Lisse (nóg) socialer en leuker maken?
Gemeente Lisse, Kwadraad, WelzijnsKompas en Lokaal Fonds
Lisse slaan de handen inéén en bieden inwoners van Lisse de
kans om Lisse (nóg) socialer en leuker te maken. Alle ideeën
die de straten of buurten een beetje mooier of gezelliger
maken, komen in aanmerking voor het Beste Idee van Lisse.
Heel de buurt bakt, een talentenshow, een kunst-wandel-route,
een boodschappenservice opzetten voor inwoners die wegens
omstandigheden geen boodschappen kunnen doen, een
sportevenement. Hebben jullie een leuk idee? Stuur jullie plan en
begroting in en wie weet ontvangen jullie een geldbedrag om jullie
idee te realiseren!

Hebben jullie een leuk idee? Spreek met elkaar af,
werk samen en vul het inschrijfformulier in.
Wie weet ontvangen jullie een geldbedrag van
maximaal € 1000,- om jullie idee te realiseren!
Een jury zal uit alle inzendingen de drie beste ideeën
kiezen. De initiatiefnemers van deze ideeën worden
uitgenodigd om het idee te presenteren. De presentatie
vindt plaats op een mooie locatie in Lisse, welke later
bekend wordt gemaakt.

Criteria
Jullie idee …
• wordt in 2021 uitgevoerd in Lisse;
• wordt ondersteund en uitgevoerd
door minimaal drie personen (buren,
vrienden, familieleden);
• wordt op vrijwillige basis uitgevoerd;
• bestaat uit een omschrijving van het
idee, een planning van de uitvoering
en een begroting (volg het
inschrijfformulier)
• draagt bij tot nieuwe ontmoetingen/
contacten met anderen. Niet alleen de
initiatiefnemers, maar ook anderen
hebben iets aan het initiatief;
• past binnen het budget van € 1.000,-.

Juist in deze bijzondere, onvoorspelbare
tijden merken wij dat omzien naar en
contact hebben met elkaar heel erg
belangrijk is. Vele Lissers laten zien dat zij
aan een ander denken en voor een ander
klaar staan. Een goede reden om het
‘Beste Idee Lisse’ ook dit jaar weer te
organiseren.

Hoe werkt het?
Het inschrijfformulier is te
downloaden op
www.lisse.nl/besteidee
De voorwaarden en het
inschrijfformulier kunnen ook
opgehaald worden bij onderstaande
locaties in Lisse:
• Gemeentehuis Lisse, Heereweg 254
• De Bolster, Grachtweg 26
• WelzijnsKompas, Nassaustraat 31B,
Sluiting inzending
Het inschrijfformulier dient uiterlijk
19 oktober 2020 ingeleverd te zijn.
Dat kan digitaal via
www.lisse.nl/hetbesteidee of bij
WelzijnsKompas (brievenbus buiten of
afgeven bij de balie).
Benieuwd naar de uitslag?
Blijf op de hoogte via Facebook
Beste Idee van Lisse
Informatie of ondersteuning nodig?
Bel of mail Dionne Scheepmaker
d.scheepmaker@welzijnskompas.nl
T 06 453 31545

