
 

 

 

 

Deze bijeenkomst is kosteloos. Een bijdrage aan de  
Stichting Twentse Noabers Fonds NL30 RABO 0343374277 
wordt zeer op prijs gesteld.  
Wilt u sponsor of vaste donateur worden? Bel dan  
Reinder Witting, 06 51920549. 

Vrijdag 29 november 2019 

15.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) 

Locatie ROC van Twente, De Gieterij 100, Hengelo 

Ruimte: Storkzaal, 1e verdieping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beste Twentse Noabers Fonds-relatie, 

Met het Twentse Noabers Fonds willen wij mensen met een goed idee voor hun stukje Twente verder helpen. Want er zijn mensen 
zat met goede ideeën èn er zijn mensen die het leuk vinden om iemand met een goed idee verder te helpen. Wij maken 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! 

Wij zijn wij?  
Het Twentse Noabers Fonds is een nieuw initiatief van de 
Twentse Noabers Coöperatie in samenwerking met 4D 
(Stimuland), LEADER Noordoost-Twente en LEADER 
Zuidwest-Twente. Ons doel is burgerinitiatieven in Twente 
met kennis, ervaring en netwerken te ondersteunen en 
mogelijk ook op weg te helpen met financiering.  

Kom ook! 
Wij nodigen je graag uit voor de eerste Twentse Noabers Fonds-bijeenkomst en we hopen dat je kunt deelnemen aan deze middag. 
We hebben een bijeenkomst voorbereid waarin ruimte is voor jouw idee. Het programma (zie bijlage) ziet er veelbelovend uit en 
wordt nog mooier met jouw inzet. Geheel volgens het noaber-principe verwachten we namelijk dat je niet alleen iets komt halen, 
maar ook iets komt brengen; je kennis en ervaring!  

Aanmelden 
Mooi toch? Doe ook mee! Maar meld je dan wel even aan zodat we weten dat je komt. Dat kan door een mail te sturen naar 
aanmelden@twentsenoabers.nl.  

Namens bestuur & adviseurs Twentse Noabers Fonds, 

Reinder Witting 
Twentse Noabers Fonds 
reinderwitting@twentsenoabers.nl   
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VRIJDAG 29 november 2019 

  

Heb je een prachtig idee voor je eigen buurt, wijk, omgeving of 
vereniging? Dan zit je hier goed!  

Op 29 november kun je mensen ontmoeten, die je met jouw idee 
verder willen helpen. Je kunt je idee komen delen, kennis halen en je 
kan misschien wel financiering vinden!  
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Programma  
 
 
15.00 - 15.30 uur Inloop met koffie en thee  
 
15.30 - 15.40 uur Welkom door Reinder Witting, voorzitter Twentse Noabers Fonds en  
 lancering van de website www.twentsenoabersfonds.nl  
 
15.40 - 17.20 uur Ervaring uitwisselen, kennis uitwisselen, financiering vinden en bedrijven binden aan jouw initiatief.  

Nu is het de beurt aan jou! 
 

 Ruimte voor Ervaring 
 Er is een ruimte ingericht met reeds bestaande burgerinitiatieven (de leden van de Twentse Noabers 

Coöperatie) en nog te starten initiatieven (leerkringen). Heb jij al een initiatief en wil je dat verder 
ontwikkelen of heb je een vergevorderd idee? Hier is er ruimte om ervaring uit te wisselen met anderen.  

 

Ruimte voor Kennis 
Onze kennispartners helpen je graag verder, misschien is er wel een mooie match te maken? Organisaties 
als 4D (Stimuland), KNHM, SESAM-academie, ROC van Twente/HUB en OVKK kunnen je mogelijk helpen bij 
het verder ontwikkelen van je idee. Maak hier kennis met ze! Dit is de ruimte om kennis te delen. 

 

 Ruimte voor Geld  
 Hier strijkt de 4D-karavaan ‘hoe financier ik mijn initiatief’ neer. Samen met natuurlijk het Twentse Noabers 

Fonds en andere lokale en landelijke fondsen staan we klaar om te kijken of jouw plan gefinancierd kan 
worden. Ook kun je tijdens een korte workshop leren hoe je een goed projectplan schrijft èn hier geld bij 
vindt.    

 

 Ruimte voor De Slinger of Uitdaging 
 Hier kan je kennis maken met de Slinger of Uitdaging in jouw gemeente of stad. Misschien zijn er wel 

bedrijven die je kunnen helpen met het realiseren van het idee. De Slinger of Uitdaging kan je helpen om 
contact te leggen met een bedrijf. 

 
17.20 - 17.30 uur  Bekendmaking van een aantal (klinkende) resultaten van deze middag.  
 
17.30 - 18.00 uur Afsluiting, informeel napraten. 
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