
Beste Non - Profit Organisatie,

Bestaat er bij jullie ook de behoefte om online door lokale bewoners, organisaties en initiatieven 
beter en eenvoudiger te worden:

• gevonden?
• benaderd?
• ontdekt?

Wij als WijkConnect.com hebben ons als doel gesteld deze processen op lokaal gebied zo goed 
mogelijk te faciliteren. Dit doen wij met een lokaal georiënteerd platform waarin lokaal 
communiceren veel toegankelijker wordt voor iedereen. 

Zo kunnen organisaties zichzelf eenvoudig en snel:
• presenteren op de Sociale Kaart
• bereikbaar maken voor bewoners en professionals
• beschikbaar maken om vraag- en aanbod samen te brengen

Dat wij hierin in een grote behoefte vervullen is gebleken uit 2 jaar WijkConnect.com in 10 wijken 
met meer dan 100 sociale partners. Het platform wordt vóór en dóór de wijk beheerd en wordt 
doorontwikkeld op basis van behoeften van bewoners en organisaties. 

WijkConnect was stadsfinalist 2012 in het Rabobank Samenspel Utrecht, enkele partners zijn:

WijkConnect voor non-profit organisaties



Deelname mogelijkheden Non - Profit Organisaties
Deze deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in overleg met SamenindeStad (SamenHoograven, 
SamenOvervecht, Samen…), Wijk&Co en de Vrijwilligerscentrale in Utrecht.

Hoe kun je je aanmelden?
• ga naar www.wijkconnect.com, kies ‘aanmelden’ en presenteer je organisatie
• een presentatie is voor iedere organisatie gratis
• individuen kunnen altijd prikbordberichten en activiteiten plaatsen
• organisaties maken hiervoor gebruik van de uitbreiding hieronder

Wanneer ben je een non - profit organisatie?
Een non - profit is een organisatie vrijgesteld van BTW. Voorbeelden zijn:

• Verenigingen en stichtingen zoals voetbalvereniging, buurthuis en wijkraad
• Gemeentelijke producten en instellingen zoals wijkbureau, school en bibliotheek 
• Sociale kaart zoals zorginstellingen en welzijnsinstellingen

Product presentatie

Stel uw vraag:

WijkConnect BV
Oprichter Berny de Vries
T 06-29002489
E berny@wijkconnect.com
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