AANMELDINGSFORMULIER MOOI ZO GOED ZO
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen
1. Initiatiefnemers ..................................................................................................................................................
Contactpersoon................................................................................................................................................
Adres................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats..................................................................................................................................
Telefoon ...........................................................................................................................................................
2. Projectbeschrijving
Beschrijf in een bijlage:
- het project
- de doelgroep waar het project voor bestemd is
- de plaats waar het project gerealiseerd moet worden
- de eigen inzet bij dit project
- is er al een andere financier gevonden? Zo ja welke?
- in welke vorm heeft u hulp nodig (middelen, gereedschappen, ondersteuning, advies,
geld)
3. Past uw aanvraag binnen de doelstelling van Mooi zo Goed zo, namelijk het
leefbaar maken van de stad, wijk, buurt? Kunt u dat kort uitleggen?
4. Begroting
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat u nodig heeft (aantal, kleur enz.) en maak een
begroting, voeg eventuele offertes bij
5. Sponsors
Kunt u een lijst bijvoegen van winkels, bedrijven bij u in de buurt die wij kunnen
benaderen als mogelijke sponsor?
Wat biedt u de sponsor als tegenprestatie? Publiciteit, taart bakken, foto’s toezenden,
feestelijke opening enz. Bedenk zelf iets origineels.
6. Wie heeft u op de hoogte gebracht van Mooi zo Goed zo?
7. Datum en handtekening

Stuur dit aanmeldingsformulier naar:
Mooi zo Goed zo / Contour
t.a.v. Annemiek Hamers
St. Annaplein 21, 5038 TV Tilburg
Voor meer informatie:
Telefoon: 013 – 543 45 72
E-mail: mooizogoedzo@contourtilburg

Mooi zo Goed zo
Mooi zo Goed zo realiseert wensen van Tilburgers om de stad leefbaarder en aangenamer te
maken. Voor kleine wensen is vaak geen geld. Door samen te werken met bedrijven,
organisaties en media worden veel wensen gerealiseerd.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan die wens moet voldoen:
1
de wens moet worden gerealiseerd op Tilburgs grondgebied
2
de wens moet samen met anderen worden gerealiseerd. Het gaat dus niet om
individuele wensen
3
er is geen of te weinig subsidie om de wens te realiseren
4
de aanvragers moeten zelf de handen uit de mouwen steken om de wens te
realiseren
5
meerdere mensen moeten gebruik kunnen maken van het gerealiseerde project
6
wensen mogen maximaal € 5.000 bedragen
7
Mooi zo Goed zo probeert met name via materialen en diensten van bedrijven de
wensen te realiseren. Het gaat dus niet enkel om geld.
Een selectiecommissie beoordeelt de binnengekomen aanvragen.
Heeft u wensen waarvoor geen geld is?
Vul dan bijgaand inschrijfformulier in en wie weet, wordt uw wens werkelijkheid.
Aanbod
Een aantal bedrijven/gemeente heeft weer een aanbod gedaan, waarvan u als instelling gebruik
kunt maken. Dit aanbod is gratisEr zijn nog steeds een aantal mobiele telefoons beschikbaar,
geleverd door Fujifilm
1
De gemeente heeft vaste telefoontoestellen (geen draadloze) aangeboden
2
De gemeente heeft weer veel tweedehands computers (pentium 2, soms pentium 3,
zonder programmatuur. De computers worden geleverd met toetsenbord,
beeldscherm en muis. Gezien het grote aanbod, worden alleen computers
uitgeleverd als de minimumafname 10 is.
Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dus wees er snel bij.

