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info@malburger.nl

Van: Wijkbeheer Malburgen <info@malburger.nl>
Verzonden: Monday, 22 November 2021 10:53
Aan: info@malburger.nl
Onderwerp: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen

Naam 

Freija Poll 

Email 

info@overmalbruggen.nl

Telefoon 

06-11138303

Naam organisatie 

Stichting OverMalbruggen 

Website / URL 

https://www.overmalbruggen.nl/

Ik doe de aanvraag namens.... 

Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje 

AANVRAAG WPO22-01
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Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
of iets anders? 

Activiteit 

De aanvraag is gericht op... 

Heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje 

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is 

We organiseren een diner, geluidswandeling en theatervoorstelling door wijkbewoners uit 
Malburgen omstreken. Via deze activiteit wordt een podium geboden aan deze mensen. 
Ze kunnen hun (ongehoorde) verhaal vertellen in de geluidswandeling, meespelen in de 
voorstelling of als publiek deelnemen en tijdens het diner en in gesprek gaan met andere 
mensen uit Malburgen over het thema dat we voor dit project gekozen hebben; waarom 
voelt men ( zich al dan niet) thuis in Malburgen? Zo verhogen we de eigenwaarde van de 
deelnemers en het begrip onder ons publiek en versterken we de sociale cohesie in 
Malbrugen. 

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand 

Projectplan-OverMalbruggen-2022.pdf 

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)? 

Ja 

Welke organisatie(s)? 
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VSB fonds, Oranjefonds, Gemeente Arnhem (subsidie amateukunsten), Triodos Fundation, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Stoomversneller en de Vrienden van Theater 

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
hoger dan €500,- Euro? 

Ja 

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje 

3000 

Voeg een specificatie/begroting toe van het aangevraagde bedrag 

Dekkingplan-incl-begroting-OverMalbruggen.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag toegelicht in het Wijkplatform 
Oost en/of West 

Akkoord 

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na de activiteit een kort verslag 
van de activiteit (met foto's) aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te 
geven verslag te doen van de activiteit 

Akkoord 

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een financiele verantwoording te 
overhandigen van de ondersteunde activiteit 
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Akkoord 

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke) gegevens worden gedeeld met 
de leden van de desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een besluit te kunnen 
nemen over de aanvraag. 

Akkoord 

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan bovenstaande naar waarheid te 
hebben inngevuld en akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele bijdrage 
uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het Duifje en hierbij de financiele aanvraag 
in te dienen. 

Akkoord 

Verzonden van Malburger 



Thuis in je buurt! 

Begroting en toelichting van Stichting OverMalbruggen 

Januari - December 2022 

Door: 

Freija Elisabeth Poll (Zakelijk leider) 

Bryan van den Broek (Secretaris en Penningmeester) 



Inleiding 

Voor u ligt de begroting van Stichting OverMalbruggen voor het jaar 2022. Dit is de begroting voor 

het derde jaar van Stichting OverMalbruggen, waarbij we verder inzetten op het  professionaliseren 

van onze organisatie en een groter bereik in de wijk willen hebben. Tevens lijkt ook iedereen zijn plek 

gevonden te hebben in onze organisatie, waardoor we ons gezamenlijk kunnen richten op onze 

doelen. 

Inkomsten 

Variabele Inkomstenpost Aantal Stukprijs Subtotaal Totaal post 

Bezoekersaantallen 
Voorstellingen Subsidies  €     37.000,00 

Volledig tarief 200 VSB fonds  €  9.500,00  €  9.500,00 

Triodos €  5.000,00 €  5.000,00 

Gereduceerd tarief 200 Oranjefonds  €  5.000,00 €  5.000,00 

Totaal 400 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds  €  5.000,00  €  5.000,00 
Gemeente Arnhem- 
subsidie Amateurkunst €  4.000,00   €  4.000,00 

Kaartprijzen Stroomversneller  €  3.000,00  €  3.000,00 

Volledige prijs  €      10,00  Wijkplatforms Malburgen  €  3.000,00  €  3.000,00 

Gereduceerde prijs  €  5,00 Vrienden van theater  €  2.500,00  €  2.500,00 

Educatieproject  €  3.000,00 

workshop scholen 3  €  1.000,00  €  3.000,00 

Kaartverkoop  €  3.000,00 

Volledige prijs 200  €  10,00  €  2.000,00 

Gereduceerde prijs 200  €  5,00  €  1.000,00 

Bijdrage spelers  €  2.062,50 

Spelers 15  €  137,50  €  2.062,50 

Totaal € 45.062,50 

Verschil € -4,00 



Toelichting Inkomsten 

Onze inkomsten bestaan voor € 37.000, - uit subsidies. Deze vragen we bij verschillende fonds en 

partijen aan, bestaande uit Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Arnhem (Amateurkunstsubsidie), 

Oranje Fonds, VSB-fonds, De Stroomversneller, Vrienden van theater, Triodos Foundation en de 

wijkplatforms van Malburgen. We hebben van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Het Oranjefonds,  De 

gemeente Arnhem, De Stroomversneller en de Vrienden van Theater al een toezegging voor de 

subsidie ontvangen. Van Het VSB fonds en de Wijkplatforms van Malburgen hebben we in het 

verleden al meerdere malen subsidie gekregen.  We achten het dus aannemelijk dat we hier 

wederom subsidie van zullen ontvangen. 

Daarnaast willen we een nieuwe inkomstenstroom creëren, waarbij we de relevante onderwerpen 

die we in de voorstellingen aansnijden, willen vertalen naar een project voor scholen. We 

verwachten deze periode 3 scholen te bezoeken en rekenen op € 1.000, - per school. 

Dit jaar willen we een grote productie op poten zetten die met een klein publiek gespeeld kan 

worden, zodat we ook echt verbinding kunnen maken met de mensen in het publiek. Tevens is het 

hierdoor zekerder dat we deze voorstelling uit kunnen voeren ook als er nog coronamaatregels van 

kracht zijn. We willen daarom 8 voorstellingen van 50 bezoekers organiseren met daaraan gekoppeld 

een diner, zodat mensen elkaar en de spelers kunnen leren kennen. De kaarten voor de voorstelling 

incl. diner kosten € 10,- (regulier, 200x) of € 5,- (korting, 200x) en we verwachten totaal 400 kaarten 

te verkopen. Totale inkomsten uit kaartverkoop is € 3.000,- 

Als laatste vragen we cursusgeld van de spelers. We verwachten dit jaar 15 spelers en die betalen      

€ 12,50 per maand voor 10 maanden (i.v.m. vakanties), dus per jaar € 137,50. In totaal ontvangen we  

€ 2.062,50 aan cursusgeld. Echter als men een gegronde reden heeft waarom er niet aan het 

cursusgeld kan worden voldaan, kan het cursusgeld worden kwijtgescholden. Onze rationale om toch 

cursusgeld te innen is dat deelnemers zich voor langere tijd moeten verbinden aan een project en 

enig verantwoordelijkheid hiervoor hebben.  

Tevens kunnen deelnemers, met een laag/geen inkomen, gebruik maken van de Gelrepas van de 

Gemeente Arnhem waarbij het cursusgeld volledig door de gemeente kan worden betaald.  

De totale inkomsten zijn € 45.062,50. 



Uitgaven 

Uitgavenpost Aantal Aantal personen Aantal uur  Stukprijs Subtotaal Totaal post 

Research fase € 3.600,00 

Interviews 10 2 6  €  30,00   €  3.600,00 

Repetitie fase € 14.906,80 

Schrijven 1 32  €  30,00   €  960,00  

Regie 11 1 15  €  30,00   €  4.950,00 

Gastdocenten 3 2 3  €  30,00   €  540,00  

Repetitieruimte 40 2  €  15,40   €  1.232,00 

Doorspeellocatie 4 8  €  15,40   €  492,80  

Artistiek overleg 11 2 8  €  30,00   €  5.280,00 

Administratie 11 1 4,4  €  30,00   €  1.452,00 

Productie fase € 15.711,18 

Contact scholen 5 1 10  €  30,00   €  1.500,00 

Workshop scholen 3 2 6  €  30,00   €  1.080,00 

Voorbereiding Diner 2 1 37,3  €  30,00  € 2.238,00 

PR  €  1.200,00  €  1.200,00 

Fotograaf 3  €  75,00   €  225,00  

website  €  500,00  €  500,00  

Decor - Inhuur derden 15  €  30,00   €  450,00  

Decor - Materiaal  €  750,00  €  750,00  

Techniek voorstelling 2  €  500,00  €  1.000,00 

Kleding, attributen, grime  €  250,00  €  250,00  

5Bedankje spelers/vrijwilligers  €  50,00   €  50,00 

Horeca 2  €  500,00  €  1.000,00 

Stoelen 200  €  3,33  €  666,68  

Eten voorstelling 6 400  €  1,50  €  3.600,00 

Wijkkoks 8 6 4 €  4,5 €  864,00 

Vrijwilligers Decor 5 15 €  4,5 €  337,50 

Geluidswandeling € 7.600,00 

Montage 10 1 20  €  30,00   €  6.000,00 

Geluid  €  1.000,00  €  1.000,00 

Scouten locaties 2 10  €  30,00   €  600,00  

Organisatiekosten € 2.304,00 

Bestuur wekelijks 10 1 8  €  4,50  €  1.584,00 

Bestuur maandelijks 10 2 8  €  4,50  €  720,00  

Onvoorzien  €  944,52 

2,1%  subtotaal   €  44.121,98 

 Totaal € 45.066,50 



Toelichting Uitgaven 

Deze begroting is excl. btw opgesteld. Stichting OverMalbruggen is namelijk vrijgesteld van btw-

aangifte. Onze kosten bestaan uit 6 hoofdposten, te weten, research fase, repetitie fase,  

productiefase, geluidswandeling, organisatiekosten en de post onvoorzien. Ons uurtarief voor 

professionals is vastgesteld op € 30,- per uur naar aanleiding van de Fair Practice Code voor kunst, 

cultuur en creatieve industrie. 

De research fase bevat de kosten voor de interviews die door 2 personen worden afgenomen. Zij 

nemen 10 interviews af en voor elk interview wordt 6 uur gerekend aan voorbereiding, interview en 

verwerking. Hier kunnen soms ook vrijwilligers voor worden ingezet waardoor de kosten enigszins 

lager komen te liggen.  

De kosten van de repetitie fase bestaan uit het schrijven van het script door een studenten, waar 32 

uur voor is begroot. De regisseur heeft 11 maanden om de productie te verwezenlijken en krijgt daar 

1,5 uur voorbereiding per les van 2 uur. Naast theater willen we de spelers ook andere kunstvormen 

laten ervaren en uitnodigen om die te gebruiken. Daarvoor nodigen we 2 gastdocenten uit om 3 

lessen van 2 uur te verzorgen. Zij krijgen daarnaast ook nog 1 uur voorbereiding per les vergoed. 

Voor het repeteren van het stuk hebben we 2 uur per week een repetitieruimte nodig voor 40 

weken, hier is € 15,40 per uur voor begroot. Daarnaast zullen we ook nog 4 dagen (van 8 uur) een 

doorspeeldag organiseren waar ook € 15,40 per uur voor is begroot. Elke week zullen de artistiek en 

zakelijk leider overleggen over de voortgang. Hier is in totaal 2 uur per week aan voorbereiding en 

overleg voor begroot. De zakelijk leider houdt de administratie rondom de repetities bij en houdt de 

spelers op de hoogte van de voortgang en krijgt daar 1 uur per week voor. 

De productiekosten bestaan uit het contact zoeken en onderhouden met scholen door de zakelijk 

leider. Daar is ongeveer 1 uur per week voor gerekend. Als er een workshop op een school wordt 

gegeven, rekenen we daar in totaal 6 uur aan voorbereiding en workshop tijd voor. Aan 

voorbereidingen voor het diner wordt nog eens 37 uur voor 2 maanden voor de zakelijk leider en 

vrijwilligers gerekend. De wijkkoks krijgen een vergoeding € 18,- (per avond per gerecht) voor het 

bereiden van het gerecht en rondleiden van het publiek. Om deze productie onder de aandacht te 

brengen hebben we € 1.200,- begroot aan promotie, €225,- voor 3 fotoshoots (voor promotie en 

tijdens de voorstellingen) en € 500,- voor updaten van de website. Decorkosten bestaan uit het 

bedenken en ontwikkelen van het decor voor in totaal 15 uur a € 30,-. Onze ontwerper  krijgt hierbij 

ondersteuning van  5 vrijwilligers ( 15 uur p.p.). Tevens is er een budget van € 750 aan materiaal 

beschikbaar. Verder is ervoor per 2 voorstellingen € 500,- voor  techniek begroot en € 1.000, -  extra 

voor de geluidswandeling. Voor de  overige posten zoals kleding, attributen en grime is € 250,- 

beschikbaar. De spelers en vrijwilligers krijgen een bedankje aan het eind van het project en daar is € 

50,- voor begroot. Aangezien we de voorstelling willen combineren met een diner is er per 2 

voorstellingen € 500,- begroot aan horeca attributen, € 1.000 aan meubilair. De insteek van het diner 

zijn 6 kleine gerechten (2 voor de wandeling, 3 tijdens en een nagerecht) waar voor elke gang €1,50 

is begroot voor 400 personen. 

Voor de geluidswandeling, zal de artistiek leider betrokken zijn bij de montage en is daar ongeveer 

4,5 uur per week mee bezig. De audioapparatuur voor de wandeling zullen we huren. Voor het 

uitstippelen van de route en locaties voor de wandeling en voorstellingen, is 10 uur gerekend voor de 

zakelijk leider en artistiek om te schouten. 



De organisatiekosten bestaan uit een vrijwilligersvergoeding voor de bestuursleden. 2 bestuursleden 

zijn actief betrokken bij de stichting en ontvangen een maandelijkse vergoeding van 8 uur per week 

en 1 bestuurslid krijgt een vergoeding van 8 uur per week. 

De laatste post Onvoorzien is opgesteld op 2,1% (€ 944,52) van het subtotaal (€ 44.121,98), wat het 

totaal aan kosten brengt op € 45.066,50. 

Het restant na aftrek van de kosten is € -4,00. 



Hoor je buurt, voel je thuis! 

Stichting OverMalbruggen 

Januari 2022 - December 2022 

Door: 
Esther Feldman (Pr en fondsenwerving) 
Elize Kuiper (Regie en Artistiek leider) 
Freija Elisabeth Poll (Zakelijk leider) 
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1. Inleiding

Malburgen kent 120 verschillende nationaliteiten. 1 Aan 

de oostkant vind je de koophuizen en de werkende 

mensen, aan de andere kant veel werkloze 

allochtonen. Overlast, armoede, eenzaamheid, 

drugsgebruik en criminaliteit vormen het beeld van 

deze kant. Een wijk met veel verschillen en distantie.

Na eerdere succesvolle producties van 

theatergroep OverMalbruggen, willen we ons 

verdiepen in het thema thuisvoelen. We willen 

zorgen dat de mensen uit de zeer verdeelde wijk 

Malburgen ongeacht hun leeftijd, gender, 

(culturele) achtergrond, sociaal-economische positie of beperking verbonden worden en 

meer begrip voor elkaar krijgen.   

Met ons nieuwe project Hoor je buurt, voel je thuis! willen we vanuit een theatrale 

ervaring een samenkomst, ontmoeting en verbinding creëren. Het project is gericht op 

buurtbewoners van Malburgen en omstreken in zowel het vertellen van hun verhaal als de 

mogelijkheid om als publiek een voorstelling te zien die herkenbaar is en het negatieve 

beeld dat Malburgen kent, te doorbreken. Dit gaan we doen door middel van een diner in de 

wijk, een geluidswandeling en een afsluitende korte voorstelling.  

2. Opzet
Hoor je buurt, voel je thuis! bestaat uit drie fases: de research- en wervingsfase, de repetitie 

en de voorstellingsfase. De uiteindelijke voorstelling wordt vier keer gespeeld in de zomer 

(juli 2022) en vier keer in de winter (december 2022). De voorstelling bestaat uit drie 

onderdelen: een diner, een geluidswandeling met korte scènes daar doorheen verweven en 

een afsluitende voorstelling. Deze drie onderdelen spelen zich af op kenmerkende plekken 

van Malburgen.   

Research- en wervingsfase 

De eerste stap in deze fase is het zoeken en vinden 

van verhalen uit de wjk. De makers (regisseur en 

zakelijk leider) gaan langs huizen in Malburgen, ze 

vertellen over het project en stellen de vraag: ‘Wat 

vind jij van Malburgen?’ Uit dit gesprek blijkt of de 

wijkbewoner interesse heeft voor een vervolggesprek. 

Het vervolggesprek zal gaan over wie hij/zij is, hoe 

hij/zij hier is komen te wonen, waar hij/zij nu staat, of 

hij/zij  zich thuis voelt in de wijk en waarom en waar in de 

wijk hij/zij zich juist wel/niet thuis voelt. Na deze gesprekken 

zal aan de persoon gevraagd worden of hij/zij zelf zijn/haar verhaal op het podium wil 

brengen, of dat het gebruikt mag worden voor de geluidswandeling of dat men op een 

andere wijze (decor, grime, kostuums) mee wil helpen aan de voorstelling als vrijwiligger.

Ook maken we nog op andere wijze contact met de buurt. Spelers en makers maken 

1 De Gelderlander - 2019. Malburgen is een mes met twee kanten. 
Website: 'Malburgen is een mes met twee kanten' | Anwar | gelderlander.nl 

VOORSTELLING RUIMTEKOERS FESTIVAL 2020 

 INTERVIEW WIJKBEWONER

https://www.gelderlander.nl/anwar/malburgen-is-een-mes-met-twee-kanten~a5bb3a57/
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contact met de wijkbewoners door het tonen van borden met stellingen, het spelen 

van scenes op verschillende plekken in Malburgen en frequente aanwezigheid bij activiteiten 

in het Huis voor de Wijk. Verder zullen we voor dit project promotie maken via offline- en 

online audiovisuele media.    

Repetitiefase  

Tegelijk met de research- en wervingsfase (januari 2022) 

start de repetitiefase. We repeteren met spelers op 

dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur in het Huis 

voor de Wijk in Malburgen. De spelers zijn mensen die al 

eerder bij ons gespeeld hebben, maar  ook mensen die 

vanuit de research- en wervingsfase bij deze groep aan 

willen haken. Het repetitieproces start met het verkennen 

van de wijk en vooral plekken in de wijk die inspireren, 

irriteren, vragen oproepen etc. Het verzamelde materiaal 

van de researchfase, wordt hierbij ingezet als 

inspiratiebron en vertrekpunt vanuit kenmerkende 

plekken, door middel van  kennismakings en improvisatie 

opdrachten. Daarnaast worden de spelers geïnterviewd 

over de thematieken.  

Ook zal er  gedurende het jaar zowel op muziek- 

als dansgebied drie keer een workshop worden verzorgd 

door een gastdocent. Dit om samen uit te diepen hoe je 

ook in deze kunstvormen je verhaal kan vertellen. Ook dit 

materiaal kan gebruikt worden voor de voorstelling. 

De Voorstellingsfase 

De voorstelling bestaat uit drie onderdelen die hieronder 

staan omschreven. 

Het Diner 

Voor het diner willen wij samenwerken met ‘wijkkoks’”. We 

zullen via Eet en verbind, een project dat mensen met 

verschillende achtergronden verbindt via maaltijden, deze 

wijkkoks werven. Voorbeelden zijn Sama Sama, een Indonesisch restaurant in Arnhem, 

waar ontmoeten centraal staat en de Teatruck, die via thee verhalen vertelt. Tevens werken 

we ook samen met de Wijkmakers om mensen te werven.    

Het diner is de start van de avond. Naast ontmoeten 

wordt er onder leiding van gastheren/vrouwen 

gediscussieerd over je thuisvoelen in Malburgen. 

De geluidswandeling 

Tijdens de geluidswandeling hoord het publiek de 

verzamelde verhalen van de geïnterviewde terwijl ze een 

route door de wijk lopen. Tevens worden er door spelers 

korte scënes gespeeld, die zowel een vervolg op de verhalen 

van de geluidswandeling of verhalen op zichzelf kunnen  zijn. 

SFEER IN REPETITIES 

OVERMALBRUGGEN

Tijdsplanning voorstelling: 

18.30 uur Inloop publiek     

19.00 uur Start diner   

19.45 uur Start geluidswandeling. 

20.15 uur Start eindvoorstelling. 

20.45 uur Nagesprek     

21.00 uur Eind van de avond 

‘In deze maatschappij probeert iedereen 

perfect te zijn maar iedereen heeft zijn 

verhaal met goede en slechte kanten. 

Beter leren leven met imperfectie en elkaar 

beter te leren begrijpen, daar helpt 

OverMalbruggen bij.’ 

*Speler bij OverMalbruggen*
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Eindvoorstelling 

Na de geluidswandeling eindigt het publiek op een groot, open veld. 

Verspreid over het veld staan verschillende decors. De voorstelling gaat   

gaat over het ontmoeten van elkaar en kleurt de geluidswandeling verder. 

We zien wat deze ontmoeting oplevert en dit leidt tot een nagesprek met 

de bezoekers. Deze scènes zijn de afsluiting van de theatrale route. De 

eindvoorstelling zal tussen de twintig en dertig minuten duren.  

3. Organisatie en taakverdeling
Freija Poll is de zakelijk leider van Stichting OverMalbruggen.2 De 

artistiek leider en regisseur is Elize Kuiper.3 Het bestuur bestaat uit Aukje 

Sinnema (voorzitter), Bryan van den Broek (penningmeester,  secretaris 

en techniek) en Esther Feldman (pr-en fondsenwerving).

Het bestuur vergadert één keer per maand over alle lopende 

zaken zoals PR, voorstellingen, subsidies etc. Tevens wordt bij elke voorstelling gezocht 

naar vrijwilligers die het decor, rekwisieten, kostuums en grime vorm 

willen geven. Deze vrijwilligers worden begeleid door beeldend 

kunstenares Mariëlle Bonenkamp.4 De  zakelijk leider neemt de 

praktische aspecten voor haar rekening, zoals het regelen van repetitie- 

en voorstellingslocaties, materiaal aanschaffen voor decor en overlegt 

met samenwerkingspartners.    

Daarnaast is er een Raad van Advies, bestaande uit: Yosser 

Dekker5, Sharon Merk6 en Ben Verberk.7 Zij controleren de koers van het 

bestuur en geven bindende adviezen. 

Het bestuur, de zakelijk leider en de artistiek leider zijn verantwoordelijk voor 

de pr-activiteiten. De artistiek leider is, in overleg met de zakelijk leider 

verantwoordelijk voor het leiden van de repetities en het regisseren van de 

voorstellingen.  

Het script zal geschreven worden door schrijfsters Manon 

Roozen en Laura Bijsteveld8 in nauwe samenwerking met Elize Kuiper. 

2 Freija heeft een Bachelor in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en een Master  
Etnomusicologie. Na haar studie heeft ze een traject doorlopen om sociaal ondernemer te worden. Vanuit hier heeft ze zich 
gespecialiseerd in het organiseren van maatschappelijk verantwoorden en interculturele evenementen. 
3 Elize is afgestudeerd theatermaker en -docent aan ArtEZ University of Arts. Ze regisseert o.a. voor Theater zonder Grenzen. 
Een project voor en door jongeren uit dorpen en jongeren uit AZC’s. 
4 Mariëlle is afgestudeerd aan ArtEZ Fine Arts, Arnhem. Ze volgde de BIK-opleiding (Beroepskunstenaar in de klas) aan 

Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht. Ze heeft ervaringen als illustrator, beeldenmaker, en in het ontwikkelen en uitvoeren van 
kunst-workshops voor basisscholen. 
5 Yosser is programmamaker en creatief strateeg. Hij geeft podium aan nieuwe verhalen over de stad en haar inwoners en 

organiseert evenementen en campagnes. 
6 Sharon is afgestudeerd Docent Theater aan de HKU en als theatermaakster en workshopleider binnen de  Community 
Theatre tak werkzaam. 
7 Ben heeft Bedrijfseconomie gestudeerd en werkt als financieel projectadviseur bij een archeologisch adviesbureau. Hij heeft 
vrijwilligerswerk gedaan bij Theater de Plaats en wil graag helpen in zijn eigen wijk: Malburgen. 
8 Laura studeert HBO Communicatie en schrijft literaire teksten en blogs. Manon is ervaren schrijver en dichter en zal Laura 

begeleiden. 

BEELD 

EINDVOORSTELLING 

HET BESTUUR

ARTISTIEK EN ZAKELIJK 
LEIDER- → 



4 

Scholen en educatie  

Hoor je buurt, voel je thuis! richt zich naast het geven van reguliere 

voorstellingen ook op  middelbare scholen, bedoeld voor leerlingen 

uit de onderbouw. De leerlingen volgen een workshop van 

anderhalf uur, gegeven door regisseur Elize over wat je zou willen 

veranderen aan Malburgen. Daarna volgen zij onder haar 

begeleiding  de geluidswandeling en vindt een nagesprek plaats 

over wat hen bij is gebleven en wat ze interessant vonden. 

Ook wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de opdracht 

aan het begin van de workshop: Wat zou je nu willen 

veranderen na het horen van deze verhalen? Hoe hoop je dat 

Malburgen er in de toekomst uitziet? 

4. Doelstellingen en  evalutie resultaten
Met Hoor je buurt, voel je thuis willen we bewoners van Malburgen elkaar laten ontmoeten 

en de mogelijkheid bieden om elkaars verhalen te horen. Deze doelstelling geldt voor zowel 

de deelnemers als het publiek. Er wordt empathie voor elkaar gecreëerd, de sociale cohesie 

wordt versterkt en door dit project wordt er bijgedragen aan het welzijn van de wijk. 

Malburgen staat bekend als een achterstandswijk. Met dit project ervaren zowel 

buurtbewoners als mensen van buitenaf hoe Malburgen als thuis wordt gezien. Zo 

doorbreken we het negatieve beeld van de wijk . 

Tevens onderzoeken we hoe de voorstelling is 

overgekomen op ons publiek. Dit doen we door middel van een 

nagesprek. Het nagesprek dient als ontmoeting tussen de 

spelers en publiek. Het gesprek vindt plaats in kleine groepjes 

en heeft voor onszelf als doel om feedback mee te nemen naar 

de wintervoorstelling. Daarnaast reflecteren we met de spelers 

tussen de voorstellingen en na de laatste voorstelling. Tot slot 

evalueren we met onze samenwerkingspartners de 

samenwerking tijdens het project. Dit heeft als doel om te leren 

uit de opgedane ervaringen voor eventuele nieuwe 

samenwerkingen in de toekomst. 

We vinden het heel belangrijk dat OverMalbruggen 

laagdrempelig blijft. Iedereen, ongeacht financiële situatie, moet mee kunnen doen. We 

hopen dat u ons dit jaar financieel wilt onderstenen.  

FREIJA EN SPELERS VAN 

OVERMALBRUGGEN TIJDENS 

EEN NAGESPREK 

NAGESPREK MET SPELERS 

ELIZE TIJDENS EEN REPETITIE VAN 

EEN ANDER PROJECT 
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Online Aanvraagformulier financiele bijdrage Wijkbeheer

Malburgen, Immerloo en Het Duifje - Entry #48

Naam

Wase Omar

Email

awomar@live.nl

Telefoon

0617434424

Naam organisatie

Vereniging Sport en Integratie

Website / URL

https://vsi-arnhem.nl/

Ik doe de aanvraag namens....

Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?

Activiteit

De aanvraag is gericht op...

Heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is

In 2022-2023 gaan we het project samen actief organiseren. Voor meer details zie de bijlagen.

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand

aanvraag-samen-actief-2020-Sep.odt

ROOSTER-activiteiten-oktober-2021.doc

foto-samen-actief-2022-kleiner.jpg

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?

Nee

Welke organisatie(s)?

Empty

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-

Euro?

AANVRAAG WPO22-02

mailto:awomar@live.nl
https://vsi-arnhem.nl/
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/aanvraag-samen-actief-2020-Sep-8f3df30d56f3184713dbff44005c8d25.odt
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/ROOSTER-activiteiten-oktober-2021-9f5762a6dba0030094fcbf8c3c17cd1b.doc
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/foto-samen-actief-2022-kleiner-9497fd58067c2eb9cc23ed8f1b23dfae.jpg
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Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje

9876

Voeg een specificatie/begroting toe van het aangevraagde bedrag

Samen-actief-begroting-2022.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West

Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na de activiteit een kort verslag van de activiteit

(met foto's) aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te geven verslag te doen van de activiteit

Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een financiele verantwoording te overhandigen van

de ondersteunde activiteit

Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke) gegevens worden gedeeld met de leden van de

desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een besluit te kunnen nemen over de aanvraag.

Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld

en akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen

Immerloo en Het Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.

Akkoord

Field ID #0

Empty

Malburger

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Samen-actief-begroting-2022-440373fc7aa3c1ba06469a12c8d63d2b.pdf
https://malburger.nl/
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Format Oktober 2021 

Aanvraagformulier 
Samen Actief 2022 

1 Gegevens aanvrager 1 

1.             Naam: Abdulwase Omar 
 

2. Functie binnen de vereniging: Voorzitter, Sport , Integratie & 
Samenleving 

 
3. Adres: Frankrijk 65 

6663 MB Nijmegen 
4. Telefoon: 06-17434424 

 
5. E-mail: awomar@live.nl 

 
 
 
 
 
 

Beschrijving project of activiteiten: 
(beantwoord onderstaande vragen in maximaal 3 A-4tjes/) 

 

1. Naam van het project: samen actief 2022 
 
 

2. Soort project of activiteit: 
Sport en/of hobby-activiteiten ten behoeve van integratie in de wijken lmmerloo, Duifje 
en Malburgen in Arnhem Zuid. Deze activiteiten dragen bij aan de participatie van 
vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en dragen bij aan een beter contact en/of 
beter begrip over en weer tussen inwoners van verschillende culturele achtergrond 
inclusief Nederlandse achtergrond. 
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Achtergrond: 
lmmerloo, Duifje en Malburgen zijn achterstandswijken in Arnhem-Zuid met meer dan 70 
nationaliteiten. De werkloosheid onder de bewoners is erg hoog. Met alle gevolgen van 
dien. Denk aan armoede, isolatie, gebrek aan taal, kans op radicalisering, etc. Jaren 
geleden is onze vereniging opgericht met ondersteuning van Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een vereniging waar mensen uit de wijk de 
mogelijkheid krijgen om buitenhuis te gaan, anderen te ontmoeten en actief bezig te zijn. 
Dit is goed voor de gezondheid van de individuen en samenhang in de wijk. Omdat veel 
allochtone deelnemers geïsoleerd leven, weinig geld hebben en beperkt Nederlands 
spreken, betekent deelname voor de individuen een mogelijkheid tot empowerment en 
netwerkverbreding. Echter velen hebben nog steeds weinig contact met Nederlanders en 
daardoor weinig kennis van de Nederlandse cultuur en samenleving. 

 
Aan onze activiteiten nemen mensen van verschillende nationaliteiten deel, vooral veel 

mensen met een vluchtelingenachtergrond maar ook andere allochtonen. In de wijken 
wonen niet veel mensen van Nederlandse origine. In 2020 willen we extra inzetten op het 
betrekken van meer Nederlandse wijkbewoners. Dit is een expliciete wens van veel 
leden van de vereniging. Dit zal het draagvlak voor andere culturen onder de 
Nederlanders in Arnhem Zuid vergroten en bovendien krijgen vluchtelingen en 
arbeidsmigranten de kans om meer te leren over de Nederlandse samenleving en een 
kans om de taal te verbeteren. 

 
De vereniging wordt geleid door mensen met diverse culturele achtergronden. Het is 
inmiddels uitgegroeid tot een plek waar alle bewoners van de wijk kunnen komen. De sfeer 
is goed, er is aandacht voor diversiteit van de deelnemers. Ondanks dat er veel mensen 
van rivaliserende bevolkingsgroepen (in land van herkomst) samenkomen, is er zelden 
ophef. Achtergronden worden bespreekbaar gemaakt en er is een afspraak dat er niet 
over politiek gesproken wordt. Ook nemen er mannen en vrouwen deel aan de 
activiteiten die normaliter aan weinig dingen meedoen. Wij richten ons er bijvoorbeeld op 
dat wij vrouwen bereken die geïsoleerd leven en normaal weinig naar buiten (mogen) 
gaan en weten deze ook    te    bereiken    middels    reeds    opgedane    ervaringen en 
ons netwerk. 

 
Onze activiteiten zijn een plek waar Nederlanders een positief beeld kunnen krijgen van 
mensen met een andere culturele achtergrond waar ze anders niet zo snel mee in 
aanraking zouden komen. Het is dus van grote waarde wanneer wij Nederlanders 
betrekken bij en onderdeel maken van de activiteiten. 
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4. Doelstelling: wat wil je bereiken met dit project/deze activiteiten? 

 
Door middel van het opzetten van sport, culturele en sociale activiteiten willen wij alle 
bewoners van de wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen en eventueel de omliggende 
wijken betrekken bij de Vereniging van Sport, Integratie &
 Samenleving. Zo streven wij ernaar dat meer autochtone en allochtone, 
jonge en oude bewoners van de wijk lmmerloo de mogelijkheid krijgen elkaar te 
ontmoeten om zo de integratie en daarmee de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. 

 
5. Doelgroep: Voor wie wordt het project/deze activiteiten georganiseerd? Wie 
worden er nog meer betrokken bij de uitvoering? | 

 
-Bewoners met een vluchtelingen/migratieachtergrond en Nederlandse bewoners van de 
wijken lmmerloo, Duifje en Malburgen e.o. 
De wijkbewoners zijn actief betrokken bij het bedenken en opzetten van de activiteiten en 
worden ook gestimuleerd om te helpen bij het organiseren, beheren en uitvoeren van de 
activiteiten. 

 
 
 
 

6. Samenwerking: met wie wordt samengewerkt in dit project/bij deze activiteiten? 
Wij werken samen met veel partners in de wijk en veel Vluchtelingen Zelforganisaties 

(VZOs). Zo werken we voor het werven van deelnemers samen met Sportbedrijf Arnhem, 
Welzijnsorganisatie Rijnstad, Wijkteam Zuid, Stichting scoutinggroep Arnhem en 
Verenging Moestuin, Stichting Jemenia en Surinaamse Vereniging, 

 
7. Resultaat: wat is klaar als het project afgerond is? 

- Minimaal 10% van de deelnemers aan de nieuwe activiteiten zijn van 
Nederlandse origi- ne. 
- Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld en opgezet die elk twee keer per week 
plaatsvin den gedurende de projectperiode ( zie werkwijze) die zowel de nieuwe 
doelgroep (Neder landers) weten te betrekken en binden, als de bestaande. 
-Aan deze activiteiten doen minimaal 12 deelnemers per keer mee. 

- Tijdens de activiteiten is door middel van uitwisseling, maar ook concrete 
voorlichting, meer bekend bij de deelnemers over de Nederlandse samenleving en 
Nederlanders, en andersom. 

 
8. Werkwijze: hoe wordt de doelstelling van het project/de activiteiten bereikt? 

- Plan van Aanpak: We zullen starten met het maken van een plan van aanpak. 
Hiervoor willen we onderzoek doen in de wijk en wat een activiteit zou kunnen zijn die 
beide groe- 
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groepen aan zou spreken om wekelijks te doen. Aan de hand daarvan zullen we keuzes 
maken over de uit te voeren activiteiten. Deze zullen we kritisch blijven volgen en waar 
nodig aanpassen. 

 
- Werven: we werven zowel deelnemers met vluchtelingen/migranten 
achtergrond als Nederlanders. De deelnemers met andere culturele achtergronden 
worden vooral onder de eigen leden en via-via geworven. Dit is tot op heden de meest 
succesvolle manier gebleken. Daarnaast zetten we speciaal in op het bereiken van 
Nederlandse wijkbewoners. Door zoveel mogelijk vraaggericht te werken hopen we meer 
spontane aanmeldingen te krijgen. Ook zullen we samenwerken met huisartsen in de 
wijk(sporten is gezond) en vragen we huismeesters van flatgebouwen om reclame te 
maken. We maken flyers en verspreiden deze huis-aan-huis. Daarnaast hebben 
samenwerkingspartners al toegezegd mee te willen werken vanuit hun netwerk. In ons 
bestuur zit nu één Nederlander. We willen nog een Nederlander voor ons bestuur werven, 
die juist hierin een rol kan spelen. Ook is het inzetten van een CIOS-stagiaire een optie. 
Tot slot zullen we meer vrijwilligers van de wijkraad proberen te betrekken en vrijwilligers 
van Vluchtelingenwerk om mee te helpen meer Nederlanders uit Arnhem Zuid te 
activeren. 

 
Ons verbindende kracht als vereniging (zoals eerder omschreven, er wordt veel 
geïnvesteerd in het welkom laten voelen van alle leden en bezoekers) moet een 
belangrijke rol spelen om mensen te binden. Het bestuur zal hier verder in investeren door 
de leden mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling. 

 
- Uitvoering: voor het opzetten van de activiteiten maken we gebruik van de 
bestaande structuur van de Vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering en 
verantwoor ding. Onze doelstelling wordt bereikt door goede begeleiding, door motiveren, 
stimuleren en coachen. Naast het vrijwillige bestuur zijn er vrijwilligers die zorg dragen 
voor de uitvoering van de activiteiten. Er is altijd iemand van de vrijwilligers of bestuur 
van de vereniging aanwezig bij de activiteiten. Zoals in het Plan van Aanpak beschreven 
laten we de keus van de activiteiten afhangen van de behoefte vanuit de wijk. Wat sluit 
goed aan? Op basis daarvan bouwen we verder. 

 

- De activiteiten 

Activiteit Deelnemers/teams

 Wie 

Volleybal 2 teams(+/- 15 

deelnemers Heren 
 

   

 

wanneer 

2x per week,  
januari2022 t.m 
decemberr2023 
2x per week, 
maart- dec minus 
zomervakantie 
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Dames 



 
 
 

Muzieklessen 

 
Dans/yoga/zum- 
ba 
Kinderactivitei- 
ten 
Vrouwenavond 

Mannenavond 

Familieavonden 

 
Vrijwilligers- 
avonden 
Diverse activitei- 
ten ( bingo, 
kaarten , scha- 
ken etc) 

 
6 deelnemers Volwassen en jon- 2x per maand 

geren 
Circa 10 deelnemers per Kinderen en vrou- 1x per 
week workshop wen 
8-12 deelnemers Kinderen 2x per week 
 
30-35 deelnemers Vrouwen 1x maand 

30-35 deelnemers Mannen 1x 

maand 30-40 deelnemers Mannen, vrouwen

 wisselend 
en kinderen 

15-30 deelnmers 
 
Mannen en vrou-
 
1x maand wen 

15-20 deelnemers Mannen, vrouwen Wisselend 
en kinderen 

 

- Aan het einde van het jaar evalueren we en bekijken hoe voortzetting mogelijk is. 

 
9. Planning: Schets een globale planning van de activiteiten ? 

 
 

januari2022 

januari 2022 

. Drie maandelijks 

 
juli t/m augustus 

januarit/m  maart 

april t/m juni 

Start 1januari 2022 

Opstart, plan van aanpak, 

Activiteiten, zie tabel activiteiten 
Reflectie op plan van aanpak, stand van zaken resultaten, 
keuzes activiteiten 
Aangepast zomer programma 

Activiteiten, zie tabel activiteiten 
Afronding jaarprogramma 31 nomverber2022, en 
aanvraag programma 2023. 

 
 

10. locatie: waar vinden de activiteiten plaats? 
M.n. bij de Gymzaal Eimmer Singel Oost, Huis voor de wijk lmmerloo , Veerpo� 

derstraat (Scoutinghuis) en Moestuin lmmerloo. 

 
11. Start en einddatum; wanneer starten de activiteiten en wat is de looptijd? 
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1 januari 2022 tot en met 31 december2023 
 
 
 
 
 

 Wat is het gevraagde budget? 

 
Euro 9876,- 

 
 
 
 
 
 

Datum indiening 23-11-2021 

Handtekening1 
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Naam
Bouchra el Haddad

Email
r.zararsiz@empoweringnisa.nl

Telefoon
0621911592

Naam organisatie
Empowering Nisa

Website / URL
https://empoweringnisa.nl

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Activiteit

De aanvraag is gericht op...
Malburgen Oost
Malburgen West

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
Zie bijlage.

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Monday, 29 November 2021 17:12:05

AANVRAAG WPO22-03

mailto:r.zararsiz@empoweringnisa.nl
https://empoweringnisa.nl/
mailto:info@malburger.nl
mailto:info@malburger.nl


Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand
Toelichting-aanvraag-wijkplatform-2022.docx

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Nee

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
8044

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
Begroting-Empowering-Nisa-2022.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na
de activiteit een kort verslag van de activiteit (met foto's)
aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te
geven verslag te doen van de activiteit
Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Toelichting-aanvraag-wijkplatform-2022-7d529d967b0a046721c288bcbb4086e5.docx
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Begroting-Empowering-Nisa-2022-0113c8376e4bb76ca8296cbeac9f5e7e.pdf


Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.
Akkoord

Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/


Aan:   Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
  Het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
 
Betreft: Aanvraag financiële bijdrage meidenwerk 
 
Arnhem: 29 november 2021 
 
 
Geachte leden van het Wijkplatform,  
 
Empowering Nisa zet zich een aantal jaar in voor het meidenwerk. Om het aanbod in het 
werken met meiden te versterken is er een investering nodig, enerzijds op het gebied van 
professionalisering en anderzijds om meer aandacht aan de positie van deze meiden te 
besteden. De onderdelen van de aanvraag worden hieronder kort toegelicht.  
 
Vrijwilligersvergoeding;   
Het vrijwilligersbudget wordt ingezet om andere meiden te stimuleren meer betrokken te raken 
bij het organiseren van activiteiten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemende 
meiden. De vergoeding dient als stimulans en kan meiden die het financieel niet breed hebben 
motiveren om zich in te zetten voor anderen uit de wijk. Hiermee wordt de eenheid van de wijk 
bevorderd en nemen meiden actief deel aan de maatschappij. De vrijwilligers kunnen 
structureel ingezet worden voor de wekelijkse activiteiten die Empowering Nisa organiseert of 
incidenteel voor leerzame projecten of andere evenementen. De vergoeding bedraagt een 
minimum bedrag van €2,75 euro per uur.  
 
Activiteitenbudget: 
Voor de uitvoering van het meidenwerk is een activiteitenbudget noodzakelijk. Het budget is 
onderverdeeld in twee categorieën, te weten ‘wekelijkse inloop’ en ‘evenementen’: 

• Wekelijkse inloop: hierbij verzorgen de meidenwerkers dat er genoeg materialen 
beschikbaar zijn voor de activiteiten, waar de meiden aan deelnemen. Te denken valt 
aan knutselmaterialen, maar ook extra schriften of juist voetbalhesjes voor de 
voetbalavonden. Daarbij kan tijdens de wekelijkse inloopdagen ook gastdocenten of 
andere professionals uitgenodigd worden die een les komen verzorgen.  

• Evenementen: bij grote evenementen werken de meidenwerkers samen met andere 
organisaties in Malburgen. Dit zijn evenementen die een groter publiek raken en 
hierdoor ook meer ondersteuning behoeven. Deze ondersteuning wordt verleend op 
verschillende gebieden, zowel bij het organiseren en het meedenken als bij de uitvoering 
van de evenementen zijn de meidenwerkers betrokken.  

 
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Bouchra El Haddad & 
Ouafae Nasri 
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