Activiteiten overzicht Stichting Pure Energie Fonds 2016
In 2016 hebben we 22 aanvragen behandeld in de bestuursvergaderingen. Van alle
aanvragen zijn 7 aanvragen toegekend. Redenen voor afwijzing betrof ondermeer:
-

Onvoldoende aansluiting bij de criteria voor het Fonds
Aanvraag voor bijdrage in de exploitatiekosten i.p.v. een eenmalige bijdrage
Een te groot project, waarbij de bijdrage van het Fonds relatief gering zou zijn
Onvoldoende maatschappelijke uitstraling
Te vaag project cq vage, niet concrete begroting

De goedgekeurde aanvragen betroffen:
1. Inloopcentrum Meet-Inn (€ 2.500)
Het project betreft het voorzien van dubbele beglazing van alle ramen van
inloopcentrum Meet-Inn te Ede. Dubbele beglazing helpt het terugbrengen van het
energieverbruik en is daardoor meer duurzaam. Aan de andere kant wil Meet-Inn
haar bezoekers een warme en gastvrije plek aanbieden. Figuurlijk, maar ook zeker
letterlijk warm.
2. Talent present (€ 2.500)
Deze bijdrage is bedoeld voor het pilot project “Duurzaamheid” te Rotterdam. Dit
project wil een bijdrage leveren aan de duurzame samenleving en anderzijds
mensen via bijvoorbeeld de Voedselbank, het Tweedehands Goederenproject en de
Ontmoetingsruimte van het Wijkpastoraat de mogelijkheid bieden om zelf te
voorzien in een aantal dagelijkse levensbehoeften en eventueel de mogelijkheid
geld te verdienen met verkoop van duurzame producten.
3. Fair Fashion (€ 1.000)
Betreft een bijdrage in de organisatie van het 1e Fair Fashion Festival te Groningen.
De organisatie is in handen van Stichting Young & Fair en zet zich in voor een
eerlijke en duurzame wereld. Het streven is om kennis en bewustwording van
eerlijke handel te vergroten.
4. Stichting Gunfiets (€ 500)
De Stichting Gunfiets wil de bewoners van het AZC en de Noodopvang te Zutphen
behulpzaam zijn bij de eerste kennismaking met de Nederlandse samenleving en
richt zich daarbij op de mobiliteit; de fiets.
De bijdrage van het Pure Energie Fonds is voor het transport en het veilig en rijklaar
maken van de fietsen.
5. Natuurhus (€ 1.100)
Dit project heeft als doel kinderen van het basisonderwijs binnen de Verlengde
Schooldag (VSD) kennis te laten maken met de mogelijkheden van duurzame

energie. De bijdrage is bedoeld voor materialen van de lessen (o.a. worden door
zonnepaneeltjes aangedreven scheepjes gemaakt).
6. Camping Wedderbergen (€ 2.000)
De maatschappelijk bewogen ondernemers van deze camping in Groningen willen
een bijdrage leveren aan de bevordering van duurzaam gedrag en kennis van de
natuur bij kinderen. Daartoe hebben ze het project “De natuur en ik als uitvinder”
opgezet, om kinderen van de basisschool een lesconcept aan te bieden, waardoor
kinderen anders naar de natuur gaan kijken.
7. Stichting Surplus (€ 2.500)
Stichting Surplus te Enschede is een werkontwikkelingsorganisatie, waarbij vraag
en aanbod bijeenkomt door inzet van mensen met (een grote) afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit betreft het deelproject “Bruin” van het werkproject
Kettingreactie, waarbij deelnemers samen met elkaar kunnen werken in het bos
(buitenwerkzaamheden zoals houthakken, houtbewerking, onderhoud bos). De
subsidie is specifiek bedoeld voor de aanschaf van een milieuvriendelijk voertuig
waarmee minimaal 6 deelnemers vervoerd kunnen worden.

