Activiteiten overzicht Stichting Pure Energie Fonds 2018
In 2018 hebben we 39 aanvragen behandeld in de bestuursvergaderingen. Van alle aanvragen zijn 14
aanvragen toegekend. Redenen voor afwijzing betrof onder meer:
-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. Stichting Beep (€ 2.500)
Dit betreft een aanvraag tbv de ontwikkeling van een kastkaart (bijen) app, waarbij de imker
een eenvoudig meetsysteem ter beschikking krijgt voor zijn bijen. Bijen zijn een belangrijke
schakel in ons ecosysteem.
2. In Haarlem staat een huis (€ 1.600)
De bijdrage is bedoeld voor een duurzame LED-verlichting in een aantal zalen van het ABC
architectuur centrum (Haarlem) tijdens de tentoonstelling “in Haarlem staat een huis” over
duurzaamheid en de noodzaak van energietransitie.
3. Molen de Hoop (€ 2.000)
Project van de Stichting Vrienden van Molen de Hoop inzake een duurzaam
informatiecentrum in Hellendoorn waar informatie wordt gegeven over het gebruik van
windenergie – vroeger er nu.
4. Boomfeestdag Doetinchem (€ 500)
Het duurzaam behouden van twee monumentale begraafplaatsen in Doetinchem middels
het plaatsen informatiebordjes bij de bomen en het maken van een insectenhotel.
5. Stichting Surplus – mobiel naaiatelier (€ 2.500)
Een mobiel naai atelier, (elektrische bakfiets) om op locatie kleding te herstellen van cliënten
van de maatschappelijke opvang en van beschermd wonen.
6. Amber Ambrose Aurele (€ 2.500)
Ten behoeve van het lanceren van een nieuw fashionplatform voor innovatieve een
duurzame visie op mode. Het betreft een collectie die gemaakt is van Nederlandse
producten.
7. GewoonIK-Twente (€ 1.500)
GewoonIK is een programma voor meisjes en jongens tussen 11 en 16 jaar dat het
zelfvertrouwen vergroot dmv workshopstrajecten.

8. Groenverbindt (€ 2.500)
Groenverbindt is een project van de JP van den Bent stichting om groen als middel te
gebruiken tussen 2 doelgroepen, nl mensen met een verstandelijke beperking en
dementerende ouderen. Met het geld wordt een kweek-kas aangeschaft.
9. Local Conference of the Youth Netherlands (€ 2.500)
Toewijzing van middelen voor een conferentie in oktober 2018 die de deelname van
Nederlandse jonge mensen in het maatschappelijke debat rondom klimaatverandering moet
stimuleren.
10. Duurzaam ontdekken Wipstrik (€ 2.500)
Het doel is om in de Zwolse wijk Wipstrik duurzaam energiegebruik onder de aandacht te
brengen van buurtbewoners op een laagdrempelige manier.
11. Stichting Sheltersuit (€ 2.500)
In een sociale werkplaats in Enschede worden sheltersuits (een water- en winddichte jas, die
getransformeerd kan worden tot slaapzak) gemaakt door vluchtelingen. De sheltersuits zijn
bestemd voor de vluchtelingenkampen in bv Lesbos. De pakken worden gemaakt uit
restmaterialen.
12. Red de Grutto (€ 2.500)
Aanvraag van de Stichting Vogelwerkgroep Geesteren om oa een weide vogel drone aan te
schaffen. De drone beschikt over geavanceerde software om nesten op te sporen die anders
onzichtbaar zijn. Daarna kunnen de nesten veilig gesteld worden.
13. Plek onder de Zon (€ 2.500)
Is een project om basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 kennis te laten maken met zonneenergie en via lessen om zelf aan te slag te gaan om een uitvinding op zonne-energie gebied
te maken.
14. Zeewolde Leer- en ontdekcentrum (€ 2.500)
In het Leer- en ontdekcentrum krijgen kinderen van de basisschool kennis van energie,
energieverbruik en opwek en welke activiteiten energie kosten en opleveren.
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