Mooie voorbeelden van door Fondsen gesubsidieerde plannen
Datum: 28 oktober 2021
Als dorpshuis of belangenvereniging is het belangrijk om te blijven innoveren. Dit kan
echter moeilijk zijn of financiële problemen met zich meebrengen. Om deze problemen het
hoofd te bieden kan er gebruik worden gemaakt van fondsen. Deze fondsen hebben vaak
miljoenen euro’s te besteden, en sommigen hebben dorpszaken hoog op hun agenda staan.
Ter inspiratie voor de initiatiefrijke dorpsbeweging zijn er in dit artikel enige voorbeelden
opgenomen van de projecten gesteund door het Oranjefonds, VSB fonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Sociale Agenda van de Provincie Drenthe.

Bijeenkomst 3 november: Iedereen doet mee, iedereen doet ertoe!
Met deze spreuk introduceerde de Provinciale Staten van Drenthe hun Sociale Agenda voor
2020-2023. Ook dorpshuizen doen ertoe, en kunnen hun kans grijpen mee te doen in het
versterken van de sociale binding die Drenten voelen met hun provincie. In het kader van
functieverbreding van dorps- en buurthuizen stelden de Provinciale staten €150.000
beschikbaar in 2020 voor 16 dorpshuizen. Voor de periode van 2021-23 gaat de provincie
ervan uit dat er 25 dorpshuizen zullen zijn die willen experimenteren met het verbreden van
hun functies, en stellen een bedrag in het vooruitzicht van €40.000 per dorpshuis.
(Sociale agenda 2020-2023, Provincie Drenthe)

Bijeenkomst 10 november
€15.000 van VSB fonds voor de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis
Een dorpshuis is een fantastische plek voor een gemeenschap om samen te komen, maar
deze plaats moet ook onderhouden worden. Het dorpshuis “Trefpunt” van Oud-Alblas (ZH)
was een populaire plaats, maar raakte in onbruik door ouderdom. De oplossing werd
gevonden in het bouwen van een heel nieuw dorpshuis. Sinds 2017 staat in Oud-Alblas het
nieuwe dorpshuis “De Beemd”, mede dankzij het VSB fonds.
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/bekijk-projectvoorbeelden/dorpshuis-debeemd
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Dorpshuis van Zwinderen is weer zinderend!
Een dorpshuis van meer dan eeuw oud geeft snel een huiselijke sfeer, maar ook de nodige
hoofdbrekers als het gaat om onderhoud en modernisering. In 2018 werd besloten dat het
dorpshuis van Zwinderen (gebouwd 1902) een facelift nodig had. De belangrijkste doelen
waren herinrichting, verduurzaming van het gebouw en het bouwen van een grotere berging.
Met hulp van een fondsenwerver is er voor deze operatie €65.000 opgehaald, plus
gedoneerde audiovisuele apparatuur. De belangrijkste financiële fondsen waren het
Oranjefonds (€40.000) en het VSB fonds (€15.000). De apparatuur is gedoneerd door het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
https://www.bokd.nl/nieuws/verbouwing-dorpshuis-zwinderen-kan-van-start/
Koloniale expansie in De Wolden
Dorpshuis De Kolonie Oosteinde (gem. De Wolden) heeft in 2017 een grote slag gemaakt op
het gebied van ruimte, fysieke en digitale toegankelijkheid en klimaatadaptatie. Door onder
meer twee donaties van €7.500 van zowel het Oranjefonds als het VSB fonds kon de berging
worden uitgebreid, drempels konden worden weggehaald, deuren geautomatiseerd en een
sterke internetverbinding worden aangelegd.
https://www.ruinerwold.info/dorpshuis-de-kolonie-is-klaar-met-de-verbouwing/

Bijeenkomst 16 november met Oranje Fonds
Dorpshuis Wapse ondersteund met €12.500 door het Oranje Fonds
Op het Drentse platteland hebben dorpshuizen vaak een belangrijke plaats in de
samenleving. Als een dorpshuis hulp nodig heeft bij het behouden van die plaats of verbeterd
kan worden, kan het geld aanvragen bij het Oranjefonds. Het dorpshuis Oens huus te Wapse
kreeg €12.500 om uit te breiden. Hierdoor kan het dorpsgenoten aan een plekje helpen voor
hun hobby!
https://www.oranjefonds.nl/project/bewoners-uit-omliggende-dorpen-komen-ook-naarons-dorpshuis
Zuidlaren bestrijdt eenzaamheid onder ouderen en ontvangt €3.200 van Oranje Fonds
Bij ouder worden komt soms ook stiekem eenzaamheid kijken. Het is op zo’n moment
belangrijk om een plaats te hebben waar je heen kunt gaan. Op deze plaats kan men andere
mensen ontmoeten en samen leuke dingen te doen die uiteenlopen van een koffie-ochtendje
tot sport en culturele activiteiten. Nieuw-Laarhof in Zuidlaren heeft zo’n ruimte ingericht
voor haar bewoners op leeftijd, en kreeg de inrichting gesponsord door het Oranjefonds.
https://www.oranjefonds.nl/project/we-willen-niet-dat-mensen-vereenzamen
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Bijeenkomst 23 november met het Prins Bernard Cultuurfonds
Horen en zien dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt, vanzelfsprekend, cultuur-gerelateerde
initiatieven. Een manier om aanspraak te kunnen maken op dit fonds is het aanvragen van
apparatuur voor bijvoorbeeld filmvertoningen of muzikale bijeenkomsten. Licht- audio- en
geluidsapparatuur is een trefzekere manier om het Prins Bernhard Cultuurfonds te paaien.
Zo ontvingen in 2017 PB Barger-Oosterveld en Dorpshuis de Dobbe van Barger-Oosterveen
elk €3.500 voor dit soort apparatuur.
https://www.bokd.nl/nieuws/cultuurfonds-drenthe-steunt-in-2017-vijf-dorpshuizen-enbelangenverenigingen/
Valthe viert haar geschiedenis en ontvangt €2000 van het Prins Bernard Cultuurfonds
Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Valthe was besloten hier een uitgebreide
publicatie bij te maken en de gelegenheid goed te vieren. Het gaat om een geschiedkundig
boekwerk dat de geschiedenis van het esdorp in groot detail. Er komt een groot pallet aan
thema’s voorbij, waardoor het boek toegankelijk wordt voor iedereen. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds heeft dit initiatief ondersteund met €2000.
https://www.valthe.nl/cms/product/800jaarvalthe/
http://docplayer.nl/47894240-Toewijzingen-prinsbernhardcultuurfondsdrenthe.html
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