
 
 

                                                                                

EMPOWER JOUW INITIATIEF! 
Burgers bedenken, wij schenken. Wie wint de hoofdprijs van €2500,-? 
 
Veel mensen in Nederland leven in armoede. Ook Limburg kent veel inwoners die lijden onder de gevolgen van 
armoede: het ervaren van constante stress, niet mee kunnen doen, gezondheidsproblemen. 
  
De Pijler, Burgerkracht Limburg en de Rabobank willen daar graag iets aan doen. Naast maatschappelijke partners, 
hebben wij vooral burgers hierbij nodig. Limburg kent al meerdere groepen burgers die zich inzetten om de gevolgen 
van armoede te minimaliseren. Deze burgerbewegingen zetten zich met hart en nieren in om ervoor te zorgen dat 
deze kwetsbare doelgroep tóch mee kan doen met de rest van de samenleving. 

 
WAT GAAN WE DOEN? 
Burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties kunnen het hele jaar door terecht bij De Pijler voor kosteloos advies en 
ondersteuning. Ook zijn er geringe mogelijkheden tot cofinanciering. Om meer bekendheid te geven aan deze 
dienstverlening, organiseert De Pijler samen met de Rabobank en Burgerkracht Limburg de competitie ‘emPOWER 
jouw initiatief!’: een mogelijkheid voor vooraf geselecteerde partijen om kans te maken op financiële ondersteuning 
van hun initiatief. Bovendien krijgen de initiatieven de gelegenheid om zichzelf te presenteren en op de kaart te 
zetten. 
 
HOE WERKT HET? 
Burgerinitiatieven kunnen zich eenvoudig aanmelden door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en retour te 
sturen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl. Inschrijven kan t/m 19 december. U hoort dan uiterlijk maandag 24 
december of uw initiatief zich mag presenteren op de competitie-avond van 21 januari, en dus of u kans maakt op 
die mooie hoofdprijs! 
 
1e prijs: €2500,- 
2e prijs: €1500,- 
De overige drie finalisten ontvangen een deelnameprijs ter waarde van €750,- 
 
VOORWAARDEN: 

- Het initiatief is operationeel in 2019 
- Uw initiatief wordt uitgevoerd door vrijwilligers 
- Het initiatief streeft geen commerciële doeleinden na 
- Het initiatief voorkomt of verzacht de gevolgen van armoede voor Limburgers 

 
WANNEER 
21 JANUARI 2019       VAN 17.30-21.00 UUR 

 
WAAR                                                         
KENNISCENTRUM RABOBANK ROERMOND-ECHT  SCHEPERSWEG 111, 6049 CV HERTEN  
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