
ACTIVIVITEITENPLAN 2019  
 

Het activiteitenplan beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Aan 
deze activiteiten moeten duidelijke doelen en resultaten worden gekoppeld. Daarnaast moet u aangegeven in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of 
haar ingezetenen en de middelen die voor de realisering daarvan nodig zijn. 

 
 

Activiteiten waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd* 

Doel 
groep** 

Aantal  
Ned. 

deel 
nemer
s 

Doelen  en resultaten** Opmerkingen 

1. Het koor uit Mieścisko  

brengt een bezoek aan De Bilt 
om met het AZM uit 
Maartensdijk hun lustrum te 

vieren en samen op te treden. 
 

muziek 75 De vriendschapsband tussen musici uit 

Mieścisko en De Bilt wordt verstevigd en 
verder uitgebouwd. 

Dit is een vervolg op de bezoeken 

uit Mieścisko aan de KBH en aan 
de Muziekschool in De Bilt en het 
tegenbezoek van de KBH aan 

Mieścisko. 

2. Deelname aan de jaarlijkse 
Michaelsmarkt in Mieścisko 

 

divers 20 Spullen worden in De Bilt verzameld en 
verkocht op de Michaelmarkt in Mieścisko. 

De opbrengst gaat naar een goed doel in 
Mieścisko . 

 

Deze activiteit gebeurt al vele 
jaren en heeft heel veel kunnen 

betekenen voor Mieścisko. Deze 
activiteit versterkt de band tussen 

de burgers van De Bilt en 
Mieścisko. 
 

3.  Reünie van de 

Nederlandse vrijwilligers die 
deelnamen aan de 
Michaelsmarkt in Mieścisko. 

 

Nederlandse 

vrijwilligers 
uit De Bilt 

20 Door middel van een reunie willen we de 

band tussen Razem en hassar vrijwilligers 
te bestendigen en uit te breiden. 

Dit is een jaarlijkse activiteit die 

we telkens organiseren in de 
Groene Daan in Westbroek. 

 

*     Met activiteiten worden  samenhangende werkzaamheden en handelingen bedoeld die gericht zijn op het belang van de gemeente; 
**   Hierbij moet u aangeven op welke doelgroep de activiteit is gericht (denk aan: ouderen, jeugd, maar ook aan wijk, dorp etc.). 

*** Bij doelen en resultaten geeft u aan wat u wilt bereiken met de activiteiten. 


