
 
 
 
 
 
 
 

Beste relatie, 
 
De tweede ronde voor de experimenteerregeling Samen aan de slag is opengesteld.  

Tot en met zaterdag 31 oktober 2020 kunnen organisaties en inwoners van de gemeenten 

Cranendonck, Nederweert en Weert hun initiatieven indienen. In deze brief leest u hier meer over. 
We vragen u ook om deze brief te verspreiden onder uw relaties. Zo is iedereen op de hoogte van 
onze regeling.  
 
De eerste ronde van de experimenteerregeling is onlangs (helaas vertraagd door corona) afgesloten. 
Binnenkort wordt op onze website bekend gemaakt welke initiatieven zijn beloond met een 
financiële bijdrage. Houdt dit in de gaten! 
 
Wat houdt de experimenteerregeling in? 

De drie gemeenten hebben de ambitie “Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar 
eigen kracht”. Initiatieven die op een vernieuwende manier deze ambitie mee waar maken, 

kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Meer informatie over de regeling en 
de formulieren staat op www.samenaandeslag.net. Voorbeelden? Kijk ook op de website.  
 
Voor wie? 

We nodigen iedereen (inwoners, bedrijven, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, scholen, 
verenigingen, et cetera) uit om voor een goed initiatief gebruik te maken van deze 
‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag!’.  
 
Een initiatief Indienen? 

Uw aanvraag moet uiterlijk zaterdag 31 oktober 2020 zijn ingediend, via het e-mailadres 
aanjager@samenaandeslag.net. Uw aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier dat u op 
de website www.samenaandeslag.net kunt downloaden. Voordat u uw aanvraag indient, kunt u 
advies inwinnen bij Mayan Oomkes, de nieuwe aanjager. Zij kijkt samen met u hoe kansrijk uw 
aanvraag is en of uw aanvraag voldoet aan de eisen die zijn gesteld.   
 
En dan? 

Alle ingediende initiatieven worden bekeken. Na een voorselectie kunt u uitgenodigd worden voor 
een presentatie of pitch. Deze vindt plaats op woensdag 11 november 2020. U krijgt dan maximaal 
10 minuten de tijd om uw initiatief te presenteren. Na deze pitchavond worden alle aanvragen 
beoordeeld en krijgt u bericht of uw initiatief in aanmerking komt voor een subsidie. 
 
Namens de projectgroep Samen aan de Slag, 
 
Mayan Oomkes 

Aanjager 
 
PS. Na deze tweede ronde van de experimenteerregeling vindt ook nog een derde ronde plaats. 

De deadline voor de derde ronde is vastgesteld op 30 april 2021. 
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