
 
 
AGORA-Netwerken Stimuleringsbudget  
 
De vijf AGORA Netwerken (kerngroepen) die met medeweten van AGORA - beroepsvereniging een 
bijeenkomst /activiteit/ studiedag organiseren, kunnen daarvoor, per ( Kern) netwerk, een 
stimuleringsbudget voor ontvangen.  
Voor het kalenderjaar 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 600,-- per regionale AGORA (Kern )netwerk.  Het 
gaat om een eenmalige bijdrage per regio gebied.  
Leden AGORA  schroom niet, maak er gebruik van. Jou aanvraag, geeft de stap tot de krachtige verbinding 
dicht(bij)huis.  Het is niet moeilijk om met Gepke in contact te komen, deze eerste stap levert  jou de kracht 
van de verbinding  op. 
 
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbudget (financiële bijdrage) voor het organiseren van een 
themabijeenkomst /studiedag , zijn er een aantal voorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn de 
kaders om helder te hebben wat AGORA - beroepsvereniging daarin wil en kan betekenen. 
 
Aanvragen? 
De aanvraag van jouw netwerk voor dit stimuleringsbudget kan je mailen aan 
g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl 
Vermeld en beschrijf bij je aanvraag het volgende: 

• Wat wil je organiseren?  

• Waar vraag je precies een bijdrage voor? 

• De begroting met het aangevraagde bedrag 

• Onder welke regio valt jouw netwerk            
 
Voorwaarden!  

• Dat wat je wilt organiseren/de activiteit dient gelinkt te zijn aan de missie en visie van AGORA 

• De activiteit dient nog plaats te vinden 

• Per regio is een budget van maximaal € 600,- beschikbaar 

• Indien meer aanvragen per regio binnen komen dan middelen beschikbaar zijn dan geldt: 
➢ De aanvragen worden behandeld op basis van ontvangstdatum 
➢ Op is op 

 
Proces 

• Gepke toetst of de per mail ontvangen aanvraag voldoet aan alle voorwaarden 

• Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag krijg je bericht. 

• Tijdens de ledenvergadering zal terugkoppeling plaatsvinden over de toegekende bedragen. 
 
Vragen? 
Wil je overleggen of heb je een vraag? Bel of mail me gerust! 
Gepke Keizer Reiffers: 06-25 23 76 58 / g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl 
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