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VSB Fonds 
Woerden 
bestaat 25 jaar...   
Al 25 jaar biedt Stichting  
VSB Fonds Woerden financiële 
ondersteuning aan stichtingen 
en verenigingen die zich inzetten 
voor de maatschappij binnen de 
gemeente Woerden.

... en viert dat met een 
ideeënwedstrijd 
 
Loop je al een tijdje rond met een 
goed idee om de samenleving of 
jouw omgeving een beetje mooier 
te maken? Dan nodigen wij je 
nu uit om je idee in te sturen en 
maak kans op een geldbedrag  
van  € 10.000,-, € 5.000,-,    
€ 2.500,- of € 1.000,-. 
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Een EHBO 
cursus voor  

de medewer-
kers van mijn 
team is wat 
ik graag zou 

willen.

Een nieuwe 
schommel in 

de speeltuin in 
mijn buurt is 
wat ik graag 

als idee 
zou indienen.

Ik wil graag  
hesjes en 

bordjes voor  
de klaarovers 

bij mijn 
 school te 
regelen

Ik wil graag nieuwe  
basketballen en volleyballen  

voor de vereniging krijgen

Ik zou graag een Jeu de Boules 
baan voor het verpleegtehuis 

regelen

Stuur nu jouw idee in en 
maak kans op € 10.000,-

Wat is jouw idee?
 
Wij nodigen je uit om als lid van een stichting en vereniging 
in de gemeente Woerden met een sprankelend idee te 
komen om een nog duurzamer en betrokken Woerden 
te creëren. Voorwaarde is dat het gaat om ideeën waarbij 
mensen zich, vanuit een vereniging of stichting, inzetten 
voor een ander.

De beste ideeën belonen wij met een geldbedrag van  
€ 10.000,-, € 5.000,- of € 2.500,-. We hanteren hiervoor 
een zestal categorieën, namelijk: sport en recreatie, 
educatie, kunst en cultuur, sociaal maatschappelijk, 
gezondheid en milieu.  Voor iedere categorie worden 
bovenvermelde bedragen uitgekeerd.

Ook wanneer jouw idee los staat van een vereniging of 
stichting stelt het VSB Fonds Woerden je eenmalig in de 
gelegenheid om een idee te lanceren. Denk bijvoorbeeld  
aan jouw stad, buurt of straat. En maak kans op € 1.000,-.

Kijk nu op vsbfondswoerden.nl/25 jaar en stuur jouw 
idee in !


