Burendag [jaartal] via [organisatie]
Algemeen
•
•
•
•
•
•

Burendag vindt plaats op zaterdag [datum], maar ook zondag of vrijdag is mogelijk
Burendag is gericht op samen in de buurt aan de slag en sociale activering, betrekken van
nieuwkomers, nieuwe Nederlanders, e.d.
Groene Burendag legt verder nadruk op verfraaien van de buurt en het scheppen van een
prettige leefomgeving.
Burendag is niet gericht op het werven van vrijwilligers, maar op het kennis (laten) maken met
elkaar / met buurtbewoners.
Ook met corona-maatregelen is organisatie Burendag mogelijk. Houd dan wel rekening met de
dan geldende RIVM-maatregelen.
Financiele aanvraag tot 350 euro is mogelijk tussen [datum] en [datum] (op=op). Bij aanmelding
voor [datum] krijg je een Burendagpakket

De rol van [organisatie]
•
•
•

•

•

•

Gebruik bij de aanvragen ingevulde en ondertekende formulieren of vul deze gezamenlijk in.
Deze volledig ingevulde formulieren zijn nodig om bij de afrekening onnodig werk te besparen
Wij vullen in voor particuliere aanvragen. Bij Burendag kan je kiezen voor aanvraag door
particuliere aanvraag met 5 buren of vanuit eigen rechtsvorm (vereniging of stichting).
Bloembollen
o We proberen met de verkoop van biologische bloembollen de buurten te vergroenen,
bijen en hommels te helpen in het vroege voorjaar met voedsel, en het bloeiseizoen te
verlengen.
o Er is keuze uit 4 pakketten. Er mogen verschillende pakketten in verschillende
combinaties worden aangeschaft.
o De pakketten moeten in september worden betaald. NMO stuurt een factuur.
De aanmeldprocedure bestaat uit twee stappen:
o Aanmelden van de Burendag activiteit
o Aanvragen van een financiële bijdrage
Aanmelden Burendag activiteit
o Wij letten op de doelstellingen van de aanvrager en bekijken of deze passen binnen de
verwachtingen van Oranjefonds en sturen waar nodig bij.
o We adviseren inhoudelijk over groene zaken en verwijzen waar mogelijk door experts.
Aanvragen financiële bijdrage
o We leiden vervolgens door de financiële aanvraag indien gewenst en mogelijk
o Bij aanschaf van bloembollen moet dit als een van de begrotingsposten op het
invulformulier worden opgenomen
o Bij de aanvraag is het nodig om een foto van de bankpas als bijlage in te voeren.
 Maak de foto via een mobieltje en verzend gelijk aan een e-mailadres die je op
de laptop kunt openen (je eigen gmail oid).
 Voeg de foto in, en verwijder deze ivm privacy direct nadat de aanvraag is
afgerond. Laat dat zien aan de aanvrager.
 Zonder foto is er geen aanvraag mogelijk.

De voorwaarden
•

De klus past bij het karakter van Burendag:

•
•

•

o de organisatie zoekt op [datum burendag + vrijdag en zondag] verbinding in de buurt
o het is een activiteit in de buurt, met de buurt en voor de buurt.
o het is de bedoeling dat je iets opknapt en/of een activiteit uitvoert in de buurt.
Per adres/locatie kan 1 financiële bijdrage van max 350,- worden aangevraagd.
Houd er rekening mee dat de financiële bijdrage kan worden afgewezen
o Bijvoorbeeld als er verschillende aanvragen met dezelfde postcode binnenkomen
o Of als de aanvraag niet overeenkomt met de voorwaarden van het Oranjefonds
Als de activiteit niet doorgaat (bijv ivm corona) dan moet de bijdrage worden terugbetaald.

Wat wordt vergoed
•
•
•

Klus-/tuinmaterialen: verf, kleine ijzerwaren hekwerken, bomen, struiken, planten, bollen,
Picknicktafels e.d. die tijdens de klus in elkaar worden gezet en/of worden bevestigd
Huur van hulpmiddelen, zoals ladders, hogedrukreinigers, graafmachines, spades; BBQ, e.d.

Wat wordt niet vergoed
•
•
•
•
•

catering / eten en drinken
De aanschaf van gereedschap, AED, vuilnisbakken, vlaggenmast
De aanschaf van kant-en-klare goederen en gebruiksartikelen,
Materiaal om de locatie te versieren; uitnodigingen, promo-materiaal, wegwerpservies
En anderszins klussen of organisaties die niet voldoen aan alle hier genoemde criteria;

Belangrijk in aanvraag
•

•

Steekwoorden in aanvraag:
o Samen, betrekken bij, ontmoetingsplek voor de buurt, zitgelegenheid
o Buurtverfraaiing zoals: buurt vergroenen, natuurspeelplaats, kindervoorzieningen
o Beplanting zoals: bijenbloemen, bollen, fruitbomen e.d.
o Diervriendelijke middelen zoals insectenhotel, nestkasten e.d.
Nadruk op:
o Leg nadruk op verbinding, sfeer, fijnere buurt, plek voor kinderen
o Burendag is minder formeel in vergelijking met NLdoet

 VUL NU EERST HET INVULFORMULIER VOLLEDIG IN
•
•

Laat het formulier ondertekenen / voorzien van naam, plaats, datum en handtekening
Maak een foto van het formulier,
o bijvoorbeeld met het toestel van de aanvrager, of met eigen toestel
o en zend dat naar het emailadres van de aanvrager

Najaarsactie (bericht volgt later)
• Natuur om op te vreten
•

Een nieuwe struikenactie, georganiseerd door Groene Lopers in heel Overijssel
o Twee besdragende struiken worden aangeplant, eentje voor vogels, eentje voor mensen
o Hiermee willen wij stimuleren dat buurten te vergroenen,
o CO2 wordt hierbij langjarig vast te leggen,.
o De aanplant van deze struiken vindt niet op Burendag plaats maar later op een dag in
het winterseizoen.

Tips bij de aanvraag Burendag op website www.burendag.nl
•

•

Bij particuliere aanvraag (5 buren-aanvraag):
o Indien eerdere aanvragen: gebruik bekende inlognaam plus wachtwoord
o bij nieuwe aanvraag: kies een emailadres die je op de telefoon van de aanvrager ter
plekke is te accorderen. Of vraag of iemand thuis telefonisch bereikbaar te zijn om te
accorderen.
o Check gegevens en pas deze indien nodig aan
o De in totaal 5 buren moeten later thuis worden aangemeld door aanvrager zelf
Bij inloggen van vereniging of stichting:
o gebruik hun inlognaam plus wachtwoord.
o Check gegevens en pas deze indien nodig aan

Na akkoordbericht Oranjefonds (meestal na een minuutje of zo):
•
•
•
•

klik op: Burendag (blokje bovenaan) en vervolgens op nieuwe activiteit / nieuwe campagne
klik op: klus toevoegen
omschrijving van de klus (zie aanwijzingen boven)
omschrijving van gewenste resultaten

Financiële bijdrage aanvragen
• klik op: Burendag (blokje bovenaan)
• kijk naar Klusoverzicht -> blokje "financiële bijdrage aanvragen"
• foto van de IBAN-pas meesturen, zie boven.
• Omdat de aanvraag door de hele buurt gedaan wordt, moet dit mede ondertekend worden door
4 andere buurtbewoners. Dit kan thuis ingevuld worden mbv online handtekeningen formulier.
De link ontvang je na de aanvraag via email.
• Bij het invullen van de begroting heb je ruimte voor 4 bedragen. Kies dan voor een verdeling
over 3 of 4 begrotingselementen. Je zit er niet per se aan vast en verschuiven mag.
Verantwoording afleggen
• Je ontvangt binnen 3 weken naar aanvraag een besluit over toekenning
• Je ontvangt ca [datum] 80% van het bedrag op de rekening.
• Maak foto's en post deze op sociale media met #burendag en #[organisatie]
• Uiterlijk half oktober moeten bonnen, evaluatieformulier en 3 geprinte foto's worden gestuurd
naar Oranjefonds. Je krijgt hiervoor een retourenvelop van het Oranjefonds. Na het insturen
ontvang je de rest van het geld.
• Bewaar dus altijd alle bonnetjes!
• Je moet terugbetalen aan het Oranjefonds als je te weinig uitgeeft, geen bewijs van bonnetjes
hebt of geld hebt uitgegeven aan zaken die niet vergoed worden.
• Je mag natuurlijk altijd meer uitgeven als je daarvoor in de straat financiële dekking vindt of
andere financiële bronnen hebt.
• De factuur van NMO voor de bloembollen ontvang je medio september. Met de ondertekening
van het invulformulier accepteert de aanvrager deze verplichting.

