
Wooninc. heeft de afgelopen jaren de leefbaarheid in wijken gestimuleerd. Bijvoorbeeld door een financiële 
bijdrage of te ondersteunen in materialen en/of voorzieningen. Als woningcorporatie gaan we terug naar 
onze kerntaak: betaalbare woningen verhuren en beheren. Woon- en leefomgeving blijft echter belangrijk, 
maar er moeten keuzes worden gemaakt. Iedere uitgave moet doeltreffend en raak zijn.

Indienen aanvraag
Bent u ervan overtuigt dat verbetering van de leefbaarheid in uw woongebouw, straat of buurt nood-
zakelijk is? En heeft uw initiatief daarbij onze ondersteuning nodig? Vul dan dit aanvraagformulier in. 
Hiermee vraagt u een éénmalige (financiële) bijdrage voor een activiteit.
 
Elke bijdrage is maatwerk, daarom vragen we u alle gegevens (inclusief begroting) volledig in te vullen. 
Heeft u een jaarlijks terugkerende activiteit? Dan moet u elk jaar een nieuwe aanvraag indienen.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar info@wooninc.nl of:

Wooninc.
Postbus 1234
5602 BE  Eindhoven

Evaluatie
Na de activiteit vragen wij achteraf een (financiële) verantwoording. Ook ontvangen we graag een kort 
verslag met foto. Wooninc. kan deze informatie gebruiken in haar externe communicatie zoals bijvoorbeeld 
op www.wooninc.nl.

Datum aanvraag:

Contactgegevens

Naam:

Evt. organisatie:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Financiële gegevens

Bankrekening:

Op naam van: 

aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid



activiteit
Wanneer wilt u de activiteit organiseren? 

Waar wilt u de activiteit organiseren? 

Geef een omschrijving van de activiteit. 

Voor wie organiseert u de activiteit? (meerdere keuzes mogelijk)

 huurders Wooninc.
 huurders andere corporatie
 eigenaren
 ondernemers
 vereniging
 anders, namelijk:

Hoe organiseert u de activiteit? 
Motiveer hoe de activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid, veiligheid, het aanzien of de sociale samenhang 
in het complex, de straat, buurt of wijk.

Met welke andere organisaties werkt u samen? 
(Denk hierbij aan een leefbaarheidteam, een buurtvereniging, sportvereniging enz.) Leveren deze ook 
een bijdrage? 



Welke leeftijd hebben de deelnemers? 
Wooninc. focust zich op de jongeren en senioren in Eindhoven en omgeving. 

 

Welk bezit heeft Wooninc. in het woongebouw, de straat, buurt of wijk waar de activiteit wordt 
georganiseerd? Hoeveel woningen betreft het? Hebben andere corporaties er ook bezit?

 

Met hoeveel personen organiseert u de activiteit? Noteer naam, adres en functie.

    

Heeft de activiteit een relatie met het buurtcontract in uw wijk? 

 

Welk resultaat wilt u behalen met de activiteit? 
Wat is het resultaat voor huurders van Wooninc.? En voor Wooninc. als organisatie?

Wanneer mogelijk wordt er door Wooninc. geen bijdrage overgemaakt, maar een factuur betaald. 
Wooninc. stelt tevens enkele zaken, zoals partytenten en een springkussen, ter beschikking. Vraag hiernaar 
bij uw medewerker verhuur en leefomgeving. 



inkomsten 

 Eigen bijdrage bewoners

   €

   €

  €

  €

  €

 Bijdrage Wooninc.

   €

  €

  €

  €

  €

 Andere subsidies

   €

  €

  €

  €

  €

 Totaal €

uitgaven* 

 Benodigdheden (denk hierbij aan locatie, materiaal, e.d.)

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

 Totaal €

inkomsten  – uitgaven = 0

begroting aanvraag leefbaarheid
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