
Goed doel Doel Bedrag
1 Stichting Taartjes voor Lelystad Meehelpen betalen aan de ingredienten voor de taarten, die gemaakt 

worden voor mensen die geen taart kunnen betalen. Ingredienten zijn 
duurder geworden

€ 450

2 Stichting Konijnenopvang Kaatje Keutel Er worden ook cavia's ingeleverd bij Kaatje Keutel, daar willen ze wat 
hokken voor bouwen.

€ 500

3 Stichting BeweegFun Kindermudrun betalen voor kinderen die bij de Voedselbank zitten. € 500

4 Zorgboerderij Lelystad Banken op het erf zetten zodat doelgroep even uit kan rusten. 
Onderdeel van herinrichting na brand

€ 500

5 Zonnebloem Lelystad-West Dagje uit naar Aviodrome € 561
6 St Coloriet, Laarstaete Spelbenodigdheden voor mensen op de revalidatieafdeling € 600
7 Muziekgroep Flevum Jubileum concert en daarna eten voor de muziekgroep en de 

vrijwilligers
€ 750

8 Stichting Sint voor elk kind Kinderen met kleine portemonnee kunnen naar uitvoering over 
Sinterklaas en krijgen mooi cadeau

€ 750

9 Het Zuiderlicht Inrichten van een inloopplek in de Zuiderzeewijk, en PR materiaal. 
Inloophuis is gericht op meer saamhorigheid in de wijk creeren.

€ 750

10 Volkstuinvereniging ‘t Karveel Kas inrichten voor gezamenlijk gebruik, ook gericht op mindervaliden € 750

11 Stichting Lelystad Schoon Zwerfafval tegen eenzaamheid. Dagen organiseren om samen afval te 
rapen en daarmee anderen te leren kennen. Lunch en flyers

€ 797

12 Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren De bouw van een vleermuizenhotel met aan de voet mogelijkheden 
voor grondgebonden insecten zoals graafbijen en graafwespjes

€ 825

13 Stichting Voedselbank Lelystad Polo Shirts voor de vrijwilligers van de Voedselbank, voor de 
herkenbaarheid

€ 900

14 Stichting IDO Opknappen van de huiskamer in inloophuis Waterwijk € 920
15 Stichting Straatpastoraat Lelystad Naamsbekendheid vergroten van straatpastoraat, voor mensen met 

zingevingsvragen die nergens anders terecht kunnen.
€ 1.000

16 Stichting Dop en Erwt Inrichten van een educatie boom, waar kinderen les kunnen krijgen 
over natuur

€ 1.050

17 Praktijkonderwijs De Steiger CO2 laser plotter aanschaffen. Hiermee kunnen we logo's en teksten 
op hout en metalen laseren/branden.

€ 1.259

18 Stichting Bultparkcomité Vervangen van vleermuizenhotels, omdat spechten de wanden hebben 
opengetikt. En bank van zo'n 6 meter lang, gemaakt van gekapt 
Lelystads hout. De huidige bank is aan vervanging toe.

€ 1.260

19 Scoutingvereniging Luchtscouts 
Vliegveld Lelystad

Verduurzamen gebouw met LED verlichting € 1.334

20 Buytenplaets Suydersee Safaritent beschikbaar stellen voor minima uit Lelystad om toch op 
vakantie te kunnen

€ 1.500

21 Parkinson café Lelystad Dagje uit voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers € 1.652
22 De LimonadeBrigade Speel& Deel box maken om ouders met kinderen te laten spelen met 

ander speelgoed. LimonadeBrigade organiseert mamacafés en 
peutercafés, met als doel ouders in hun opvoedings kracht te zetten.

€ 1.700

23 Live Your Dream Foundation 4 Zeildagen organiseren voor jongeren die een ouder hebben verloren € 2.000

24 Bij Bosshardt de Jol Sociale kapsalon openen. Sociaal als in kleine prijs voor startende 
kappers en kleine prijs voor het laten knippen. Als onderdeel van Leger 
des Heils, wijk werk, in de Jol

€ 2.000

25 Stichting Hof Buurtcamping in de Wold voor 1 weekend. Idee om mensen uit de 
buurt te leren kennen in ontspanning

€ 2.000

26 KBO/PCOB-Lelystad Activiteiten voor ouderen in de zomermaanden, als er veel reguliere 
activiteiten uitvallen

€ 2.000

27 Stichting Veteranen Lelystad Jubileumfeest van 5 jaar, voor leden maar ook uitnodiging voor nieuwe 
leden

€ 2.000

28 Stichting Schateiland Waterwijk Activiteiten in Schateiland, voor kinderen uit de buurt € 2.024
29 Stichting De Ruiltuin Kweekkas kopen als onderdeel leertuin € 2.149

Winstuitreiking 2023
Winst over 2022, in maart 2023 uitgedeeld aan 48 lokale goede doelen



30 Stichting Vrienden van de Hoven Camping beleving geven voor dementerende ouderen. Camping op 
parkeerterrein

€ 2.250

31 Resto Van Harte Lelystad Organiseren van 6 thema-diners, voor mensen met kleine portemonnee 
en klein sociaal netwerk

€ 2.400

32 Stichting internationaal zomerfestival 
Flevoland

Gebruik Agora voor een festival en voor de workshops en 
repititiedagen voorafgaand aan het festival

€ 2.750

33 Stichting Dierenweiden Lelystad Dweilen met de kraan open', elke winter problemen met het 
watersysteem. Dit willen ze oplossen

€ 2.800

34 Zonnebloem Lelystad - Midden Dagje uit naar Giethoorn € 2.918
35 Lapp Lelystad Materiaal dat nodig is voor talentontwikkeling onder jongeren, door het 

in aanraking laten komen met kunst
€ 3.000

36 OSOL en Stadsmakerij In stand houden van Lelystadmakers pagina in de Flevopost € 3.000
37 Stichting Jazz-i Sea Bottom Festival in de Agora € 3.000
38 Stichting Uitgast Uitgast Festival, klassieke concerten in Natuurpark € 3.000
39 Stichting Gehandicapten Duiksport Materiaal aanschaf voor duikapparatuur, zodat kinderen met handicap 

een recreatiesport kunnen beoefenen (onder water met weinig 
prikkels) 

€ 3.000

40 Stichting Wijnbouw Lelystad Professionalisering van lokale, biologische wijnbouw. Opzetten van 
goede huisstijl

€ 3.000

41 SPOT Lelystad Talentontwikkeling van jongeren, om tweedehands kleding te gaan 
ontwerpen, (ver)maken, en verkopen

€ 3.500

42 Archeologisch Openluchtmuseum 
Swifterkamp

Bouw van een historisch huis op palen € 3.500

43 Vluchtelingenopvang SGL Sport en spel dag voor de Oekrainse vluchtelingen in SGL (inmiddels 
350)

€ 3.750

44 Woonzorg Flevoland Dagje uit, mensen met handicap en hun 1 op 1 begeleiding € 4.000
45 Stichting Activiteiten Camping de Ruimte Bijdrage voor het maken van een natuurspeeltuin, op een camping in 

Dronten dat is gericht op mensen met een handicap. Bijdrage is voor 
het rolstoel toegankelijk maken van de paden in de natuurspeeltuin

€ 4.500

46 Het Belevenissenbos Tractor (tweedehands) en bomenwagen aanschaf om het 
Belevenissenbos beter te kunnen onderhouden

€ 5.000

47 Landschapsbeheer Flevoland 4x workshops/cursus over eten uit de natuur. In groepen door de 
wijken langs om eetbare planten te vinden, per seizoen.

€ 5.000

48 Stichting Youth for Christ Nederland Koffietruck aanschaf; middel om met meiden te werken aan 
zelfvertrouwen en ontwikkeling. En organiseren moeder-dochter 
evenement voor tieners/jongeren uit de Waterwijk

€ 6.200

Totaal € 101.050


