BURENDAG SCHIJNDEL 2017
• Meierij

Burendag Schijndel
Burendag is een jaarlijks terugkerend
feest dat je samen viert met je buren
en de buurt op de 4e zaterdag in
september. In 2017 vieren we
Burendag op 23 september. Het is
een dag waarop je gezellig samen
komt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt.
Ook in Schijndel vieren vele buren
feest! Vorig jaar deden er wel 9
wijken iets bijzonders tijdens de
Burendag: samen maaltijden
bereiden, een speurtocht, een
kletsmiddag onder het genot
van een hapje en een drankje,

of grepen buurtgenoten deze
gelegenheid aan om samen de
Jeux De Boules-baan op te
knappen.
Jaarlijks doen in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen
mee! Samen ondernemen zij
allerlei activiteiten die de buurt
leuker maken en hen nader tot
elkaar brengen. Burendag is
een initiatief van Douwe Egberts
en het Oranje Fonds en wordt
ieder jaar in het vierde weekend
van september gevierd.
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Van idee naar activiteit!

ONLINE-TOOLS
Op www.burendag.nl vindt u
allerhande ideeën en een toolkit
om van uw Burendag een
geslaagde dag te maken. Ook
kunt u daar uw activiteit
aanmelden.

Er zijn tal van voorbeelden te noemen voor
leuke activiteiten die u op Burendag zou
kunnen organiseren.
Laat u inspireren door de volgende
activiteiten.

Eten verbindt!









Buurt BBQ
Meebrengbuffet
Ontbijt/Brunch/Lunch/Diner
Picknick
Frietkar
Buurtcafé
High Tea
Koffiehoek

Of een heerlijk ontspannende
activiteit?











Hondenwandeling met versnapering
voor baas en hond
Workshop autowassen
Ruilhandel: Geef uw materiaal nieuw
leven door het te ruilen met een
buurtgenoot
Mobiele kapsalon en pedicure
Spelmiddag
Buurtfeest
Boombreien
Springkussen
Rodeostier

Liever de handen uit de mouwen?
Bij ‘Mijn Oranjefonds’ kunt een
financiële bijdrage aanvragen.





Opknapbeurt in de straat
Tuintjes opfrissen
Zomerklaar maken van de speeltuin

Meld uw activiteit aan op
www.burendag.nl

En nu? Hoe gaat dit vormkrijgen? Wie kan u in het proces adviseren? En hoe zit het dan met de financiering?

De rol van uw Woonservice


U heeft deze nieuwsbrief ontvangen via de Woonservice in uw gemeenschap. De woonservices spelen een belangrijke rol in de
buurt. Wanneer u de beslissing heeft gemaakt om mee te doen met Burendag Schijndel en er zijn vragen rondom de
organisatie kunt u terecht bij de Woonservice en opbouwwerkers van Welzijn De Meierij. Zij staan u allemaal graag bij met
advies over Burendag. Bij hen kunt u terecht wanneer u iets voor uw wijk wilt organiseren en daarbij vragen heeft. Ook het
beschikbaar stellen van ruimte en materiaal is een rol die de woonservice voor u zou kunnen invullen. Enkel het generen van
gelden, dat doet u op eigen beweging onder eigen vlag.



Woonservice Boschweg: Het Gasthuis, Lidwinahof 70 Schijndel

(073) 549 50 51

info@gasthuisschijndel.nl


Woonservice Centrum en Welzijn De Meierij: Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9f Schijndel

(073) 544 14 00

m.stegenga@welzijndemeierij.nl


Woonservice Zuid: Sociaal Cultureel Centrum De Vink, Hoevenbraaksestraat 28 Schijndel

(073) 549 38 71

devinkschijndel@home.nl


Woonservice Wijbosch: Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1 Wijbosch
deschakel@wijbosch.com

(073) 202 02 11

Voorwaarden particulieren Oranje Fonds
Geld aanvragen: wat kan wel en wat niet
Het Oranje Fonds heeft voor Burendag een speciale aanvraagprocedure. Sneller en makkelijker. Een aanvraag indienen is via mijn
Oranje Fonds mogelijk tot 18 augustus 2017, maar: op = op! Om voor een toekenning in aanmerking te komen, moet uw aanvraag
aan alle beschreven criteria voldoen. Als u vragen heeft kunt u mailen naar het Burendag team: burendag@oranjefonds.nl.
WEL
Uw Burendag activiteit vindt plaats op 22, 23 of 24 september 2017.







U organiseert een activiteit in de buurt, met de buurt én voor de buurt.
Uw Burendag activiteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het is de bedoeling dat u met de buurt iets opknapt of
uitvoert voor de buurt.
U kunt maximaal € 400 krijgen.
Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, struiken) of voor goederen die lang in de buurt gebruikt
kunnen worden, zoals een bank of een speeltoestel. Uiteraard moet er een relatie zijn tussen dat wat u aanvraagt en uw
Burendag-activiteit.
Let op: voor het plaatsen van iets in openbaar gebied moet u een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

NIET








Eten en drinken.
De aanschaf van artikelen, zoals barbecues en servies, bestek, kleding of een terras-heater. Mocht u een barbecue, stoelen,
tafels etc. willen huren, dan kan dit wel.
De aanschaf van gereedschap (bijvoorbeeld een hogedrukspuit om een speeltuin mee op te knappen). Huur van
gereedschap vergoeden we wel.
Honoraria voor artiesten, zoals dj’s en clowns.
Aanschaf van verkeersmaatjes, AED.
Uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal, versieringen, prijsjes.

Geld aanvragen: administratie.





U doet de aanvraag namens u en uw buren. Daarom MOET het formulier getekend worden door uzelf én vier andere
buurtbewoners die u op Burendag helpen. Familieleden zijn uitgesloten.
Stuur een kopie van een recent bankafschrift van de contactpersoon van deze aanvraag mee met het
handtekeningenformulier. Dit gebruiken wij uitsluitend om het rekeningnummer en adresgegevens te controleren en
wordt daarna vernietigd.
Stuur de twee documenten per post of per e-mail naar het Oranje Fonds, Postbus 8555, 3503 RN in Utrecht of per e-mail
naar burendag@oranjefonds.nl.

Geld aanvragen: wanneer krijg ik het en wat moet ik verder doen.






Het Oranje Fonds probeert u binnen drie weken per e-mail te laten weten of we besloten hebben u een bijdrage te geven
of niet en zo ja, hoe hoog het bedrag is.
Als we uw Burendagactiviteit financieel steunen, geven we u een voorschot van 80% van dit bedrag. Dit ontvangt u begin
september. Zo kunt u de grootste aankopen vast doen. Uiterlijk maandag 30 oktober 2017 moet u ons alle bonnen, een
evaluatieformulier en een aantal geprinte foto’s van Burendag toesturen.
Daarna ontvangt u de rest van het bedrag dat u aan Burendag besteedde, tot maximaal het bedrag dat we u toezegden.
Besteedde u minder dan het voorschot, of besteedde u het bedrag aan zaken die buiten de criteria vallen, dan moet u vóór
maandag 11 december 2017 geld terugstorten.

Rekenvoorbeeld:
U vraagt € 400 bij het Oranje Fonds aan. Wij kennen dit hele bedrag toe. Begin september ontvangt u 80%, dus € 320. Na Burendag
stuurt u ons de bonnetjes. Mocht hieruit blijken dat u inderdaad € 400 heeft besteed, dan ontvangt u van ons de resterende € 80.
Blijkt dat u minder heeft uitgegeven, bijvoorbeeld € 350, dan ontvangt u dus nog € 30 van ons. Mocht u daarentegen € 275
uitgegeven hebben, dan moet u ons € 45 terugbetalen.

Nuttige links en andere handigheden

“Meedoen in je buurt”

Download hier de Toolkit die u kunt
inzetten voor Burendag, beschikbaar
gesteld op www.burendag.nl
Burendag is te vinden op facebook

Bezoek via website www.schijndelontmoet.nl
de woonservice in uw woonomgeving

Kijk hier voor informatie over het opbouwwerk
Van Welzijn De Meierij www.welzijndemeierij.nl

Over vragen rondom leefbaarheid i.c.m. Burendag kunt u
ook terecht bij Huis en Erf
www.huisenerf.nl

