Opzet projectplan Elk dorp een duurzaam dak
Zorg voor een helder en goed onderbouwd projectplan met daarin wie, wat, waarom, hoe
en wanneer.
WIE Inleiding:
-korte beschrijving dorp/wijk
-beschrijving van hoe het buurthuis functioneert (beheer, eigendom, onderhoud, rol
vrijwilligers)
WAT Omschrijving plannen.
Wat gaan we realiseren?
Eventueel ook verwijzen naar eerdere resultaten.
WAAROM Motivatie (waarom):
Waarom is het dorpshuis zo belangrijk? (lijst met gebruikers/activiteiten toevoegen als
bijlage)
Welke rol speelt het dorpshuis bij de leefbaarheid van het dorp/de wijk?
Wat betekent het project voor de leefbaarheid van het dorp?
Welke extra mogelijkheden levert het project op? Bijvoorbeeld:
• Nieuwe functies
• Meer ontmoeting
• Nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld een buurtdiner)
• Nieuwe verenigingen
• Bijdrage aan exploitatie of een dorpsbreed plan (b.v. om energieneutraal te worden)
Waaruit blijkt het draagvlak voor dit plan?
• Ondersteuningsverklaring verenigingen, dorpsbelangen
• Discussieavonden in het dorp
• Enquête in het dorp
• Uren zelfwerkzaamheid
• Eigen financiële bijdrage
• Worden er acties op touw gezet om geld in te zamelen
HOE
Hoe gaan we het project realiseren?
Met wie werken we samen en wat doen ze?
• De vrijwilligers
• De verenigingen
• Gemeente
• Zijn er nog meer vormen van samenwerking die aan het plan bijdragen?
(bijvoorbeeld bedrijfsleven stelt materiaal beschikbaar)
Wat dragen we zelf bij aan zelfwerkzaamheid en eigen bijdrage?

BEGROTING
Begroting en dekkingsplan.
In het kort wat zijn de kosten en hoe worden die gedekt.
Verwijzen naar begroting en dekkingsplan in bijlage met eventuele co-financiering
PR
Wat wordt er aan PR gedaan?
• Hoe houdt je de betrokkenen op de hoogte van de vorderingen van het project?
• Wat organiseer je rond heropening?
• Aandacht op de website?
EXPLOITATIE
Hoe ziet de exploitatiebegroting van het dorpshuis er de komende drie jaar uit?
WANNEER
Wat is de tijdsplanning?
Er wordt in ieder geval niet eerder gestart dan wanneer de financiering rond is.
BIJ CO-FINANCIERING
Aanvraag andere fondsen?
Waarom past dit project bij het fonds dat je aanschrijft? Of waarom past een bepaald
onderdeel van dit project bij het fonds dat je aanschrijft? (‘Er is één specifiek onderdeel
waarvan we denken dat het goed bij uw fonds past ’.)
Het is verstandig om een clubje fondsenwervers op te richten. Van tevoren bellen met
fondsen kan een boel waardevolle informatie opleveren. Je kunt vragen stellen als: past dit
project of een onderdeel van het project bij het fonds, wat is de aanvraagprocedure, welke
criteria worden gehanteerd, welke documentatie moet meegestuurd worden. Vaak mag je
de conceptversie van je projectplan van tevoren al per mail voorleggen.

