
 

Begroting 
 

Dag van de Mantelzorg Gemeente Venlo 
 
Activiteit 1 Verras een mantelzorger met een attentie 

 

Cadeaubon voor de mantelzorgers 800 tegoedbonnen  x € 10,-   

Hiervan wordt 4 euro per 

tegoedbon vergoed door Ijsco 

Fantastico.  

8000 euro 

 

Ontwerp wervingskaart zodat inwoners 

mantelzorgers voor kunnen dragen voor 

een bloemetje en waarmee inwoners 

kunnen invullen wat zij kunnen 

betekenen voor de mantelzorger 

Ontwerp + drukken 

5000 stuks 

 

 

1000 euro 

Attentie vrijwilligers meehelpen 

klaarmaken brievenbusattenties 

€ 5,- per persoon 

 

55 vrijwilligers 

 

275 euro 

 

Portokosten versturen aanmeldkaartjes 

 

Apotheken, bibliotheken in 

heel Venlo 

100 euro 

 

Enveloppe + portokosten versturen van 

de brievenbusattentie incl. folder van 

Team Mantelzorg Venlo 

800 stuks 1000 euro 

Onvoorzien   250 euro 

Personele inzet voor de organisatie, de 

werving van de vrijwilligers, verwerken 

aanmeldingen, klaarmaken 

brievenbusattenties, e.d. voor rekening 

van Incluzio Sociale Basis 

 

 

- 

 

   - 

Totaal  10.625 euro 

  



 

Begroting 2023 Waarderingsactiviteiten  

 

Incluzio Sociale Basis heeft de gemeente 

Venlo verdeeld in 6 wijken met elk een 

buurtteam. We willen voor de 

mantelzorgers in elke wijk een activiteit 

organiseren, zodat het dichtbij de 

mantelzorgers is en zij geen problemen 

hebben met vervoer. Ook ontmoet men 

dan mantelzorgers uit de buurt, wat een 

veiliger gevoel kan geven om open over 

hun situatie te praten en tips uit te 

delen.  

Voor elke wijk willen we 750 

euro beschikbaar voor maken 

zodat we zoveel mogelijk 

mantelzorgers kunnen 

deelnemen. Dit is inclusief 

alle benodigdheden zoals een 

hapje, drankje, zaalhuur, pr, 

etc. 

+ 1 activiteit voor jonge 

mantelzorgers waar we 500 

euro voor beschikbaar willen 

maken.  

5000 euro 

 

Totaal  5000 euro 

 

Totale begroting 2023 

  

Verras een mantelzorger met een 

attentie 

 10.625 euro 

Waarderingsactiviteiten  5000 euro 

 

Totaal  15.625 euro 

Bijdrage Ijsco Fantastico Ijsco Fantastico wil 4 euro 

sponsoren bij cadeaubon 

t.w.v. 10 euro 

3200 euro 

Bijdrage Incluzio Sociale Basis Naast de personele uren, 

zullen wij als organisatie ook 

een bijdrage leveren. 

3000 euro 

Totaal nodig  9425 euro 

 


