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Helmond digitaal tijdens de coronacrisis 

Beste inwoner of partner, 

Wat fantastisch dat u zich inzet om iemand uit uw sociale kring, uw buurtgenoten of uw stadgenoten te helpen. 
Zeker ten tijde van de corona-uitbraak hebben we elkaar hard nodig. Alleen samen komen we deze moeilijke 
en ingrijpende periode door. Daarom zijn wij ontzettend blij met alle bestaande initiatieven. Veel dank!  

We zijn erg benieuwd naar welke digitale initiatieven er tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Om een goed 
beeld te krijgen van die digitale initiatieven vragen we u onderstaande vragen in te vullen. 

De meest creatieve, inventieve en inspirerende initiatieven willen we graag (waar nodig) ondersteunen. 

Alvast dank voor uw medewerking! 

Wat is uw initiatief? 

Voor wie is uw initiatief bedoeld? 

Welk doel hebt u met uw initiatief voor ogen? 

Wie of welke organisaties zijn betrokken bij uw initiatief? 
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Wat is nodig om uw initiatief voor meer mensen beschikbaar te maken? En waar zou de gemeente bij kunnen
 helpen?

Algemene vragen 

Vindt u het goed dat we uw initiatief gebruiken in de gemeentelijke communicatiekanalen om Helmonders 
te inspireren? Vul svp Ja of Nee in. 

Mogen we contact met u opnemen om met u door te praten over uw initiatief? Vul svp Ja of Nee in.

Indien we wél contact met u mogen opnemen, vragen we u om onderstaande gegevens in te vullen. 
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw gegevens en delen wij deze niet met anderen. 

Naam 

Telefoonnummer 

Emailadres 

In Samen Digitaal Verbinden - Helmond digitaal tijdens de coronacrisis werkt de gemeente Helmond samen met 
Hackathon Masters om de initiatieven in Helmond te inventariseren en, waar nodig, te ondersteunen. 
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