zuid

Tweede van der Helststraat 66 

1072 PG Amsterdam 

Tel. 020-676 4800 

E-mail: info@wijkcentrumdepijp.nl/

 

Je kunt de vragen op je computer invullen en naar ons mailen. Maar handgeschreven mag natuurlijk 

ook. Er is ruimte tussen de vragen. Heb je meer ruimte nodig? Maak gerust een eigen aanvraag, met 

onze vragen er in verwerkt.  

 

Verantwoording: verslag en facturen:

Stuur, bij goedkeuring, binnen vier weken na 

maar natuurlijk ook foto’s of een filmpje. Daarnaast willen we graag de

van je uitgaven. We zullen vragen om 

terug te storten. Bewaar je bonnetjes dus zorgvuldig.

 

Je gegevens 
 

Naam  

 

Adres             

 

Postcode             

 

Telefoonnummer              

 

E-mail                                   

 

Bankrekening nr.  

 

Ten name van                   

  

E BEWONERSINITIATIEVEN  

je wilt inzetten voor de buurt. Wanneer je in De Pijp woont kun je geld 

aanvragen voor alle initiatieven gericht op bijvoorbeeld verbinding, leefbaarheid, participatie, 

democratisering of vergroening.  

€ 500,-.  

Check onderaan dit formulier nog wel even of je idee aan de voorwaarden voldoet.

Het Wijkcentrum checkt of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. 

hulp en advies bij het invullen van dit formulier of bij de uitvoering van je activiteit, neem dan gerust 

/Natuur & Milieuteam Zuid 

info@wijkcentrumdepijp.nl/ info@nmtzuid.nl 

op je computer invullen en naar ons mailen. Maar handgeschreven mag natuurlijk 

ook. Er is ruimte tussen de vragen. Heb je meer ruimte nodig? Maak gerust een eigen aanvraag, met 

antwoording: verslag en facturen:  

binnen vier weken na de activiteit een verslagje. Dat kan een verhaal zij

maar natuurlijk ook foto’s of een filmpje. Daarnaast willen we graag de originele 

We zullen vragen om geld dat niet opgemaakt is of waarvoor je geen bonne

terug te storten. Bewaar je bonnetjes dus zorgvuldig.  

 

e Pijp woont kun je geld 

aanvragen voor alle initiatieven gericht op bijvoorbeeld verbinding, leefbaarheid, participatie, 

orwaarden voldoet. 

Het Wijkcentrum checkt of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. Wil je 

hulp en advies bij het invullen van dit formulier of bij de uitvoering van je activiteit, neem dan gerust 

op je computer invullen en naar ons mailen. Maar handgeschreven mag natuurlijk 

ook. Er is ruimte tussen de vragen. Heb je meer ruimte nodig? Maak gerust een eigen aanvraag, met 

je. Dat kan een verhaal zijn, 

 bonnetjes/ facturen 

geen bonnetje hebt 



Je activiteit  

Hoe heet je activiteit? 

 

 

Wat ga je doen? Waar en wanneer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel geld heb je daarvoor nodig, en waarvoor? Als je dat handig vindt kun je het tabelletje op de 

laatste pagina hiervoor gebruiken. 

€ 

 

 

 

Hoe maakt je activiteit de buurt beter of mooier?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Om te checken: 

 

Waarvoor kun je, bijvoorbeeld,  geld aanvragen? 

• Het gezamenlijk bevorderen van onderlinge contacten en netwerken in de buurt; 

• Het bevorderen van de leefbaarheid: schoon, veilig en prettig samenleven; 

• Het stimuleren van de werkgelegenheid en participatie in de buurt; 

• Het bevorderen van vergroening, klimaatadaptatie, biodiversiteit of duurzaamheid in de 

buurt. 

Waarvoor kun je geen geld aanvragen? Activiteiten die: 

• Louter gericht zijn op vermaak; 

• Een commerciële doelstelling hebben; 

• Levensbeschouwelijk of politieke van aard zijn; 

• Al plaats hebben gevonden. 

 

 

Dit tabelletje kan je helpen om te bepalen hoeveel geld je nodig hebt en om je bonnetjes te 

administreren:  

Omschrijving Datum Kosten in Euro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Totaal 
 


