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Beste Street League team, 

Wat goed dat jullie verschillende buurtbijdragen gaan uitvoeren voor jullie omgeving! Om jullie een handje 
te helpen, heeft de Street League een buurtbijdragekaart ontwikkeld. Op deze kaart staan de verschillende 
dingen die jullie samen kunnen gaan ondernemen. Jullie mogen maximaal 12 buurtbijdragen uitvoeren en 
elke buurtbijdrage mag maar één keer worden gekozen. Jullie mogen per seizoen ook drie buurtbijdragen zelf 
bedenken met het team. Wat vinden jullie belangrijk om te doen in de wijk?

LET OP! Een buurtbijdrage moet het team met minimaal 4 spelers uitvoeren. Als jullie deze met een compleet 
team doen, verdienen jullie 2 extra bonuspunten. 

SPELREGELS
- Maximaal 12 buurtbijdragen per seizoen;
- De activiteit duurt minimaal één uur; 
- Meld de buurtbijdrage op tijd aan (minimaal één dag van tevoren via Streetlink) om te voorkomen dat deze 

afgekeurd wordt. Zeker met een buurtbijdrage in de vrije keuzeruimte!;
- Een buurtbijdrage moet met minimaal 4 spelers worden uitgevoerd voor toekenning van de punten, met 3 

spelers ontvang je dus geen punten;
- Het verslag van de buurtbijdrage wordt zo snel mogelijk ingediend via Streetlink inclusief foto met alle 

kinderen die er waren van het team.
- Als een buurtbijdrage met een compleet team wordt uitgevoerd heeft het team recht op 2 bonuspunten. Let 

op: de bonuspunten worden alleen toegekend als het hele team op de foto staat

REKENVOORBEELD

Zet hem op en veel plezier!

3 buurtbijdrages
met 4, 5, 6 of 7 spelers

1x categorie 1 1x categorie 2 1x categorie 3 Totaal verzamelde punten

Bonus: +0 10 12 14 36

3 buurtbijdrages
met het hele team

1x categorie 1 1x categorie 2 1x categorie 3 Totaal verzamelde punten

Bonus: +2 12 14 16 42
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1. SCHOONMAKEN 

2. SCHOONMAKEN 
SCHOOLPLEIN

3. WASSEN (AUTO’S/
FIETSEN)

4. OPRUIMEN VAN EEN 
RUIMTE 

5. FLYEREN VOOR EEN 
ANDER BEDRIJF

6. VRIJE KEUZE CATEGORIE 1

7. INZAMELEN  
VAN KLEDING 

8. HOUDBARE ETENSWAREN 
OPHALEN EN DONEREN

 9. INZAMELEN 
VAN SPEELGOED 

10. KAARTEN SCHRIJVEN 
VOOR OUDEREN  

11. IETS BAKKEN EN 
UITDELEN

12. VRIJE KEUZE CATEGORIE 2  

13. VOETBALTOERNOOI 
ORGANISEREN

14. WIJKTRAINING 
ORGANISEREN

15. SPANDOEK(EN) MAKEN 
VOOR EIGEN TEAM 

16. EEN SPELLETJESMIDDAG 
ORGANISEREN

17. WERVEN NIEUW TEAM 
SEIZOEN 2022 – 2023

 

18. VRIJE KEUZE CATEGORIE 3

CATEGORIE 1 10 PUNTEN* CATEGORIE 2 12 PUNTEN* CATEGORIE 3 14 PUNTEN*
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• Minimaal 5 auto’s of 10 fietsen.

• Bijv voor de voedselbank, kerstpakketten, het 
leger des heils

• Doneer dit speelgoed aan een 
goed doel naar keuze.

• Schrijf lieve kaarten voor ouderen in 
verzorgingshuizen en kijk welke van deze 
ouderen behoefte heeft aan hulp met het 
schrijven van een kaart(en) naar familie/naasten.

• Naar eigen keuze, wees creatief!
• Aan wijkbewoners.

• Moet voldoen aan de spelregels van de FSL;
• Dien deze dus op tijd in voor goedkeuring. 

• Moet voldoen aan de spelregels van de FSL;
• Dien deze dus op tijd in voor goedkeuring. 

• Moet voldoen aan de spelregels van de FSL;
• Dien deze dus op tijd in voor goedkeuring. 

• Bijv. bladeren harken, afval opruimen. 

• Minimaal 7 kinderen die 
niet meedoen aan de FSL;

• In het eigen stadion.

• Eigen stadion, park, plein, winkelcentrum etc; 
• Bijv. bladeren harken, sneeuw schuiven, 

vuurwerk opruimen etc.

• Minimaal 7 kinderen die niet meedoen 
aan de FSL;

• In het eigen stadion. 

• Naar eigen keuze, wees creatief!

• Voor ouderen of kinderen uit de wijk;
• In een verzorgingstehuis of buurthuis. 

• Indienen via online inschrijfformulier 
met het juiste team erbij.

* Bij de aanwezigheid van het hele team bij een buurtbijdrage heb je als team recht op 2 extra bonuspunten

• Doneer deze kleding aan 
een goed doel naar keuze.

• Bijvoorbeeld: 
• Een buurthuis;
• Een gymzaal;
• Een kantoor;

• Een huis van een 
wijkbewoner. 

• Let op: de activiteit duurt 
minimaal 1 uur.

• Voor een bedrijf, 
(maatschappelijke) 
organisatie of vereniging.  


