
Wat doe jij voor jouw omgeving en hoe pak je dat aan? Deel jouw 
initiatief, zodat iedereen ervan kan leren! Breng ons op de hoogte en 
maak kans op een ballonvaart of 1 van de andere mooie prijzen! 
Een onafhankelijke jury zal de ingezonden initiatieven beoordelen. 
Tot en met 22 juni 2019 kun je jouw initiatief indienen. Op donderdag 
5 september om 20.00 uur is de bekendmaking van de winnaars, 
noteer deze datum dus alvast in je agenda! 
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Formulier voor 
inschrijven Op de hoogte

Graag willen we de volgende gegevens van je (of jullie) weten:

Naam      Telefoonnummer

Adres      E-mail contactpersoon

Postcode en woonplaats

In welk dorp, buurtschap of gebied vindt het initiatief plaats?

Naam initiatief:

Soort initiatief (meerdere keuzes mogelijk):
  Jongeren
  Volwassenen
  Ouderen
  Mooiere buurt
  Zorgen voor elkaar
  Zaken op eigen kracht regelen
  Ontmoeting en activiteiten
  Leren van elkaar
  Versterken van eigen buurt/dorp/wijk
  Anders, namelijk: ......

Korte beschrijving initiatief:
     Wat houdt het initiatief in?
  Wie wordt er gelukkig van?
     Waarvan worden ze dan blij?
  Waarom zijn jullie/ben jij gestart met dit initiatief?
  Met wie werk je samen?
  Anders, namelijk: ......
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Hierdoor is het een succes:

Dit is er bereikt:

Dit is de ultieme tip voor andere intiatiefnemers:

Waar kunnen jullie nog hulp bij gebruiken of lopen jullie tegenaan?

Zo kun je meedoen:
     Het ingevulde formulier stuur je naar od@destuw.nl, voorzien van tenminste één foto van je initiatief.
     Je mag ook meerdere/andere foto’s, video’s of documenten meesturen.
    Je gaat akkoord dat de informatie over jullie initiatief wordt gedeeld en gebruikt voor publicatie, 
     uiteraard zonder precieze contactgegevens. De inhoud van de publicatie wordt van tevoren afgestemd.

Bovenstaande informatie gebruiken we voor:
     De selectie van de initiatieven, dus vertel zo nauwkeurig mogelijk over jouw initiatief. 
     Een selectie van de ervaringen wordt gebundeld, deze verhalen komen sowieso op destuw.nl te staan. 
     Als inspiratiebron voor Plaatselijk Belangen en andere geïnteresseerden. 

        Voor meer informatie kun je contact opnemen met een sociaal werker van 
     De Stuw of via het algemene nummer: 0523 - 26 74 78.
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