
Uitnodiging

Fondsenplein Meet & Match - Bekendmaking winnaar 
prijsvraag Leefbaarheid & Inwonersinitiatief

Ben je op zoek naar financiering of advies voor jouw cultureel, sociaal of 
maatschappelijk project of initiatief? Kom dan op zaterdag 2 juli van 10.00 tot 
13.30 uur naar het Fondsenplein Meet & Match bij de ZB Bibliotheek van 
Zeeland in Middelburg. Ook maken we de winnaar bekend van de prijsvraag 
Leefbaarheid & Inwonersinitiatief. De toegang is gratis en de lunch inclusief. 

Wil je in gesprek met landelijke en Zeeuwse fondsen over jouw project of initiatief om te 
kijken of er mogelijkheden zijn op het gebied van financiële ondersteuning of 
organisatieversterking? Pak dan nu je kans! Samen met de KNHM, de Ella Vogelaar 
Academie en Stichting Hulst voor Elkaar organiseren we een bijeenkomst waar je vragen 
over je initiatief kunt stellen, antwoorden kunt krijgen en contact kunt maken met 
organisaties en mensen die je voor je initiatief nodig hebt.  

Bekendmaking prijsvraagwinnaar
We trappen de ochtend gezamenlijk af door de winnaar van de prijsvraag Leefbaarheid & 
Inwonersinitiatief bekend te maken. De winnaar krijgt professionele begeleiding van een 
aantal experts om zijn of haar project te versterken. Niet gewonnen? Niet getreurd, de
workshops en informatiemarkt bieden je concrete handvatten om van jouw idee een 
succes te maken. 

Lokale en landelijke samenwerking
De fondsen stellen zichzelf kort voor, zodat je gericht te werk kan gaan tijdens de 
informatiemarkt. Een workshop volgen, ook dat kan! Een drietal workshops bieden je de 
kans om je kennis bij te spijkeren. Die workshops worden georganiseerd door de experts 
van de KNHM, de Ella Vogelaar Academie en Stichting Hulst voor Elkaar. Op de 
informatiemarkt zijn diverse fondsen aanwezig waarmee je in gesprek kunt gaan. Of je 
nu lid van een stichting, vereniging, groep of burgerinitiatief bent, zelfstandig kunstenaar 
of persoonlijk een idee hebt dat nog in de kinderschoenen staat, er valt voor iedereen 
iets te halen. 

Programma
09.30 uur Inloop met koffie/ thee
10.00 uur Plenaire aftrap en bekendmaking winnaar prijsvraag leefbaarheid.
10.30 uur Fondsen stellen zichzelf voor

Vanaf 11.00 uur doorlopend: Fondsenplein/ informatiemarkt

11:00 uur Workshops (niet verplicht): je kunt zelf kiezen uit een van de drie 
workshops

                       - Hoe schrijf ik een goed en kort plan waarin ik uitleg hoe, wat en 
waarom? 

                      - Leefbaarheid en brede welvaart door bewonersinitiatief
                      - Vrijwilligers: vinden én binden!
12.30 uur Verzorgde lunch, gelegenheid tot netwerken en bezoek fondsenplein/

informatiemarkt
13.30 uur Einde



Prijsvraag 
Tijdens het Fondsenplein maken we de winnaar bekend van de prijsvraag Leefbaarheid & 
Inwonersinitiatief. Je kunt je initiatief of project nog tot 13 juni 2022 inzenden. Meer 
informatie vind je in de bijlage. Heb je aanvullend nog vragen? Stel ze aan Leendert Bom 
leendert@add-vision.nl. 

I.v.m. de lunch willen we je vragen om je op tijd aan te melden. Aanmelden kan t/m 27 
juni 2022, via: https://dezb.op-shop.nl/2532/https-dezb-op-shop-nl-fondsenplein-meet-
mach/02-07-2022 Voor vragen kun je mailen naar Zoë Pakataridis, 
zpakataridis@dezb.nl. 
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