
Overzicht Naoberfondsaanvragen:  Januari tot en met juli 2015: 

 

Aanvrager Project Korte omschrijving Aangevraagd 
bedrag 

Gehonoreerd 
bedrag 

1 Particulier initiatief de heer 
Henk van Weeghel 

Integratie bevorderende 
activiteiten Kruisberg 
bewoners 

Ontmoetingsactiviteiten 
vluchtelingen en Nederlanders, 
maatschappij oriëntatie en 
integratie bevorderend 

€ 3500 € 2000 

2 Stichting Tarski Professionalisering zorg 
coördinator en buitenleven 
project 

Deskundigheidsbevordering 
organiseren voor 
zorgcoordinator en kinderen in 
een zorgelijke thuissituatie 
tweewekelijks een 
buitenprogramma aan kunnen 
bieden 

€ 20.000 € 3000 

3 VV Doetinchem oudergroep 
multicultureel elftal E1 

Deelname internationaal 
toernooi Lommel Trophy 

Samen sporten, samen leven 
project 

€ 1500 € 1500 

4 “Durf Jij”, particulier 
initiatief Rick Smit 

Fietsproject voor GGnet 
cliënten (psychiatrie) 

Wekelijks gaat een fietsgroep 
zich voorbereiden op toertocht  
Limburgs mooiste 

€ 5000 € 3500 

5 stichting Stadskamer Ondersteuning opening en 
buurtmaken van deze 
nieuwe inloopvoorziening 

Drempelloze en belangenloze 
inloopvoorziening in het 
centrum voor alle doelgroepen 
op zoek naar arbeidsmatige 
dagbesteding 

€ 2500 € 850 

6 AMDG Wehl Website actualisatie Muziekvereniging Wehl  moet 
haar website interactiever 
maken vanwege 
communicatiedoeleinden 

€ 500 € 500 

7 Stichting Arabische 
gemeenschap 

Doorontwikkeling van de 
het wekelijks 

Maatschappij oriëntatie, 
Nederlandse samenleving, 

€ 3000 € 3000 



activiteitenaanbod op de 
zondag 

integratie bevorderende 
activiteiten. (zaalhuur) 

8 Mijn School, onderdeel van 
Graafschap College 

Project Hisham El Doeri 
Naobertuin 

Moestijnproject in de buurt 
gerund door jongeren, 
studenten, buurtbewoners en 
dagbestedingsdoelgroepen 

€  3000 € 2000 

9 SFA bike park Vervanging  van het 
startplateau 

Stichting Freeride Achterhoek 
organiseert fietsevenementen 
in het mountainbikepark. Hun 
startplateau voor stuntfietsjes is 
met vrijwilligers vernieuwd. 

€ 3000 € 3000 

10 KMCA Katholiek Centrum 
voor Maatschappelijk 
Activeringswerk 

Ruimte voor anderszijn Opleidingsavonden voor nieuwe 
vrijwilligers voor hun buddy 
project, waarbij vrijwilligers 
personen met een psychiatrisch 
ziektebeeld bezoeken en 
ondersteunen 

€ 5000 € 4000 

11 Project Eigen Kracht Project Hartenvrouw Inrichting en 
openingsondersteuning van het 
project Hartenvrouw, waarbij 
vrouwen van 40plus via 
stimulering ondernemerschap 
werken aan economische 
zelfstandigheid 

€ 4500 € 4500 

12. Stichting Care Travel Kaderversterking van de 
stichting van vrijwilligers 
die reisjes organiseert voor 
hulpbehoevenden. 

Organisatie vrijwilligers 
cursusavonden ter bevordering 
van kennis en relaties onderling. 
Ondersteuning van 
vervoersverbetering 

€ 5000 € 4000 

13 Organisatie Buurtfeest 
Weerdjeslaan 

Buurtfeest Weerdjeslaan Buurtfeest programma voor 
kinderen en volwassenen ter 
versterking van de onderlinge 
relaties 

€ 350 € 350 



14 Buurtinitiatiefgroep Eggink 
en Lemmens 

Project Samen Spelen 
Bastinglaan 

Opknappen  en vernieuwen van 
speelvoorzieningen in de buurt 

€ 5000 € 5000 

15 Initiatiefgroep Wijzelf zorg 
coöperatie Achterhoek 

Opzet en lancering van 
Wijzelf Zorg coöperatie 
Achterhoek 

Website lancering en pr 
campagne alsook start 
organisatiekosten digitaal 
matchingsysteem van zorg ,/ 
dienstverleningsaanvragen en 
aanbod 

€ 5000 € 5000 

16 Stichting NAH cafe De 
Gruitpoort 

Maandelijks NAH cafe Activiteitenkosten en bedankje 
vrijwilligers voorstelling “een 
ander mens”.  

€ 4000 €4000 

17 Buurtcomite 
Adenauerplein 

Organisatie Pleinfeest 
Konrad Adenauerplein 

Buurtactiviteit ter bevordering 
van de leefbaarheid van de wijk 
en de kontakten van bewoners 
onderling 

€ 350 € 350 

18 Wijzelf Zorgcooperatie 
Achterhoek 

Opzet Wijzelf 
Zorgcooperatie Achterhoek 

Digitaal match instrument voor 
zorg en hulp in en om het huis 
die betaalbaar, bereikbaar en 
betrouwbaar is. 

€ 5000 € 5000 

19 Het Wasmandje Arbeidsmatig 
dagbestedingsproject in de 
Stadskamer 

Voortzetting initiatief van 2013 
na overlijden van de 
initiatiefnemer Charles Dibbets 

€ 2500 € 2000 

20 Bewonersinitiatief 
Donaudal 

Organisatie Buurt BBQ Buurtactiviteit ter bevordering 
van de leefbaarheid van de wijk 
en de kontakten van bewoners 
onderling 

€ 405 € 405 

21 Leesclub Doetinchem Taal onderwijs project door 
vrijwilligers voor 
inburgeraars 

Organisatie vrijwilligers 
eindeschooljaars bijeenkomst 

€ 100 € 100 

22 Stichting Arabische 
gemeenschap Doetinchem 

Nabetaling t.b.v groei 
gemeenschap en 
activiteitenprogramma 

Opzet 
deskundigheidsbevordering 
voor vrijwilligers 

€ 2500 € 1500 

23 Platform Lach Organisatie Bijdrage in de algemene € 1000 € 1000 



Ondernemersfestival 
Oktober 2015 

organisatiekosten 

24 Buurtfeest Hof van Parma 
initiatiefgroep 

Organisatie Buurtfeest 
2015 Hof van Parma 

Buurtactiviteit ter bevordering 
van de leefbaarheid van de wijk 
en de kontakten van bewoners 
onderling 

€ 250 € 250 

 
Totaal  

   
€ 80.955 

 
€ 53.805 
 

 

 

 

 

 


