Beste Noaber,
Wij gaan weer starten met een nieuwsbrief. Hierin willen wij jullie zo snel en
goed mogelijk informeren over zaken die voor jullie van belang kunnen zijn. Heb
je vragen, suggesties, nieuwsberichten of opmerkingen stuur dan een mail
naar reinderwitting@twentsenoabers.nl
Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief, dan kan je je onderaan uitschrijven met
de unsubscribe functie.

MenzisFonds
Tussen 11 februari en 7 april 2019 kunnen organisaties weer een aanvraag indienen bij
het MenzisFonds. In elk van onze 5 regio’s (Achterhoek, Midden, Noord, Twente en
West) stelt het MenzisFonds € 25.000,00 beschikbaar. Elk maatschappelijk initiatief
kan maximaal aanspraak maken op € 5.000,00 aan budget. Dit betekent dat we per
regio minimaal 5 projecten kunnen financieren. Naast deze 5 regionale fondsen is er
ook een overkoepelend fonds van € 30.000,00. Dit fonds richt zich op grotere projecten
met een maatschappelijke insteek en meer landelijke uitstraling. Hierbij geldt een
maximumbijdrage van
€ 10.000,00 per initiatief. Kijk vanaf volgende week voor meer informatie en voor het
aanmelden van projecten op http://www.menzis.nl/menzisfonds

Agenda


Dinsdag 26 februari Leader Café Zuid West Twente. Meer informatie:
programma Leader Café



Zaterdag 30 maart We doen het samen festival Amersfoort. Meer
informatie: We doen het samen festival



Vrijdag en Zaterdag 17 en 18 mei D’RAN festival
Roombeek Enschede D’RAN festival



In Twente worden “Slingerbeurzen” en “Beursvloeren” gehouden die
interessant kunnen zijn voor burgerinitiatieven. Hieronder is een overzicht van
de data en plaatsen.



Slingerbeurs Hengelo vrijdag 8 maart 14.30-16.00 uur ROC van Twente De
Gieterij Hengelo. Meer informatie: De Slinger Hengelo Aanmelden



Slingerbeurs Almelo vrijdag 12 april ROC van Twente Wierdensestraat
Almelo. Meer informatie: De Slinger Almelo Aanmelden



Beursvloer Enschedese Uitdaging woensdag 22 mei 16.00-19.00 uur,
Performance Factory, Hoge Bothofstraat 31-49, Enschede. Meer
informatie:Enschedese Uitdaging Aanmelden



Beursvloer Hof van Twentse Uitdaging vrijdagmiddag 11 oktober Noaberhoes
van v.v. Rood/Zwart Delden. Meer informatie: Hof van Twentse Uitdaging



Haaksbergen kent ook een Uitdaging. Meer informatie: Haaksbergse
Uitdaging



De “Slingers” en “Uitdagingen” zijn in z’n algemeenheid uiteraard heel
interessant voor de burgerinitiatieven! Niet alleen tijdens de Beursvloer of de
Slingerbeurs, maar het hele jaar door. Neem daarvoor contact op met de
desbetreffende organisatie.

