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Inleiding.
Op initiatief van het Oranjefonds startte Mooi zo Goed zo in 1995 in Tilburg. In 1998 nam de gemeente
Tilburg de financiering van het project over. Mooi zo Goed zo is een onderdeel van Contour.
De informatie in deze publicatie is afkomstig van de internetsite van Mooi zo Goed zo.

Het doel.
Het doel van Mooi zo Goed zo is Tilburg leefbaarder maken door wensen te realiseren die goed zijn voor
onze stad. Vrijwilligers zetten zich in om de handen uit de mouwen te steken en bedrijven, fondsen en
organisaties helpen mee met materialen, deskundigheid en geld om die wens daadwerkelijk mogelijk te
maken.

De organisatie.
Mooi zo Goed zo wordt uitgevoerd door projectleider Annemiek Hamers. Zij wordt ondersteund door de
selectiecommissie. Deze komt maandelijks bij elkaar. De commissie selecteert de binnengekomen
wensen en adviseert ten aanzien van het beleid op korte en lange termijn.
In de selectiecommissie, onder voorzitterschap van Contour, zitten vertegenwoordigers van de volgende
instellingen: de gemeente (gebiedsontwikkeling), Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT), Ondernemers
Federatie Tilburg (OFT), het Brabants Dagblad, De Twern (organisatie voor maatschappelijke diensten)
en de seniorenpagina van de Koerier.
Daarnaast is er een comité van aanbeveling dat eens per jaar bijeenkomt en Mooi zo Goed zo kritisch
volgt.

De criteria.
De wens moet voldoen aan de volgende voorwaarden;
 De wens moet passen binnen de doelstelling van Mooi zo Goed zo: dus het leefbaarder maken van
(een stukje van) Tilburg.
 Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
 Het project moet concreet zijn en eenvoudig te realiseren, met inzet van vrijwilligers.
 Het gaat om éénmalige projecten.
 Men steekt zelf de handen uit de mouwen en/of u stelt zelf middelen/budget ter beschikking.
 Men doet een tegenprestatie naar de sponsor. O.a. door de pers te informeren over het project.
Wat doet Mooi zo Goed zo niet;
 Zij ondersteunen geen evenementen, jubilea of feesten.
 Ze honoreren geen aanvragen voor grootschalige projecten waarbij Mooi zo Goed zo gevraagd wordt
voor een klein onderdeel.
 In structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten e.d. voorzien ze niet.
 Mooi zo Goed zo is er niet om een begrotingstekort te dekken.
 Men mag de wens pas realiseren als de aanvraag en de toekenning volledig zijn afgewerkt.
 Het gaat niet om individuele wensen.
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De werkwijze.
De aanvraag doorloopt het volgende traject:
 De aanvraag voor een project wordt ingediend door het aanmeldingsformulier op de internetsite van
Mooi zo Goed zo in te vullen of door het formulier uit te printen en ingevuld retour te sturen.
 Binnen een maand komt de aanvraag in de selectiecommissie. Die neemt een besluit over
(gedeeltelijke) toekenning.
 De projectleider van Mooi zo goed zo gaat met de toegekende aanvraag aan de slag en onderzoekt
de mogelijkheden bij bedrijven e.d. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Dien de aanvraag dus op tijd
in!
 De realisatie van het project is afhankelijk van de aanvraag, de bereidwilligheid van bedrijven en de
eigen inzet.
De Selectiecommissie behoudt zich het recht voor, om af te wijken van bovenstaande criteria.
Mooi zo Goed zo zoekt gericht sponsors die willen meewerken om deze wensen/projecten te realiseren,
via financiële ondersteuning, inzet van hun deskundigheid en aanbieden van goederen. Bedrijven kunnen
op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Adressen.
Mooi zo Goed zo / Contour
t.a.v. Annemiek Hamers
St. Annaplein 21
5038 TV Tilburg
tel.: 013 - 5498 654 / fax.: 013 - 5431 815
e-mail: mooizogoedzo@contourtilburg.nl
internet: www.mooizotilburg.nl

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren de volgende bijlagen;
• Model aanvraagformulier.
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