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Toegekende bedragen subsidies natuurlijke personen per 29 januari 2018 

Activiteit(en) Activiteit(en)  
voor/tegen/neutraal 

Toegekend bedrag 
subsidie 

Het opzetten van een website in 4 talen (Nederlands, Engels, Arabisch, 
Turks) en flyers verspreiden.  

Voor € 4.825,00 

Flyers (vertaald in het Engels, Turks en Arabisch) verspreiden in 
multiculturele wijken in verschillende steden. 

Voor € 5.000,00 

Flyers verspreiden en bedrukte T-shirts uitdelen in verschillende 
middelgrote steden. 

Voor € 4.899,36  

Het opzetten van een website met discussieplatform, het verspreiden 
van flyers in verschillende middelgrote steden en het organiseren van 
zowel een voorlichtingsavond als een discussieavond. 

Voor € 5.000,00 

Flyers verspreiden en het organiseren van een debat.  Voor € 4.865,00 
Het opzetten van een weblog waarin nieuws over de Wiv wordt 
verzameld en van feiten wordt voorzien en welke wordt ondersteund 
door een social media campagne.  

Voor € 4.971,00 

Het maken van een video over de voordelen van de Wiv, het organiseren 
van twee discussiebijeenkomsten waar de video vertoond wordt en het 
online verspreiden van de video. 

Voor € 5.000,00 

Korte film ontwikkelen en verspreiden via social media.  Tegen € 4.842,50 
Flyers en posters verspreiden, lokaal adverteren op social media en het 
organiseren van inloopspreekuren om te discussiëren over de Wiv. 

Tegen € 4.933,00 

Het organiseren van een lezingenreeks, het organiseren van een 
discussiebijeenkomst, standwerk op twee verkiezingsmarkten, het 
verspreiden van flyers op twee verkiezingsmarkten. 

Tegen € 5.000,00 

Flyers uitdelen op straat en deur aan deur canvassen. Tegen € 5.000,00 
Film produceren en verspreiden via regionale/lokale kanalen. Tegen € 4.183,00 
Koffie uitdelen en daarmee passanten aanspreken in verschillende 
winkelcentra.  

Tegen € 5.000,00 
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Het ontwikkelen van een informatieve website met betrekking tot het 
referendum en over de Wiv, het realiseren van pagina’s op social media, 
het verspreiden van posters, flyers, stickers en een spandoek. 

Tegen € 4.969,50 

Activiteit(en) Activiteit(en)  
voor/tegen/neutraal 

Toegekend bedrag 
subsidie 

Publiceren van standpunten van voor- en tegenstanders op twee 
debatpagina’s in een lokale huis-aan-huis-krant en USB-sticks uitdelen. 

Neutraal € 4.900,00 

Organiseren van een symposium. Neutraal € 3.564,00 
Flyers en cupcakes uitdelen aan studenten van verschillende 
hogescholen. 

Neutraal € 4.830,00 

Het opzetten van een website, het verspreiden van flyers en het 
organiseren een debatavond. 

Neutraal € 5.000,00 

Het opzetten van een informatieve website, het verspreiden van 
promotiemateriaal, het plaatsen van advertenties met stellingen in lokale 
media, het maken van een korte film, en het houden van 4 
discussieavonden.  

Neutraal € 4.610,00 

Het bouwen van een website, een logo ontwerpen en het opzetten, 
invullen en beheren van social media.   

Neutraal € 5.000,00 

Het ontwikkelen van een kaartspel en het meermalig uitvoeren en 
demonsteren van dit spel bij verscheidene organisaties. 

Neutraal € 5.000,00 

Het bedrukken en verspreiden van zadelhoesjes bij treinstations waarbij 
de discussie zal worden aangegaan met het publiek op locatie.  

Neutraal € 5.000,00 

Het opzetten van een website met voor-en tegenargumenten en 
stellingen over de Wiv. 

Neutraal € 3.979,55 

Het ontwikkelen van een informatieve, meertalige website in het 
Nederlands en Turks over de Wiv. 

Neutraal € 4.930,00   

Het aanbieden van een les in debatteren aan het volwassenonderwijs 
gericht op de Wiv.  

Neutraal € 4.900,00 

Het organiseren van een open informatieavond met een debat over de 
Wiv en het uitvoeren van diverse activiteiten ter promotie van deze 
avond (de verspreiding van flyers en posters, het plaatsen van twee 
lokale advertenties plaatsen en de inzet van social media).   

Neutraal € 3.414,00 


