
 

 

VOORWAARDEN DEELNAME UWOON BURENDAG 2021 
 
Algemene voorwaarden 
• Uw Burendagactiviteit is op 24, 25 of 26 september 2021 
• U organiseert op een van deze dagen een activiteit in de buurt, met de buurt én 
voor de buurt. 
• Uw Burendagactiviteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het is de bedoeling 
dat u met de buurt iets opknapt en/of een activiteit uitvoert met de buurt. 
• U kunt maximaal € 250,- krijgen. 
• Let op: voor het plaatsen van iets in openbaar gebied moet u een vergunning 
aanvragen bij uw gemeente. 
 
Waar is de vergoeding voor bedoeld? 
• UWOON geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, struiken) of voor 
goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals een bank of een 
speeltoestel. Uiteraard moet er een relatie zijn tussen dat wat u aanvraagt en uw 
Burendag-activiteit. 
• Wij vergoeden tot maximaal € 150,- voor een workshop(s). 
 
Waar is de vergoeding NIET voor bedoeld? 
• Eten en drinken. 
• De aanschaf van artikelen, zoals barbecues en servies, bestek, kleding of een 
terras-heater. 
Mocht u een barbecue, stoelen, tafels etc. willen huren, dan kan dit wel. 
• De aanschaf van gereedschap of hogedrukspuit. Huur van gereedschap vergoeden 
we wel. 
• Honoraria voor artiesten, zoals dj’s, clowns en schminckartiesten. 
• Aanschaf van verkeersmaatjes, AED. 
• De aanschaf van vuilnisbakken, vlaggenmast en hondenpoeppalen en dergelijke. 
• Uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal, versieringen, prijsjes, ballonnen en 
wegwerpservies. 
 
Geld aanvragen: wanneer krijg ik het en wat moet ik verder doen? 
• U hoort uiterlijk op 31 augustus of u een bijdrage van € 250,- krijgt (prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht). U krijgt vervolgens een mail waarin staat welke gegevens 
we van u nodig hebben om het geld naar u over te maken. 
• Als we uw Burendagactiviteit financieel steunen, ontvangt u zo snel mogelijk € 250,- 
op het door u aangegeven bankrekeningnummer. Uiterlijk half oktober moet u ons 
alle bonnen, een evaluatieformulier en 3 geprinte foto’s van Burendag toesturen. 
• Besteedde u minder dan € 250,- of gebruikte u het aan zaken die buiten de 
voorwaarden vallen? Dan moet u binnen 2 weken na onze beoordeling het geld 
terugstorten. 

 


