AANVRAAG - YOUtopia BONUS - STAD LEUVEN
In de periode 2016-2017-2018 gaan de dienst diversiteit en gelijke kansen en de directie
cultuur van de Stad Leuven samen met alle burgers op zoek naar YOUtopia, de kunst van het
samenleven, in een participatief, gedragen en toekomstgericht samenlevingstraject. De stad
stimuleert en ondersteunt het leggen van dwarsverbindingen tussen
organisaties/mensen/thema’s en faciliteert het ontwikkelen van nieuwe netwerken.
YOUtopia nodigt uit om samen te werken, om tot actie over te gaan en samen te zoeken
naar wat de kunst van het samenleven voor de Leuvenaar kan betekenen. De kracht en de
ideeën komen vanuit de Leuvenaars.
YOUtopia wil bruggen bouwen en voorziet een financiële bonus (max. €1000) per initiatief
voor verenigingen die samen een creatief en /of sociaal project realiseren. Met dit initiatief
willen we dat verenigingen samenwerken met andere verenigingen om een project te
realiseren met als focus, ‘de kunst van het samenleven’.
Wat is de kunst van het samenleven voor deze verenigingen en hoe kunnen zij samen
inzetten op projecten die ook een grote uitstraling hebben naar de Leuvense samenleving.
De stad engageert er zich toe om naast de financiële stimulans, het project ook
communicatief te ondersteunen en op die manier maximale zichtbaarheid te geven.

De indiener bezorgt zijn aanvraagdossier digitaal aan martje.ceulemans@leuven.be of per
post naar Martje Ceulemans- directie Cultuur, Professor Van Overstraeteplein 1, 3000
Leuven
1. Contactgegevens (alle) aanvragende organisaties:
Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Website:
Email:
Telefoon:
Gsm:
Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Website:
Email:
Telefoon:
Gsm:
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Rekeninghouder en -nummer (IBAN) waarop het mogelijk toegekende bedrag mag gestort
worden:

2. Inhoud van het project
Korte inhoud van het project – hoe past dit binnen het kader van YOUtopia – de kunst van het
samenleven? Toon via je antwoord op onderstaande vragen aan dat je met je project op een
creatieve manier aan de slag gaat en verbindingen legt met anderen.

2.1. Algemeen: Wat gaan jullie doen en hoe past dit binnen de kunst van het samenleven?
Wat is de timing van het project?
2.2 Publieksmoment: wat is het publieksmoment? Wanneer gaat dit door?
Het slotfestival gaat door op 30 juni.
2.3 Samenwerking – bruggen bouwen: welke verenigingen/organisaties/personen werken
samen? Hoe heb je elkaar gevonden? Wie doet wat?

3. Budget
Waarvoor vraag je de bonus aan? Wat is het totaalbudget van het project? Welke
uitgaven/inkomsten zijn er gepland?
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