
  
 
Wil jij een aanvraag indienen bij een van de buurtfondsen in Amsterdam? Om een beeld te geven 
van hoe een aanvraag er uit zou kunnen zien, zie je hier een voorbeeldaanvraag en -begroting. 
Het voorbeeld is ingevuld aan de hand van het aanvraagformulier in Oost. Kom je er toch niet 
helemaal uit? Je kunt altijd contact opnemen met de lokale coördinator van jouw buurtfonds. 

 
VOORBEELDAANVRAAG 

 
Dien je een aanvraag in voor een stichting, vereniging of als privépersoon? 
Als Stichting 
 
Gegevens stichting, vereniging of privépersoon:  
 
Naam (verplicht): 
Stichting Speeltuin Oost 

 
  E-mailadres: 
speeltuinoost@gmail.com 

 
 
Adres: 
 
Adres:  
Ooststraat 7 
 
Postcode:  
1097 AO 
 
Plaats:  
Amsterdam 
 
Land:  
Netherlands 

 
Telefoonnummer: 
06-12345678 
 
Bankrekening 

 
Naam rekeninghouder: 

  Stichting Speeltuin Oost 
 

  IBAN (zonder spaties, hoofdletters waar nodig) 
  NL12OOST012345678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contactpersoon: 
 
Naam:  
Aafke Oostmaker 
 
Telefoonnummer: 
06-12345678 
 
Emailadres:  
a.oostmaker@gmail.com 
 
 

  Het project 
 
  Naam van je project: 
  Moestuin in de Oosterbuurt 
 
Wanneer vindt jouw project plaats? 
15 oktober 2021 

 
In welk deel van Amsterdam vindt jouw project plaats? 
Oost 
 
(In welke wijk in) Oost (optioneel): 
Oud-Oost 
 
Meerdere wijken (Optioneel) 

  -  
 
Wat ga je doen voor de buurt? 
De speeltuin in de Oosterbuurt wordt dagelijks geopend en gesloten door buurtbewoners met 
kinderen. Het is een mooie, groene speeltuin die veel gebruikt wordt door de kinderen in de buurt. 
Er is een commissie van bewoners die de speeltuin beheert en programmeert. Er ligt een landje in 
de speeltuin dat verwilderd en troepig is, dat wordt niet gebruikt door de kinderen. Nu willen we 
daar graag een moestuin openstellen voor en onderhouden met oudere buurtbewoners die  
groene vingers hebben. Er kan dan onder begeleiding wekelijks worden getuinierd, er wordt 
groente verbouwd, een bloemenpluktuin gemaakt en samen gegeten rond oogsttijd in het open 
hoekhuis van het verzorgingscentrum met groenten uit de tuin. De planning is 15 keer bijeen te 
komen zodat gereedmaken van de tuin, zaaien en oogsten allemaal meegepakt kan worden door 
deelnemers. 

 
Waarom denk je dat dit project nodig is in jouw buurt? 
Er is een verzorgingscentrum in de buurt, er zijn aanleunwoningen en er zijn veel actieve oudere 
bewoners die er van houden iets voor hun buurt te doen. Er zijn echter geen plekken waar deze 
mensen elkaar kunnen zien of spreken. De speeltuin kan door het in gebruik nemen van de 



moestuin meer een ontmoetingsplek worden voor ouderen. Zo wordt de speeltuin niet alleen voor 
de kinderen maar voor de hele buurt een plek om heen te gaan.  
 

 
Voor wie organiseer je het project (doelgroep)? 
Alle buurtbewoners, maar vooral ouderen uit de buurt.  
 
Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht je? 
We verwachten zo’n 15 à 20 ouderen die wekelijks betrokken zijn bij de moestuin. 
 
Hoe zorg je er voor dat buurtbewoners weten van jouw project? 
We maken een folder die we huis aan huis verspreiden met een oproep aan ongeveer 500 
buurtgenoten. Ook wordt online op facebook en via het verzorgingscentrum en de 
vrijwilligersorganisatie een oproep gedaan. 
 
Hoe betrek je buurtbewoners actief bij de ontwikkeling en uitvoering van het project? 
We maken een folder die we huis aan huis verspreiden met een oproep aan ongeveer 500 
buurtgenoten. Ook wordt online op facebook en via het verzorgingscentrum en de 
vrijwilligersorganisatie een oproep gedaan. 

 
  Met welke organisaties en/of vrijwilligers uit de buurt werk je samen? 
De vrijwilligersorganisatie Oosterbuurt Actief en het verzorgingscentrum staan allebei achter idee 
en zijn betrokken bij de uitvoering. 

 
 
  Kosten: 
 
Wat kost het project in totaal? 
Het project kost in totaal 2500 euro. We krijgen het gereedschap van de kringloop en van de 
Intratuin de materialen om het tuinhuis op te knappen. 

 
 
Licht de kosten toe. Geef per onderdeel aan wat de kosten zijn (bijvoorbeeld 
materiaalkosten, locatie huur, catering enz) 

• Aanschaf tuingereedschap via de kringloop € 500 
• Opknappen tuinhuis (verf, hout, tafel, paar stoelen, koelkastje) € 500 
• Begeleidersvergoeding moestuin 15 x € 20 = € 300 
• Zaden bloemen, planten en groenten € 300 
• Folder en poster € 400 
• Oogstfeest voor de buurt (tafels huren, tent, catering etc) € 300 
• Bloemplukdag voor de buurt (tafels huren, catering etc) € 200 

 
Welk bedrag vraag je aan? Check voor de maximale hoogte van de bedragen de criteria bij 
jouw buurtfonds:  
Wij vragen aan Fonds voor Oost 1500 euro 

 
  Wordt het project ook door anderen (financieel) ondersteund? Zo ja, door wie en hoe en      
voor welk bedrag?: 
De Kringloop en de intratuin sponseren het tuingereedschap en het opknappen van het tuinhuis ter 
waarde van in total 1000 euro.  

 

Welk verschil maakt onze bijdrage voor jouw project 
Met jullie bijdrage kunnen we een mooie moestuin bouwen, zoals de ouderen elkaar kunnen 
ontmoeten. Zonder jullie steun kunnen we het project niet uitvoeren.  
 
 
 
 
 
 
 



VOORBEELDBEGROTING 
 


