Help de jeugd van Rumpt
De gemeente Geldermalsen heeft geld ter beschikking gesteld voor leefbaarheidsiniatieven.
Voor Rumpt hebben de basisschool de Springplank (€ 5.000,00 project) en de speeltuin de Blijde Weide(€ 10.000,00 project) een aanvraag ingediend en
vragen u middels uw stem hen te steunen.
Iedere inwoner van Geldermalsen vanaf 13 jaar kan 2 stemmen uitbrengen: één stem op een € 5.000,00 project en één stem op een € 10.000,00 project.
Dus: ( één stem voor de Springplank)
en
(één stem voor de Blijde Weide)

Help de Springplank bewegen!

Help een boomhut bouwen!

(€ 5.000,00 project)

(€ 10.000,00 project)

De kinderen van Rumpt en omgeving willen graag een gezellig schoolplein, dat uitnodigt
tot spelen en bewegen, ook na schooltijd.
In deze tijd van computer en tablet zien we dat veel kinderen last hebben van
overgewicht, omdat er minder wordt bewogen. De Springplank wil de kinderen in
beweging krijgen en houden. Dit willen we doen door o.a. het plaatsen van een
volleybalnet met palen, hinkelpad, steppingstones en voor de allerkleinsten een wipwap.

Bij het opstellen van het dorpsplan hebben de kinderen van Rumpt aangegeven
dat ze graag een aanvulling zouden willen hebben in de speeltuin. De speeltuin
vereniging de Blijde Weide zou graag aan dit verzoek invulling willen geven door
het plaatsen van een boomhut.

Natuurlijk willen wij graag ons plan realiseren m.b.v. een deel van het beschikbare geld
voor de leefbaarheidsiniatieven. Hiervoor hebben wij uw stem nodig. Hoe meer
stemmen hoe meer kans dat ons plan gekozen wordt om gesubsidieerd te worden.

Natuurlijk willen wij graag ons plan realiseren m.b.v. een deel van het beschikbare geld
voor de leefbaarheidsiniatieven. Hiervoor hebben wij uw stem nodig. Hoe meer
stemmen hoe meer kans dat ons plan gekozen wordt om gesubsidieerd te worden.

Dus: Stem op “ De Springplank beweegt”!

Dus: Stem op “ De boomhut van Rumpt”!

Gaarne voor 31 oktober 2015 stemmen.
Via internet: www.geldermalsen.nl online stemformulier (in kader nieuwsberichten)
Online stemformulier - Internet

Gaarne voor 31 oktober 2015 stemmen.
Via internet: www.geldermalsen.nl online stemformulier (in kader nieuwsberichten)
Online stemformulier - Internet

of via onderstaand stembiljet.
Ik stem op het leefbaarheidsinitiatief “De Springplank beweegt”.

of via onderstaand stembiljet.
Ik stem op het leefbaarheidsinitiatief “De boomhut van Rumpt”.

Voor- en achternaam :__________________________________________________

Voor- en achternaam :__________________________________________________

BSN nummer :_________________________________________________________
(dit 9 cijferig nummer staat op rijbewijs, paspoort of identiteitbewijs)
Inleveren bij: Basisschool “De Springplank”, Achterweg 9, 4156 AA, Rumpt.
Brievenbus Dorpshuis Albertine

BSN nummer :_________________________________________________________
(dit 9 cijferig nummer staat op rijbewijs, paspoort of identiteitbewijs)
Inleveren bij: “De Blijde Weide”, RM van Gellicumstraat 2, 4156 AJ, Rumpt.
Brievenbus Dorpshuis Albertine

