
Aan de slag met De Appelboom 
 
Heeft u een goed idee voor een project of activiteit? En heeft u hulp nodig bij het opstarten? Of werkt 
u al aan een mooi project of initiatief? Bestaat het al langer, maar mist u dit op onze website? Meld dit 
aan op www.deappelboom.nl.   

Mooie projecten en initiatieven werken als inspiratie voor anderen. Tegelijk bent u via dit platform en 
de communicatiekanalen van de gemeente zichtbaar in Wijdemeren. Een goede manier om extra 
aandacht te vragen voor uw initiatief én om extra hulp van vrijwilligers, deelnemers of bezoekers te 
vragen.  

Meer weten? Neemt contact op met Hetty Kastelein, coördinator vrijwillige inzet, via telefoonnummer 
06 54 345 333 of deappelboom@wijdemeren.nl.  
 

Voorwaarden project 

Uw project of initiatief voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- Draagt bij aan het bevorderen van sociale, maatschappelijke, educatieve, culturele of 
sportieve deelname van inwoners in Wijdemeren; 

- Wordt gefaciliteerd door een inwoner, organisatie, vereniging of stichting; 
- Vindt meerdere malen per jaar, maand of week plaats; 
- Is toegankelijk voor andere inwoners, maar dit is niet verplicht; 
- De uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers. 

Het is mogelijk een kleine bijdrage van de gemeente te krijgen om de onkosten te vergoeden voor het 
opstarten van uw project. 

  

http://www.deappelboom.nl/
mailto:deappelboom@wijdemeren.nl


Projectnaam 
 
Bijvoorbeeld ‘Wandelclub in Loosdrecht’. 

Activiteiten 

Wat houdt het project in? Welke activiteiten zijn er? 

Wie 
 
Voor wie is het project interessant? 

Waarom 

Wie is er met dit project gestart en waarom? 

 
Waar 

Waar is het project? En kunnen mensen dit bezoeken? 

 
Wanneer 

Op welke dagen en tijden is het project? 
 

Vrijwilligers 

Hoeveel vrijwilligers werken er aan het project?  
Bent u nog op zoek naar vrijwilligers? Zo ja, hoeveel? 
 
Contact* 

Via welke weg kunnen mensen contact opnemen over het project? Het adres is nodig voor de 
vindbaarheid op de kaart op de site (de handjes, agenda’s en appeltjes). Is het privé? Dan kunnen we 
het gemeenteadres aanhouden en in de notities opnemen dat  het op een andere plek plaatsvindt. 

Contactpersoon: 
Straat + huisnummer 
Plaats: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Website of Facebookpagina: 

* Deze gegevens komen op de website  
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