Winstuitreiking 2022
Winst over 2021, in april 2022 uitgedeeld aan 30 lokale goede doelen
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Bedrag

Doel

Deze voedselbank wil een gezellige dag organiseren voor 20 gezinnen
die in hun netwerk zitten.
Koor heeft ledenverlies door Corona. Ze willen weer opstarten en
Vereniging het Ankerkoor
leden werven en hebben hierdoor financieel duwtje in de rug nodig.
Koor heeft ledenverlies door Corona. Ze willen weer opstarten en
Popkoor Expression
leden werven en hebben hierdoor financieel duwtje in de rug nodig.
Stichting Bultparkcomité
Bomenroute in Bultpark met QR codes
Zonnebloem Lelystad-West
Dagje uit naar Natuurpark, tegen eenzaamheid
Flevo Zon
Vervanging van skelters voor (kwetsbare) kinderen op een
zorgboerderij.
Activiteitencommissie "Het Ravelijn"
Combimagnetron voor activiteiten bij en in het Ravelijn, met als doel
eenzaamheid tegen te gaan
Stichting Sint voor elk kind
Cadeau's voor kinderen van minima
Wooncomplex de Buizerd
Dagje uit voor bewoners van de Buizerd, tegen eenzaamheid, wat extra
belangrijk is na Corona.
Volkstuin Vereniging Milieuvriendelijk
De realisatie van een bijenstal, Tap voor Tuinders (opvang neerslag)
met Sedumdak en het geven van informatie aan de leden, wandelaars
Tuinieren
over het complex (1/3 van het complex is natuur) en
schoolklassen/groepen.
Stichting Jediah
Portretdag voor mensen met kleine portemonnee.
Sportbedrijf Lelystad
Sportspullenbank wordt opgezet met vele lokale organisaties. Zij
vragen geld om hier naamsbekendheid aan te geven.
The New Land Singers Flevoland (Ladies Koor heeft ledenverlies door Corona. Ze willen weer opstarten en
Barbershop Harmony club)
leden werven en hebben hierdoor financieel duwtje in de rug nodig.
Goede bekisting en bekabeling voor/van apparatuur van muziekgroep
Muziekgroep Flevum
Flevum.
Maandelijkse activiteiten op zondag in de Hoven, tegen eenzaamheid.
Zindag Zondag
Dit wordt na Corona nu weer opgestart.
KBO Afdeling Lelystad
KBO Lelystad bestaat dit jaar 40 jaar (nu 400 leden), hiervoor willen ze
een reunie en feest houden, waarbij ze ook de vrijwilligers bedanken.
Flevolandse Theatervereniging JTL
Training voor vrijwilligers van de theatervereniging in omgaan met
autisme.
Visbuddies
Dagje vissen voor mensen met een verstandelijke/fysieke beperking
bij Toms Creek.
Stichting Dierenweiden Lelystad
Vernieuwen van de hokken voor konijnen en cavia's op de
kinderboerderij.
Stichting Zuiderzee Zwerfdieren
Chippen en sterilisatie van zwerfkatten, en ook katten van minima
chippen/steriliseren.
Coloriet Laarhof
" Camping Laarhof"
Inloophuis Passie
2 verwendagen op gebied van verzorging, aanbieden in hun inloophuis
Resto VanHarte Lelystad
Dinercheques voor mensen met een kleine portemonnee om te komen
eten. Dit is tegen eenzaamheid en voor verbinding, stad breed.
Stichting Uitgast
Cultureel festival in natuurpark
Stichting Zeekadetkorps Lelystad
Zeilvlet (bootje) vervangen, dat door de jonge zeekadetten gebruikt
gaat worden
Filmclub Flevo Lacus
De filmclub vraagt om te investeren in het vernieuwen van diverse
filmmaterialen.
St. Het Belevenissenbos Lelystad
Dubbele kabelbaan in het Belevenissenbos
Stichting Eduvier Onderwijsgroep, School Bijdrage voor een CNCFreesmachine, waarbij logo's en andere zaken
de Steiger
in hout gegraveerd kan worden. Dit graveren kan ook in oud hout van
De Groene Sluis, om upcycle producten hoogwaardiger te maken.
Stichting Met Inzet Lukt Alles
2e hands busje voor MILA, die heen en weer rijdt om goederen/eten
op te halen en weg te brengen voor minima.
Stichting Lelystad Schoon
Ze vragen geld voor de opstart van hun stichting: ze willen herkenbaar
zijn als vrijwilligers, dus kleding en standmateriaal, daarnaast vragen
ze schoonloopwagens om afval al lopend te scheiden.
Stichting samen gaan we het doen
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