Ideewinkel ondersteunt lokale groene en duurzame initiatieven
Ben jij een duurzame doener met een briljant idee? Natuurlijk wil je dat graag gaan
realiseren! Daar komt vaak veel bij kijken – mensen en fondsen werven, publiciteit
genereren, een organisatie opzetten en nog veel meer.
Hoe kunnen we jouw project faciliteren?
Stichting Ideewinkel wil initiatiefnemers van
duurzame projecten op weg helpen en
ondersteunen. Zo hoef je niet opnieuw het wiel uit
te vinden. Dat scheelt erg veel tijd en energie, die je
dan kunt gebruiken om je idee verder uit te werken.
Wat bieden wij aan?
Stichting Ideewinkel fungeert als paraplu voor
diverse projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en
het Groene Ideecafé. We bieden je de mogelijkheid
om jouw project ook bij onze Stichting onder te
brengen.

Sinds 2005 is de Stichting Ideewinkel
hét informatiepunt voor duurzame
ontwikkeling en burgerinitiatieven in
en rond Leiden; op gebieden zoals
milieu, biodiversiteit, voeding, en
leefomgeving.
Het Groene Ideecafé biedt mensen
met duurzame ideeën en initiatieven
een platform en ontmoetingsplaats.

Welke voordelen heeft dat voor jou?
 Je hoeft geen eigen stichting met bestuur en statuten op te richten. Dat bespaart je tijd
en kosten. De Ideewinkel heeft een ANBI-status.
 Aanvragen van subsidies of vergunningen kun je via ons doen.
 Vrijwilligers van onze projecten zijn via de Stichting verzekerd.
 Je kunt op de site van Ideewinkel een projectpagina inrichten.
 Je kunt gebruikmaken van het Groene Ideecafé als platform en ontmoetingsplek, om
jouw initiatief te presenteren en medestanders te vinden.
 We kunnen je ondersteunen bij de werving van fondsen en vrijwilligers.
 Je kunt de boekhouding mede via de stichting regelen.
 Je kunt profiteren van onze kennis, ervaring, en contactennetwerk.
Voor alle duidelijkheid; de uitvoering van het project is je eigen verantwoordelijkheid. Met
ons kan je een vliegende start maken en je volledig concentreren op het realiseren van je
eigenlijke plan.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Peter Engbers via bestuur@ideewinkel.nl of www.ideewinkel.nl

