Aanvraag subsidie 2018
Aanvrager (organisatie)
Naam organisatie:

Vereniging “Vrouwen rondom Goeree”

Omschrijving activiteit
Kerstavond 2018 organiseren

Doel en doelgroep
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren en welke doelgroep wilt u hiermee bereiken?
Doel> een gezellige kerstavond te verzorgen voor de leden, genodigden en passanten, een ‘dank je
wel’ aan de leden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Doelgroep> Leden van de vereniging “Vrouwen rondom Goeree” , familie en vrienden van de leden,
inwoners van Goeree – Overflakkee.
Resultaat
Welke concrete resultaten moet de activiteit opleveren? Denk hierbij aan materiële opbrengsten,
betrokkenheid, kennisoverdracht, draagvlak en dergelijke.
Resultaat > ontspanning, sociale contacten versterken, gezelligheid. Samen zijn tijdens de “donkere
dagen’ voor kerst en natuurlijk ook laten zien wat een fijne vereniging we zijn, waarbij de leden één
maal per maand informatief, creatief en ontspannend bezig zijn.

Uitvoering
Op welke wijze voert u de activiteit(en) uit? Geef aan wat moet er gebeuren om de activiteit(en) te
doen slagen (inclusief planning). Voeg een activiteitenplan toe.
Uitvoering > zie programmaboekje 2016
Planning > vroeg in het jaar beginnen we al met de voorbereidingen, koren worden benadert en de
datum wordt vastgelegd. Samen met Oostdam wordt de catering besproken. Een deurgift voor alle
aanwezigen wordt gekocht en of zelf gemaakt door het bestuur, de kerstkaarten worden gemaakt en
gedrukt, flyers worden her en der opgehangen en voor de media (kranten en tv GO) wordt een stuk
geschreven > zie de bijlage > draaiboeken.
Kosten
Welke kosten zijn met de activiteit gemoeid? Splits de kosten fasegewijs op. Geef aan welke bijdrage
u inzet voor het dekken van de totale kosten. NB. Als u bij andere instellingen om een financiële
bijdrage verzocht heeft (subsidie of sponsoring) moet u dit aangeven. Voeg de projectbegroting en
de balans van het voorgaande boekjaar (alleen rechtspersonen) toe.
Onze eigen fianciele bijdrage is de opbrengst van de kerstloten die verkocht worden in
oktober/november 900 loten € 1,00 per lot = € 900,00.

Kosten 2016:
Catering / zaalhuur Oostdam

Kosten 2018
€ 1050,00 / € 59,75

Vergaderingen/ telefoonkosten € 65,00
Deurgiften

€ 120,00

Uitnodigingen/ kerstkaarten

€ 125,00

Cadeau’s kerstverloting

€ 100,00

Drukkosten loten

€ 106,50

Diverse

€ 50,00

Koor voor de kerstavond

€ 150,00
-------------

Totaal bedrag

€ 1826,25

zie 2016 en dan +/- 15% meer

