Op basis van alle projecten tot nu toe hebben we een hoop tips verzameld die je kunnen helpen bij
jullie project!
Voorbereiding
- Vraag Bouwkundig Advies aan bij ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (dit kan tot een bedrag van
€ 3.000). Lees er hier meer over: http://elkdorpeenduurzaamdak.nl/bouwkundig-advies/
- Neem voordat je een aanvraag indient, contact op met ‘Elk dorp een duurzaam dak’, want zij
kunnen aangeven wat wel en wat niet kansrijk is en wat evt. nog aangepast dient te worden.
- Laat je goed adviseren over de duurzaamheidsmaatregelen, rekening houdend met het gebruik
van je gebouw. Een buurthuis kwam er bijvoorbeeld achter dat vloerverwarming voor hen toch
geen verstandige keuze was. Dit omdat in sommige gevallen alleen ’s avonds gebruik wordt
gemaakt van de accommodatie. Vloerverwarming duurt lang voordat deze op temperatuur is en
daarnaast moet deze er dan hard tegen stoken. Het voordeel valt hiermee weg. Kortom: welke
maatregelen passen bij welk gebruik?
- Het kan helpen om een professional in te huren om je te helpen om plannen op te stellen,
subsidies aan te vragen en de financiële afronding te doen. Dit kan met subsidie van het Loket
Leefbaarheid.
- Nodig zo spoedig mogelijk de betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van fondsen,
samenwerkingspartners en de gemeente uit, om ter plekke te komen kijken en te vragen wat zij
ervan vinden. Op locatie krijgt men er meteen beeld en daarmee gevoel bij, dat is belangrijk. Dan
krijg je al heel snel goeie tips. Daar kun je tijd mee besparen. Ook veel fondsenwervers gaven tips.
Op die manier krijg je een goed beeld wat je moet opnemen in je plan. Als je van tevoren duidelijk
hebt waar je rekening mee moet houden, wat je op moet nemen in het plan, dan helpt dat.
- Reken je zelf niet rijk, je hebt het geld pas als het toegekend is. Je krijgt niet altijd het volle bedrag
dat je aanvraagt.
Inventaris
- Een dorpshuis heeft bij het Loket Leefbaarheid subsidie aangevraagd voor inklapbare tafels.
Hierdoor kunnen zij snel en makkelijk de opstelling aanpassen.
- Een ander dorpshuis bestelde haar meubilair in Duitsland, waar het een stuk goedkoper is.
Uitvoering
- Een tip voor het overzicht: houd per dag bij wat er is gebeurd. M.n. ook door vrijwilligers: wie
waren er, wat hebben ze gedaan en hoeveel uur zijn ze daarmee bezig geweest?
- Een tip voor tijdens de uitvoering: houd uitvoerders aan hun afspraken. Heb je een overleg en
maak je afspraken? Leg ze vast. Als er dan een wisseling van de wacht is, kun je daarop
terugvallen. Aanvullend daarop, betrek iemand uit het dorp die er verstand van heeft. Diegene
kan dan slim kijken naar het meer- en minderwerk of als er werkzaamheden anders gedaan
worden dan afgesproken.
- “Zorg dat je genoeg mensen bereid vindt om klussen op te pakken. Je kunt heel veel zelf doen
zoals het sloop- en schilderwerk. Bij ons was dit geen probleem, een belletje was vaak genoeg,”
- Hou er rekening mee dat je zelf een deel moet voorfinancieren, omdat niet alle fondsen alles
uitbetalen voorafgaand aan de uitvoering (EDEDD geeft een voorschot van 75 %).
Overig
- Je kunt energiebelasting terugvragen. Dat loont zeker de moeite. Je leest er hier meer over:
http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/energiebelasting/

