
Stichting Charlotte s’Jacob Fonds 

           
           April 2018 

 

Aan: de besturen van alle afdelingen van de UVV  

Van: het Charlotte s’Jacob Fonds 

 

Betreft: prijsvraag 

 

Beste UVV-besturen, 

 

Ook dit jaar wil het Charlotte s’Jacob Fonds een prijsvraag uitzetten onder de afdelingen 

van de UVV. Hebben jullie ideeën voor een nieuw initiatief voor jullie afdeling of zijn jullie 

zelfs al bezig met het opzetten of uitbreiden van een bestaande activiteit, dan is deze 

prijsvraag wat voor jullie! 

 

Het Charlotte s’Jacob Fonds wil dié afdelingen in het zonnetje zetten die bezig zijn met 

een nieuwe activiteit. Het hoeft niet een geheel nieuw idee te zijn, het kan zijn dat het 

idee al ergens anders is toegepast, maar dat het voor jullie afdeling wel nieuw is. Hebben 

jullie een idee, of zijn jullie al bezig met het opzetten van een nieuw project, laat het ons 

dan weten. We stellen als prijs een bedrag van maximaal € 2000, - ter beschikking om 

een extra stimulans te geven om het plan te realiseren. De subsidie wordt nog dit jaar 

uitgekeerd. Van winnaars verwachten we dat ervaringen met het project achteraf 

gedeeld worden, zodat ook andere afdelingen er inspiratie aan kunnen ontlenen. Dit kan 

bijvoorbeeld ook door een korte presentatie te geven tijdens de ALV. 

 

Schrijf nu in op de prijsvraag 

Stuur jullie plannen voor 1 september 2018 rechtstreeks naar de secretaris van het 

Fonds: Anne Joke Moojen via email: ChJFonds@gmail.com. (Een beschrijving van één of 

twee A4 met een korte financiële toelichting/begroting volstaat). Het bestuur van het 

Charlotte s’Jacob Fonds zal uit de inzendingen één winnaar kiezen. De prijs wordt tijdens 

de ALV op 13 november uitgereikt. Voor meer informatie kan je terecht op 

https://uvv.nl/over-de-uvv/charlotte-sjacob-fonds/ of bij Sonia Sjollema, voorzitter: 06-

27371365.  

 

 

Wij hopen op veel respons! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sonia Sjollema, voorzitter 

Anne Joke Moojen, secretaris 

Joke Waalwijk, penningmeester 

Jan Meeuwissen, bestuurslid  

Theo Plasschaert, bestuurslid  
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