PROJECT AANVRAAG FORMULIER EILAND8
Met dit aanvraag formulier kun je je project of idee een kader geven. Als projectbureau
stimuleren we bewoners en creatieve ondernemers om projecten en initiatieven te starten.
Hiervoor hebben we verschillende formats ontwikkeld. Te weten:
* E8 Events: Werk budgetten bedoeld om evenementen te organiseren in het EilandHart
gericht op het creëren van ontmoetingen tussen bewoners.
* Picture Perfect: In Eiland8 schuilt een hoop filmtalent. Ook schrijvers, regisseurs,
acteurs en cameramensen zijn goed vertegenwoordigd in onze wijk. Door middel van dit
filmformat stimuleren we deze groepen bewoners om contact met elkaar te leggen en
samen hun beeld van de wijk te vertalen naar bewegend beeld.
* E8 GROEN: Uit de wijk stonden verschillende groepjes bewoners op met de wens om
gezamenlijke moestuinen te creëren om zo hun eigen leefomgeving meer kleur en
functionaliteit te geven. Het projectbureau stelt hiervoor werk budgetten beschikbaar.
* 10K Pitch: Twee keer per jaar vindt er een pitch plaats. Kunstenaars en creatief
ondernemers uit de wijk krijgen de mogelijkheid een projectvoorstel in te dienen. De
bewoners van Eiland8 stemmen op hun favoriete idee. Het projectbureau stelt per gekozen
project 10.000 euro beschikbaar.
* Overig: Op Eiland8 is altijd ruimte voor mensen met een goed idee. Niet ieder idee laat
zich natuurlijk in een format vangen en daarom roepen we iedereen met ideeën op om
contact op te nemen met ons.

/ CONTACTGEGEVENS
Naam project:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode & Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres / Website:
Registratie KvK:
/ OMSCHRIJVING PROJECT

1. Omschrijf kort het project.

2. Wat is het doel van het project?

3. Wat is/zijn de belangrijkste doelgroep(en)?

4. Hoeveel mensen uit de doelgroep(en) denk je te bereiken?

5. Hoe worden de doelgroepen benaderd?

6. Welke promotie middelen worden ingezet?

7. Wanneer start en wanneer eindigt het project?

8. Met wie werk je samen?

9. Hoeveel geld is er nodig voor het totale project?

10. Geef kort aan wat de verwachte uitgaven zijn voor de belangrijkste kostenposten. (bijv.
huur, materiaalkosten, publiciteit, representatie, vergoedingen, organisatie, transport,
onvoorzien)

11. Onder welk van de bovengenoemde formats valt je project?

12. Zijn er nog andere middelen nodig (bijv. ruimte)?

/ BIJLAGEN
Voeg de volgende onderdelen toe.
●
●
●

Projectplan (incl. Omschrijving idee, Doelstellingen, Planning, Aanpak, PR,
Doelgroep, Organisatie)
Begroting
CV en Portfolio

