
Subsidieaanvraag 

1. Ondergetekende, vertegenwoordiger van 

Stichting VVV-Venlo Foundation
 

2. verzoekt hierbij het “van Straatenfonds” om financiële steun ten behoeve van de volgende, 

ideële activiteit(en)/project(en) 

1. Family Goals  

Family Goals is een wijkgericht gezinsproject voor gezinnen in de Gemeente Venlo die in armoede 

leven en waar sprake is van multiproblematiek. Binnen Family Goals werken we met wekelijkse ouder-

kind-bijeenkomsten (sport, spel, cultuur, plezier) en wekelijkse workshops voor alleen de ouders aan 

de zelfredzaamheid van de gezinnen en aan een positieve relatie tussen de ouders en hun kinderen. 

Daarnaast willen we het (sociale) netwerk van kinderen en ouders versterken en willen we bereiken 

dat kinderen en ouders met een positievere blik naar de toekomst kunnen kijken. Een traject duurt 18 

weken. Per traject kunnen 10-12 gezinnen meedoen.  

2. Onside 

Onside is een project voor kinderen en jongeren in de Gemeente Venlo die zich in een kansarme 

situatie bevinden. Binnen Onside krijgen zij de kans wekelijks te sporten (zaalvoetbal) en zich op een 

positieve manier te ontwikkelen. Daarbij staan gedragsmatige competenties centraal en is er door 

middel van het doen van sociale activiteiten in hun eigen wijk aandacht voor het versterken van de 

binding van de jongeren met (bewoners van) hun eigen wijk. Met ONSIDE willen we bereiken dat 

kinderen en jongeren uit kansarme situaties op een positieve manier mee kunnen doen in de 

maatschappij. Nu en in de toekomst. 

3. die zal/zullen worden georganiseerd/uitgevoerd 

op: 
1 februari 2022 t/m 31 januari 2023

 

te 
Venlo (Gemeente)

 

4. Deze (aanvullende) subsidie wordt erg op prijs gesteld omdat 

Family Goals wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit andere subsidies (Kansfonds, Oranjefonds). 

Ook de Gemeente Venlo draagt een steentje bij. We zijn nog op zoek naar aanvullende 

financiering. 

Voor Onside, een project dat – mede dankzij een eerdere subsidie van Van Straatenfonds – 

inmiddels al meerdere jaren succesvol draait, zijn we hard op zoek naar mogelijkheden om het 

project duurzaam te borgen. We zijn hierover in gesprek met Gemeente Venlo. Dit heeft tijd nodig. 

Om het project in de tussentijd voort te kunnen zetten, zijn we op zoek naar aanvullende 

financiering. We hopen hierin nogmaals op een bijdrage van Van Straatenfonds. 



5. We zouden ons erg gesteund weten door een bijdrage uit het “van Straatenfonds” waarbij we 

denken aan een bedrag van plusminus € 

7.000 Family Goals, 8.000 Onside
 

6. IBAN-nummer: 

NL48RABO0115034013
 

7. Ten name van: 

Stichting VVV-Venlo Foundation
 

In afwachting van uw antwoord vertrouwen we er op dat u mijn/ons verzoek welwillend in 

overweging wilt nemen. 

Hoogachtend, 

Mevrouw, de heer: 

Mevr. Kiesel-Griffioen
 

Functie: 

Projectleider
 

Adres: 
Kaldenkerkerweg 182

 

Postcode 

5915 AH
 

Woonplaats 
Venlo

 

E-mail: 
akiesel@vvv-venlo.nl

 

 

U ontvangt een kopie van deze aanvraag. 

Plaats: 
Venlo

 

Datum: 
16 januari 2023

 



Toelichting bij de gestelde vragen: 

• 1. In te vullen: naam van de organisatie, stichting, vereniging, bedrijf of individuele 
persoon 

• 2. waaraan zal het gevraagde bedrag o.a. besteed worden? 
• 3. waar en wanneer vinden de activiteiten plaats? 

• 4. b.v. zijn de reguliere middelen ontoereikend vanwege de beperkte bestaande 
geldstromen? 

• 5. het bedrag dat u zou willen ontvangen 

 


