Blingkend Bentelo
Blingkend Bentelo is een nieuwe projectgroep; ontstaan door samenwerking tussen o.a.
de Dorpsraad, Stichting Cultuur & Sport, Stichting De Pol, Ondernemend Bentelo en een
aantal individuele deelnemers.
De werkgroep heeft als doel om projecten binnen ons dorp - op vrijwillige basis - te
ondersteunen bij het proces en bij het vinden van gelden (onder andere subsidies en
fondsen) hiervoor.
Wij bruisen in Bentelo van ideeën: zowel binnen verenigingen, stichtingen als binnen
andere initiatieven. Het blijkt in de praktijk soms lastig om een project ècht van de
grond te krijgen: hetzij omdat het nogal wat tijd kost, je niet de juiste ingangen weet of
omdat het geld er gewoon weg niet is.
In ons dorp zijn er mogelijkheden, maar ook daarbuiten liggen meer mogelijkheden
dan we soms weten. Door de krachten te bundelen, weten we ook meer van
het bestaan van elkaars ideeën waardoor we elkaar kunnen versterken. Ook andersom
kunnen we elkaar op de hoogte houden van nieuwe regelingen en subsidies die
voor Bentelose projecten van toepassing kunnen zijn.
Het eerste resultaat van ondersteuning door Blingkend Bentelo is het toekennen
van 2x € 3.000,- vanuit de Provinciale Regeling "Samen voor elkaar" voor
2 Bentelose projecten. Mocht je hulp willen bij het opzetten of bij
begeleiding van een project, een subsidie/regeling willen aanvragen of meer
informatie willen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons aanspreekpunt:
Tom Jannink (06-11358030).
Alvast 2 tips:

1. De regeling “Samen voor Elkaar” gaat vanaf 16 oktober (tot 15
november) nogmaals open. Een mooie eenvoudige manier om voor je
initiatief/project geld (maximaal € 3.000,-) aan te vragen. Zie voor meer informatie:
https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@LOE/overijssel-samen/ Het is zaak zo
spoedig mogelijk aan te vragen, aangezien de kans groot is dat meer aanvragen
binnen komen dan dat budget beschikbaar is. Wij ondersteunen graag bij de
aanvraag!!
2. Op www.vindsubsidiesinhofvantwente.nl is meer informatie beschikbaar over
mogelijke subsidiemogelijkheden en fondsen
Heb jij een goed idee voor je buurt? Schrijf je dan in voor Kern met Pit: je krijgt handige
tools, zoals advies, workshops en media-aandacht. En lukt het om binnen een jaar jullie
doel te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én € 1.000,-! Inschrijven
kan tot en met 31 oktober. www.kernmetpit.nl
Graag tot gauw!
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