
Toegekende leefbaarheidsgelden 2020 

 

                                Toegekend                                                 Motivatie aanvraag 

 

Buurt Montfortstraat------------ €    50,- Voor meststoffen en bewatering van graszoden 

Aangevraagd € 50,-    speelveld in de Montfortstraat. 

 

Commissie speelvoorzieningen €  155,86 Opening speeltoestellen op speelveld 2019. 

Aangevraagd € 155,86        

 

4 Mei comité   -------------------- €  70,-  Bloemen voor kransen bij de Dodenherdenking. 

Aangevraagd €70,- 

 

SV Ysselsteyn ---------------------- € 500,- Voor 18 transport wagens voor ballen naar het  

Aangevraagd € 3000,-               veld te brengen voor voetbal en korfbal. 

 

Werkgroep Goede Doelen ----- € 0.-     Voor koffie en een plakje cake voor de vele       

Aangevraagd € 0,-               vrijwilligers. Gaat in 2020 niet door. 

 

Werkgroep Efkus Stilstaon ----- € 500,- Een herdenkingsavond / bijeenkomst om onze        

Aangevraagd € 700,-      dierbare te herdenken.     

   

Muziekvereniging de Peelklank-€ 2250,- Voor 100 jaar Ysselsteyn laten we door een  

Aangevraagd € 2500,-    componist een speciaal muziekstuk schrijven. 

 

Joekskapel  --------------------------€  750,- Uniforme kleding voor de leden van het  

Aangevraagd € 2096.86    Joekskapel.  

 

 



Historie Ysselsteyn-----------------€  200,- Voor de viering van 75 jaar bevrijding van                              

Aangevraagd € 200,-    Ysselsteyn. (in 2019) 

 

De Dorpsraad ----------------------€  250,- Voor het vullen van de plantenbakken in  

Aangevraagd € 250,-              Ysselsteyn.(Deze aanvraag komt elk jaar terug) 

 

Commissie Leefbaarheidsgelden -€ 250,- Voor de leden van het Dorpsforum elke ver- 

Aangevraagd € 250,-    gadering van af 2020 een gratis kopje koffie 

aan te bieden (Deze aanvraag komt elk jaar 

terug).      

      

 

Totaal 10 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 4975.86-,     

 

_______________________________________________________ 

 

Afgewezen / Niet gehonoreerd:  3 aanvragen.                                                    

 

Aanvrager: Dorpsraad, Veiligheidsdag €1000,- 

Reden: De aanvraag was niet gemotiveerd, concreet of onderbouwd.  

 

Aanvrager: Stichting Dorpspodium, Plaatsen van windschermen op het dorpspodium €7260. 

Reden: Geen honorering omdat het aangevraagde bedrag veel te hoog is voor ons budget.  

 

Aanvrager: Oudervereniging  basisschool ODA, Sint en Piet kleding  € 765.55 

Reden: voor dit item is in 2016 al een aanvraag gedaan, en € 661,10 toegekend. 

 

Voor 2021 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen die niet op het  

daarvoor bestemde aanvraagformulier zijn ingediend. 


