Hart voor Twente!
Een initiatief van de Stichting Twentse Noaber Fonds
Heb jij je hart voor Twente op de goede plek zitten en heb je een nieuw idee waar jouw stukje Twente
nog beter van wordt? Of vind je het leuk om je noabers te helpen om een idee naar realisatie te
brengen? Help ons dan mee om Twente nog mooier, beter, leuker, gezelliger en slimmer te maken en
laat ons jou daarbij helpen!
Met Hart voor Twente willen wij mensen met een goed idee voor hun stukje Twente verder helpen.
Want er zijn mensen zat met goede ideeën én er zijn mensen die het leuk vinden om iemand met een
goed idee verder te helpen. Hart voor Twente maakt die combinatie door kennis te delen en jou te
helpen bij de realisatie van je idee. Ook als dat idee soms een beetje geld nodig heeft. Want als je er
niet alleen voor staat worden jouw ideeën nog beter!
Dus: heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad? Een plan waardoor mensen
bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het
noaberschap in jouw omgeving groter wordt? Aarzel dan niet en neem contact op met Lidy Noorman
of Juliëtte Huis in ’t Veld. Zij zijn de contactpersonen voor een eerste check. Daarna kun je simpel en
eenvoudig een aanvraag indienen via www.twentsenoaberfonds.nl.

Wanneer kun je aanvragen?
-

Je hebt een nieuw en verfrissend idee voor Twente dat bijdraagt aan de lokale leefomgeving
en is gericht op zelfstandig leven, gezond bewegen en noaberschap;
Het idee is voor de langere termijn;
Anderen worden ook beter van jouw idee;

Wat kun je krijgen?
-

Ondersteuning in kennis
Wij schakelen ons netwerk in om jouw initiatief een stapje verder te brengen.
Ondersteuning in financiële middelen
Je kunt bij ons een max. bijdrage van €2000,- ontvangen.
Een netwerk
Je gaat onderdeel uitmaken van ons netwerk waardoor je met jouw opgedane kennis ook
weer andere initiatieven verder kunt helpen.

Wat moet je daarvoor doen?
-

-

Heb je een initiatief in Zuidwest Twente (Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden) neem dan
contact op met Lidy Noorman: lidy@twentsenoaberfonds.nl of 06-xxxxxxxx
Heb je een initiatief in Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen) neem
dan contact op met Juliëtte Huis in ’t Veld: juliette@twentsenoaberfonds.nl of 06-15131502
Ga naar www.twentsenoaberfonds.nl en dien digitaal een aanvraag in.

Aanvraagformulier Twents Noaber Fonds
Praktische informatie van de aanvrager
Naam aanvragende organisatie of groep:
Gemeente(n) waarin je uitvoert:
IBAN rekeningnummer aanvrager:
Tenaamstelling rekeningnummer:
Naam contactpersoon:
e-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:

Wat is het fantastische idee waarmee we je verder kunnen helpen?
Beantwoord onderstaande vragen kort, duidelijk en bondig. Het gaat hier om de omschrijving van je idee.

Kun je aangeven wat je wilt gaan doen en waarom dit nieuw is voor je omgeving?
Wat is de huidige situatie en wat wil je veranderen?

Waarom is juist jouw initiatief nodig voor de leefbaarheid van je buurt(schap), dorp of wijk?
Wat voegt het toe of wat verbind ‘wat er al is’?

Wie doen actief mee? En wie wil je (daarnaast) bereiken?
Wie zijn er allemaal betrokken en wil(len) dit graag, hoe weet je dat ook anderen het een goed idee vinden?

Van welk resultaat word je blij?
Omschrijf hoe jouw idee je omgeving mooier maakt na realisatie.

Wat heb je nodig om dit te bereiken?
Wat vraag je van ons; kennis, financiële bijdrage?

Kun je ons inzicht geven in het effect voor de langere termijn?
Hoe organiseer je en betaal je de instandhouding?

Wat is je startdatum
Wat is je einddatum
Zijn er vergunningen nodig en heb je daarover contact gehad met de gemeente?

Maak je omschrijving concreet en vertel ons wat je nodig hebt!
KENNIS & KUNDE
Naar welke kennis ben je op zoek? Hoe kunnen we jouw idee verder helpen met ons netwerk?

KOSTEN
Zijn er ook begrote kosten (die je feitelijk moet betalen) om je initiatief voor elkaar te krijgen?
Materiaalkosten (bijvoorbeeld aanschaf van
materiaal, drukwerk, kosten voor
bijeenkomsten)

€

Uren (kosten voor inhuur van anderen:
bijvoorbeeld adviseurs, begeleiding of
grafisch ontwerp)
Andere kosten (vertel waar dit voor is)

€

€
Dit is voor:

BATEN
Heb je er al zicht op hoe de kosten betaald worden? Hoe is de financiering/dekking van je initiatief?
Wil je wat aanvragen bij het Twentse
Noaber Fonds?

€

Ga je zelf ook iets bijdragen? Dat kan in
euro’s, maar ook in andere inzet zoals
goederen, diensten, eigen kennis. Zeg het
maar!
Betalen anderen ook mee? Wie?
Is er ook al iets toegezegd.
BTW (alleen invullen als je de BTW terug
kunt vragen van de Belastingdienst)

€
Andere inzet:
€
€ Noodzakelijk bij ons?

Kleine lettertjes, addertjes onder het gras…
Daar doen we niet aan! Maar let wel op hoe je ons inzet. We hebben allemaal een hart voor Twente
en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. We zijn elkaars noabers. En daar gaan we zuinig mee om. Om
het voor iedereen duidelijk te maken willen we je een aantal richtlijnen meegeven:
-

Het project wordt uitgevoerd in Twente en is van meerwaarde voor Twente.
Je aanvraag is een nieuw en verfrissend idee dat bijdraagt aan je lokale leefomgeving en is
gericht op zelfstandig leven, gezond bewegen en noaberschap;
Het idee is voor de langere termijn;
Anderen worden ook beter van jouw idee;
Er kunnen kennisvragen ingediend worden, maar er kan ook een financiële bijdrage gevraagd
worden;
De maximale financiële bijdrage voor een initiatief in euro’s is €2000,Iedereen mag aanvragen, ook als je (nog) geen stichting, vereniging, coöperatie of een
andere rechtsvorm bent
Als je een aanvraag indient bij het Twentse Noaberfonds ga je deel uitmaken van ons
netwerk. Dat houdt in dat de kennis die je opdoet met je initiatief ook ingezet kan worden
voor andere initiatieven. Je bent dus bereidt om ook jouw kennis te delen. In de praktijk
komt het er op neer dat we jouw initiatief kunnen koppelen aan een soortgelijk initiatief in
Twente om kennis uit te wisselen en te delen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Door een aanvraag in te dienen ga je akkoord met deze richtlijnen.

