
Voor elkaar en 
met elkaar

Ledenvereniging Thebe Extra 
ondersteunt haar leden in alle 
fasen van hun leven. We bieden 
geen zorg, maar wel vele extra’s 
(mét korting!) Denk aan cursussen, 
advies, aan-huis diensten, sporten, 
(zorg)verzekeringen en leuke uitjes.

Daarnaast richten we ons maatschappe-

lijke initiatieven, opgestart door burgers, 

die lokaal de leefbaarheid en onderlin-

ge contacten bevorderen. In Midden- en 

West-Brabant telt de ledenvereniging maar 

liefst 105.000 leden. Met onze faciliteiten en 

expertise kunnen wij deze initiatieven een 

vliegende start geven en blijvend onder-

steunen. Wij hebben geen winstoogmerk, 

en bestuur en ledenraad bestaan geheel 

uit vrijwilligers.

Meer weten ?

Samen Sterk
Een goed lokaal burgerinitiatief?
Wij helpen u graag verder!

info@thebe-extra.nl

www.thebe-extra.nl

088 - 374 75 76 www.facebook.com/ThebeExtra

www.instagram.com/Thebe_Extra

Ledenvereniging 
Thebe Extra bij u in de buurt 



Voor elkaar 
en met elkaar 
Vaak leven er in een buurt of wijk veel waardevolle ideeën. Plannen 
die mensen helpen om hun sociale netwerk te vergroten of waar-
door mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Of ideeën 
over hoe je de touwtjes in eigen hand kunt blijven houden als je 
ouder wordt. Of juist initiatieven voor de jongeren in de buurt. Inwo-
ners die zich hiervoor inzetten zijn onmisbaar. Bent u zo iemand? 
Ledenvereniging Thebe Extra helpt u graag om uw initiatieven op 
het gebied van welzijn, gezondheid en wonen vorm te geven!

U staat er niet 
alleen voor!

In West- en Midden-Brabant zijn ongeveer 

105.000 huishoudens lid van Ledenvereni-

ging Thebe Extra. Wij vertegenwoordigen 

dus een behoorlijk deel van alle inwoners 

van úw wijk of buurt. Ledenvereniging 

Thebe Extra kan uw initiatief (nieuw of 

bestaand) op verschillende manieren een 

impuls geven en ondersteunen:

• Uw initiatief kan per bestaand lid van

Ledenvereniging Thebe Extra een

financiële bijdrage ontvangen.

• Daarnaast komt u mogelijk in aanmer-

king voor financiële ondersteuning uit

het Stimuleringsfonds Thebe Extra.

• Uw initiatief kan meer bekendheid

krijgen door het inzetten van onze media

(bijvoorbeeld ons ledenblad ‘Leefstijl’,

onze website en digitale nieuwsbrieven).

• Wij weten veel over het inrichten van

een spreekuur en delen die kennis graag.

• Samen kunnen we in gesprek gaan

met uw gemeente.

• Wij kunnen u in contact brengen met

andere burgerinitiatieven om kennis

met elkaar te delen. Zo hoeft u het wiel

niet opnieuw uit te vinden.

Denk hierbij aan vragen als: 

• Hoe komen we te weten waar de inwoners behoefte aan hebben?

• Wat komt er kijken bij het opstarten van een nieuw initiatief?

• Met welke communicatiemiddelen kunnen we de inwoners het beste bereiken?

• Met welke organisaties kan ons burgerinitiatief samenwerken?

• Kan Ledenvereniging Thebe Extra ons burgerinitiatief financieel ondersteunen?

Blijf dus niet rondlopen met plannen, voornemens en vragen, maar maak er werk van! 

Richard de Rooij, relatiemanager lokale burgerinitiatieven bij Ledenvereniging Thebe Extra, 

denkt graag met u mee.

Richting geven aan 
goede ideeën!

Meer weten en/of aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief voor lokale burgerinitiatieven?
www.thebe-extra.nl/inwonersinitiatief

Persoonlijk contact 
Richard de Rooij, projectcoördinator inwonersinitiatieven 
06-57808543 / 088-3747576, rderooij@thebe-extra.nl
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