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Betreft: Burendag 2015 	 Utrecht, 8 juni 2015 

Geachte heer Aalberts, 

Dit jaar vieren wij voor de tiende keer Burendag. Een mooie reden voor het Oranje Fonds 
en Douwe Egberts om ook dit jaar van Burendag een mooi feest te maken! Om van deze 
editie weer een succes te maken, doen we graag een beroep op uw medewerking. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds 
biedt daarom buurtorganisaties met goede ideeën een bijdrage tot € 450,= om plannen, 
die ze mét en v66r de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen een 
bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 25, 26 of 27 september 2015. Vanaf vrijdag 
19 juni zijn het aanvraagformulier en alle voorwaarden te vinden op wjrendagni. Het 
Oranje Fonds heeft dit jaar € 1 miljoen beschikbaar. 

We zouden u willen vragen: 
Burendag op zaterdag 26 september 2015 op de gemeentelijke agenda en in uw 
gemeentelijke uitgaven aan te kondigen; 
rekening te houden dat er wellicht ook via de gemeente aanvragen voor subsidie 
binnenkomen van buurten om hun activiteit voor Burendag nog groter te maken; 
tot slot: dit bericht onder de aandacht te brengen van de afdelingen Wijkgericht 
werken, Communicatie, Wijkbureau en Evenementenvergunningen binnen uw ge-
meente. 

Wij danken u bij voor bat hartelijk voor uw medewerking en zien uit naar een actieve en 
gezellige Burendag. 
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