
 

 

                                                                               

EmPOWER jouw initiatief!EmPOWER jouw initiatief!EmPOWER jouw initiatief!EmPOWER jouw initiatief! 
Burgers bedenken, wij schenken. Wint u de hoofdprijs van €2500,-? 
 
Het najaar van 2020 is begonnen. Inmiddels verkeren we al maandenlang in een bijzondere situatie 
door de coronacrisis. Dit raakt ons allemaal hard en op meerdere levensvlakken. Veel mensen zien hun 
inkomen flink dalen, of belanden zelfs in armoede. Mensen die al in armoede leefden, verkeren nu 
vaak in nóg schrijnendere situaties. Naast financiële problemen heeft de crisis voor veel mensen een 
flinke impact op de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid.  
 
Burgerkracht De Pijler en Rabobank Roermond-Echt willen daar graag iets aan doen: wij bieden 
Limburgse burgerinitiatievenLimburgse burgerinitiatievenLimburgse burgerinitiatievenLimburgse burgerinitiatieven die zich inzetten tegen armoedearmoedearmoedearmoede, of bijkomende gevolgen daarvan 
(bijvoorbeeld eenzaamheid, sociaal isolement, gezondheidsproblemen) een kans op een financiële 
bijdrage voor hun initiatief. Want naast onze maatschappelijke partners, hebben wij juíst burgers 
nodig die zich inzetten voor anderen. Burgers die zich vrijwillig en belangeloos inzetten om armoede 
(of de gevolgen daarvan) te verminderen binnen Limburg. 
 
Naast deze jaarlijkse wedstrijd, waarvoor Limburgse burgerinitiatieven zich kosteloos kunnen 
inschrijven, staat Burgerkracht De Pijler het hele jaar doorhet hele jaar doorhet hele jaar doorhet hele jaar door klaar voor burgerinitiatieven. Iedere 
Limburgse belangenbeweging die zich inzet rondom armoede, gezond of arbeid kan kosteloos advies 
bij ons aanvragen rondom de uitvoering van het initiatief. Samen kijken we dan of wij iets kunnen 
betekenen in jouw hulpvraag. Burgerkracht de Pijler vindt het namelijk belangrijk om de positie van 
burgers en vrijwilligers te versterken. Deze dienst is ten alle tijden beschikbaar en geldt dus ook voor 
burgerinitiatieven die niet deelnemen aan deze competitie. 
 

Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?Wat gaan we doen? 
Om bekendheid te geven aan onze dienstverlening, organiseren wij i.s.m. Rabobank Roermond-Echt 
op 15 december 2020 de wedstrijd ‘emPOWER jouw initiatief!’, een mogelijkheid voor Limburgse 
burgerinitiatieven om: 

• Kans te maken op financiële ondersteuning van het initiatief  
• Het initiatief te presenteren en daarmee op de kaart te zetten 
• Gratis pitch-coaching te ontvangen om het initiatief goed te kunnen presenteren voor de jury  
• Ondersteuning bij hulpvragen rondom het initiatief. 

 

Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het? 
Je kunt jouw initiatief eenvoudig aanmelden door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en retour 
te sturen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl. Inschrijven kan t/m zondag 22zondag 22zondag 22zondag 22    november november november november 2020202020202020. Je 
hoort dan uiterlijk dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    24242424    novembernovembernovembernovember of jouw initiatief zich mag presenteren op de competitie-
avond van 15 december, en dus of jij kans maakt op die mooie hoofdprijs! 

1e prijs: 1e prijs: 1e prijs: 1e prijs: €2500,€2500,€2500,€2500,----    
2e prijs: 2e prijs: 2e prijs: 2e prijs: €1500,€1500,€1500,€1500,----    
De overige drie De overige drie De overige drie De overige drie finalisten ontvangen een deelnameprijs ter waarde van finalisten ontvangen een deelnameprijs ter waarde van finalisten ontvangen een deelnameprijs ter waarde van finalisten ontvangen een deelnameprijs ter waarde van €750,€750,€750,€750,----    
 

Voorwaarden:Voorwaarden:Voorwaarden:Voorwaarden:    
• Het initiatief is operationeel in 2020 en 2021  
• Het initiatief wordt uitgevoerd door vrijwilligers en streeft geen commerciële doeleinden na 
• Het initiatief voorkomt of verzacht de gevolgen van armoede voor Limburgers 
• Je inschrijving is uiterlijk 22 november 2020 aangeleverd via depijler@burgerkrachtlimburg.nl 
• Deelname aan voorbereidende pitch-coaching op 1 december van 14.00-16.00u te Sittard 
• Indien je geselecteerd wordt als finalist, dien je beschikbaar te zijn op de avond van de 

competitie op 15 december van 17.30u – 20.30u. Locatie Congrescentrum Het Forum Roermond 


