
Rabobank-leden verdelen € 65.000 over verenigingsleven

Roepnaam vereniging: Kern: Bestedingsdoel:

1 "De Kleine Artis" De Rijp

We zijn druk bezig met een diervriendelijk konijnenverblijf, we hebben toestemming van de gemeente Alkmaar om te bouwen alleen ontbreekt 

het nog aan de benodigde financiën. Tevens moet het hek rond het geitenverblijf nodig vernieuwd worden en daar is ook de nodige financiële 

hulp bij nodig.

2 Argonauten De Rijp Een Vajda K2 Ultrasonic wedstrijd kajak voor onze getalenteerde jeugd waar we op dit moment geen geschikt materiaal voor hebben.

3 Atletiekvereniging Nea Volharding Purmerend

Nea Volharding heeft als eerste vereniging in Nederland de zilveren medaille voor gezonde kantine, dit willen we graag zo houden. Om tijdens 

wedstrijden meer gezonde artikelen te verkopen is ons doel kleine koelvitrines om in de kantine neer te zetten om fruit en smooties e.d. vers te 

houden.

4 Beemstermasters/Beemstererfgoedmarathon Beemster

Aankleding voor Beemster8loop die plaatsvindt op 10 November as. Meer informatie over deze loop vindt u op: 

www.beemstererfgoedmarathon.nl/beemster8loop

5 Buurthuis Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster

High Tea voor ouderen om de sociale cohesie te versterken t.b.v. de eenzaamheid. Kinderen uit groep 8 Bloeiende Perelaar te Zuidoostbeemster 

worden ingezet voor de bediening ten einde de verbinding jong en oud te maken. Ook zal er een deskundige de workshop 'zelfredzaamheid' 

verzorgen.

6 de broekerruiters Broek in Waterland wij willen graag een jury hok kopen voor onze officieel KNHS wedstrijden zodat onze jury leden warm en droog kan blijven.

7 De Muziekkamer Edam Edam

Op 28-10-2018 organiseren wij een middag op 3 locaties in Edam, de Doopsgezinde Vermaning, Atelier Gea Karhof en Huistheater Marijke 

Meijer.Iedereen met belangstelling voor wereldmuziek is welkom.Optredens door: Bodhi &Titus, Dapper's Delight en Folq-World

8 de Speelkraam Purmerend nieuwe val bescherming rond de trampoline

9 De Waterlandschutters Purmerend

Bij onze vereniging zijn alle leden in alle leeftijden even belangrijk dus hebben wij een bestedingsdoel gekozen waar alle leden voordeel van 

hebben. Daarvoor willen wij graag investeren in doelpakken, bokken, 3D dieren en een achterwand. Allemaal heel erg nodig om fijn te kunnen 

schieten.

10 De Zonnebloem afd. Graft / De Rijp De Rijp

* Theatermiddag - bijdrage entertainment en vervoer gasten * Volg. jaar 50 jarig jubileum - bijdrage voor het vieren met gasten en 

vrijwilligers d.m.v. receptie , feestavond , uitstapje met bus en misschien uitnodigen zangeres.

11 Dorpshuis Uitdam Uitdam

In misschien wel het kleinste dorp van Nederland staat een dorpshuis dat dit jaar 40 jaar bestaat. Opgericht voor bevordering leefbaarheid, 

saamhorigheid en ontmoeting. Daarom dit jaar in het kader van 40 jaar een project met als thema "De maatschappelijke rol van het 

dorpshuis"

12 Floralia vereniging Noordbeemster Beemster

We zouden het geld graag besteden aan ons 90 jarig bestaan in 2019. Dit geld maakt het mogelijk een speciaal jubileumprogramma samen te 

stellen voor alle leden van de vereniging en alle mensen die nauw betrokken zijn bij de floralia en de beemster gemeenschap.

13 Floraliavereniging Hobrede Hobrede

Waar de iets grotere dorpen hun jaarlijkse kermis hebben, heeft Hobrede (+/- 180 inwoners) het jaarlijkse Floralia-weekend. Leuke 

activiteiten, spelletjes, verkiezing mooiste plant, kinderactiviteit en nog veel meer! Een geringe bijdrage in de jaarlijks toenemende kosten is 

zeer welkom!

14 Folkloredansvereniging Purmerend Folkloredansmuziek kopen en het organiseren van een bal met orkest in 2019

15 Futsal4All Purmerend

Sport is voor de jeugd enorm belangrijk. Daarom organiseren we een schoolzaalvoetbal event voor de Waterlandse basisschoolleerlingen. Met 

onze event bieden we naast de jeugd “op het veld”, jongeren “buiten het veld” de kans om in de vorm van een praktijkstage ons te 

ondersteunen bij onze event.

16 Gemengd koor InStemming Ilpendam Ilpendam Aanschaf nieuwe kleding bestemd voor optredens. Daarnaast werken aan stemvorming in de vorm van een workshop.

17 GV Ilpenstein Ilpendam Voor de jeugd, recreatie en selectie, spelmateriaal (ballen, sticks e.d.) en valmatten

18 Het Schooltje van Dik Trom Etersheim Promotionele activiteiten t.b.v. onder meer werving van vrijwilligers en bezoekers

19 Honk en Softbalclub Sullivan's Green Devils Monnickendam Opknappen van de kantine. De buitenkant heeft nodig een schildersbeurt nodig en het interieur wordt vervangen.

20 IJsclub Warder-Oosthuizen Oosthuizen

Wij, de ijsclub van de dorpen Oosthuizen, Warder en Hobrede, willen de donatie gebruiken om onze sterk verouderde geluidsinstallatie te 

vervangen en de aanschaf van attributen tbv het jeugdschaatsen.

21 IJsvereningingEdam Edam

De jeugd beter te leren schaatsen of hen met deze sport bekend te laten worden. Tevens het belang voor de jeugd om actief met bewegen bezig 

te zijn er plezier in hebben.

22 Kaasmarkt Edam Edam

Het doel van onze aanvraag is: de aanschaf en vervanging van (historische) kleding en bijbehorende accessoires waaronder hoeden, riemen, 

klompen etc.
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23 Kleinschalig wonen Middelhof Beemster

graag zouden wij voor onze bewoners van Kleinschalig wonen Middelhof een Tovertafel willen aanschaffen. Uit onderzoek blijkt dat het een 

positief effect heeft op het kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Voor onze bewoners zou dit een rijke aanvulling zijn voor hun 

dagbesteding.

24 Koersbal Verenging Middenbeemster Beemster Een aardigheidje voor de oudere (leden) organiseren, zoals etentje met de kerstdagen, leden zijn vanaf 1920 t/m 1945.

25 Korfbalvereniging BEP Purmerend

BEP wil graag haar keuken in het clubgebouw duurzamer maken. Ons streven is om een koelcel in de keuken te realiseren. De huidige 

koelkasten gebruiken veel energie en zijn daardoor duur in gebruik. Er moeten geregeld artikelen worden weggegooid omdat de (vries)vakken 

te klein of te vol zijn.

26 Marker Mannenkoor Marken Aanschaf koormuziek, kooruitvoeringsmappen, stemvorming koorleden en aantrekken nieuwe koorleden

27 MHCP Purmerend

Omdat de club een nieuw veld krijgt wil de club ook nieuwe dug-outs aanschaffen. de oude staan al flink wat jaren en zijn aan vervanging toe, 

maar dit is niet in de begroting van de nieuwe velden opgenomen.

28 Omroep PIM Monnickendam

Omroep PIM is niet meer weg te denken op o.a. tv in de Gem. Waterland. De vrijwilligers proberen 24/7 uitzendingen te verzorgen van alles 

wat op een positieve wijze gebeurt in Waterland. Het geld besteden we aan de aanschaf van een mobiele studio, zodat we ook vanaf locatie live 

kunnen uitzenden.

29 Oranjefeesten Edam Edam

Ieder jaar organiseert Oranjefeesten Edam de activiteiten op Koningsdag om er voor iedereen, en in het bijzonder voor de kinderen, een mooi 

feest van te maken. Met de bijdrage van de Rabobank clubkas zouden we een nieuwe activiteit voor de kinderen kunnen invoeren.

30 Oud-Quadyck Kwadijk Aanschaf van archiveringsmateriaal

31 Ponyclub Leeghwater De Rijp

Voor het optimaliseren van de lessen willen we graag dressuurspiegels. Voor het plezier van de kinderen willen we graag springmateriaal, 

waaronder cavaletti's.

32 Purmersteijn Purmerend

In 2018 heeft Purmersteijn, voor de benodigde uitbreiding, 6 nieuwe kleedkamers laten bouwen. De huidige 11 kleedkamers moeten echter 

opgeknapt worden, waarvoor financiële bijdragen zeer welkom zijn!

33 RC Waterland Purmerend In het nieuw te bouwen clubgebouw komen voorzieningen om het gebouw duurzaam en energieneutraal te maken

34 RK.Zangkoor St.Caecilia Edam Edam

Wij zingen religieuze muziek.Iedereen die plezier beleeft aan het zingen is welkom ongeacht zijn/haar geloof of ongeloof. We treden op tijdens 

kerkdiensten en organiseren eigen concerten. Een bijdrage wordt besteed aan podiumdelen. Het promotiemateriaal wordt gebruikt tijdens de 

Waterdag in Edam.

35 RKAV Volendam Volendam Verbouwing accomodatie

36 S.V. Ilpendam Ilpendam

Wij zijn in het bezit van een mooie kantine, echter na ruim 45 jaar zijn wij toe aan een nieuw dak. Op dit dak zouden wij tevens zonnepanelen 

willen plaatsen om onze vereninging meer energieneutraal te maken. De benodigde bijdrage die wij aan de Rabobank vragen is € 5.000,-

37 Sint Middenbeemster Middenbeemster Een nieuw baardstel voor Sinterklaas; aanschaf tussen 895 en 995 euro.

38 Soos Westbeemster Westbeemster

Voor nieuwe spellen kaarten. Voor prijzengeld, want een keer per maand is er prijsklaverjassen. Voor kopieerkosten en voor afdrukpapier. 

Ook eventueel een tegemoetkoming voor de zaalhuur,

39 Sport-Koepel Volendam

Wij willen het bedrag gebruiken om leuke sportieve activiteiten te organiseren voor de doelgroep 12 tot 18 jaar. Op dit moment focussen wij 

ons op de doelgroep 4 tot 12 jaar maar zouden dus graag uitbreiden!

40 Sterneo

Starnmeer / 

Spijkerboor

De Starnmeer bestaat dit jaar 375 jaar. Wij geven een demonstratie met shetlander pony's. We willen rode polo's aanschaffen met ons logo 

erop, zodat we deze dag en tijdens andere wedstrijden/ openbare gelegenheden goed herkenbaar zijn! En het materiaal voor de demonstratie is 

aan vervanging toe.

41 Stichting CarMar Volendam

Stichting CarMar gaat een (t)huis realiseren in Volendam voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.Voor de bouw van het 

huis hebben wij nog heel veel geld nodig. Wij hopen met de opbrengst van deze actie weer een stukje van onze droom te kunnen realiseren.

42 Tambourcorps Volendam Volendam

We willen het komende jaar een aantal nieuwe muziekstukken aanschaffen voor onze verschillende optredens, waaronder op de Dijk en de 

Jozef in Volendam. ook zijn er een aantal kleine slagwerk instrumenten aan vervanging toe.

43 Tennisvereniging Dijkzicht Volendam

Ons bestedingsdoel is de aanschaf van een nieuw geluidloos elektrisch golfkarretje voor het onderhoud van onze 12 gravelbanen, aangezien 

onze buren en onze eigen leden tijdens het tennissen last hebben van het geluid van ons bestaande karretje. Wij gebruiken dit karretje 

veelvuldig!
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44 Trefpunt Middelie

Trefpunt is onze vereniging 46 jaar geleden opgericht.We hebben 40 leden. In de wintermaanden komen er spreker/sters .Moedige 

Moeder/Palingvisser/Brandwonden /Piloot/Stewardess. Door de vergrijzing en gebrek aan seniorenwoningen neemt het aantal leden af dus ook 

de inkomsten. Een bijdrage is welkom.

45 TTV Beemster Beemster

Hallo, Wij zijn Tafeltennis vereniging Beemster. Onze vereniging is een recreatieve vereniging voor jong en oud. Graag ontvangen uw stem 

zodat wij een bijdrage kunnen ontvangen om onze vereniging in stand te houden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem.

46 V.S.V. (vrouwen samen verder) Westbeemster

Wij zijn een vrouwenvereniging van en voor de hele Beemster. 1 Keer per maand verzorgen wij gezellige, interessante en creatieve avonden. 

Wij vragen u een bijdrage om deze avonden te kunnen blijven organiseren. Het is belangrijk dat vooral ook de oudere dames voor hun sociale 

contacten kunnen komen.

47 V.V.O Purmerend Aankoop en onderhoud van 3 bussen voor het vervoer van ouderen in Purmerend en wijde omgeving

48 Veron afdeling Waterland A56 Purmerend

Bevorderen kennis over Radio zendamateurisme vooral bij jeugd en in scouting groepen middels demonstratie en samenwerking. Bevorderen 

kennis van de leden door het organiseren van lezingen en voordrachten.

49 ViP - Volleybal in Purmerend Purmerend

Er is een hele groep talentvolle jeugdspeelsters die ViP wil stimuleren en motiveren om door te stromen naar de senioren.Als ViP een 

vergoeding mag ontvangen van de Rabobank, zal deze vergoeding ten goede komen aan de zaalhuur en de inhuur van een trainer voor deze 

extra training.

50 volendams vocaal Volendam het koor heeft dringend nieuwe muziek en nieuwe muziekmappen nodig

51 Vrouwen van Nu Purmerend Aanschaf beamer & draadloze microfoon.

52 Vrouwenvereniging Graft-De Rijp De Rijp januari 2019 bestaat de vereniging 65 jaar. Dit willen wij vieren met onze leden. Wij willen een muzikaal gezelschap uitnodigen.

53 Vv Kwadijk Kwadijk De dugouts op het hoofdveld zijn aan vervanging toe. De kosten hiervoor bedragen rond de €5000.

54 VV Monnickendam Monnickendam Met een bijdrage van de Rabobank willen we de jeugdafdeling van onze voetbalvereniging ondersteunen!

55 VV Oosthuizen Oosthuizen Aanschaf van led-verlichting op het kunstgrasveld om de vereniging duurzaam te maken voor de toekomst.

56 VV ZOB Beemster

Doel is het deels financieren van LED verlichting op de velden, aangezien de nu aanwezige lampen afgeschreven zijn en achter elkaar het 

begeven.

57 Waterlandsmuseum de Speeltoren Monnickendam

Het museum heeft een prachtige collectie antieke muziekinstrumenten gekregen. Die willen we graag tentoonstellen, maar dan moet de zaal 

verbouwd worden, tentoonstellingsmateriaal ed worden gekocht en tekstbordjes gemaakt. Wij willen het gekregen geld daaraan besteden.

58 WSV Schardam Schardam aanschaf van zeilbootjes om les te geven aan de jeugd uit de regio

59 Zeevangsfanfare Oosthuizen

Zeevangsfanfare wil kinderen kennis laten maken met het maken van muziek en daarnaast zoveel mogelijk kinderen op een voor iedereen 

betaalbare manier muzieklessen laten volgen om zo het voortbestaan van onze vereniging te garanderen en onze maatschappelijke functie te 

kunnen blijven vervullen.

60 Zonnebloem Ilpendam

Zonnebloem afd. Ilpendam/Watergang wil met een klein groepje gasten die op leeftijd en slecht ter been zijn een rondje gaan rijden met een 

klein busje in Waterland en omgeving en een lunch gebruiken ergens in Waterland.

31 Zonnebloem afdeling Beemster Beemster We willen dit jaar wat extra's doen in de kerstperiode voor onze zieke, gehandicapte en eenzame medemensen.

62 ZVV Volendam Volendam

Schoolzaalvoetbaltoernooi basisscholen Volendam: bestedingsdoel voor dekking kosten schoolzaalvoetbaltoernooi (zaalhuur etc.) dat al meer 

dan 30 jaar door de Rabobank wordt gesponsord.
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