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Inleiding 
Het Duurzaamheidsfonds Houten heeft als doel het uitdagen en stimuleren van inwoners, 

instellingen en bedrijven in Houten om te investeren in een duurzame toekomst door initiatieven uit 

de samenleving te ondersteunen waarmee de Houtense gemeenschap duurzamer wordt gemaakt. 

Daarbij heeft zij ook als doel het bundelen en stimuleren van positieve energie van inwoners en 

bedrijven in Houten en het delen van kennis en ervaring. Het fonds wordt gesponsord door de 

Gemeente Houten. Dit bedrag wordt onafhankelijk van sponsoren toegekend aan initiatieven die 

worden genomen door inwoners en bedrijven in Houten. 

Organisatie en werkwijze 
Het fonds heeft een bestuur en een werkgroep. Allen werken als vrijwilligers en ontvangen geen 

vergoeding. Het bestuur is in 2019 ongewijzigd t.o.v. 2018, leden: Gijs van Kuik (voorzitter), Niels van 

Dongen (penningmeester) en Ernst van Zuijlen (secretaris). In de werkgroep hebben in 2019 de 

volgende leden gezeten: Kees Vringer, Annemartine Cox,  Jacqueline van Leent en Nelleke 

Woortman. Leen Mol en William Baars zijn nieuw in de werkgroep en Marjolein Schipper, Martijn 

Groen en Niko Portegies hebben afscheid genomen. De werkgroep kwam 9 keer bijeen, het bestuur 

met werkgroep 5 keer. Totale ureninzet van werkgroep wordt geschat op circa 800 uur en van het 

bestuur op circa 60 uur. Door middel van inzet van verschillende activiteiten is aandacht gevraagd 

voor het indienen van projectvoorstellen voor de Groene Keus. De werkgroep legde de uitgewerkte 

projectvoorstellen voor aan het bestuur, waarna zij besluiten heeft genomen om al dan niet 

financiële steun toe te kennen aan de projecten. Zijn er projecten die worden ingediend door 

(relaties van) leden van het bestuur of werkgroep dan trekken deze leden zich terug m.b.t. de 

besluitvorming inzake het betreffende project. Voor de Groene Keus is in november een internetpoll 

georganiseerd op de website van dfhouten.nl; hier konden Houtenaren stemmen op het meest 

favoriete project.  Uitvoering van de financiële administratie wordt onbezoldigd gedaan door Marcel 

Bolderman van Rijnconsult. 

 

Communicatie 
De werkgroep van DFHouten heeft via verschillende media (lokale huis-aan-huisbladen, twitter, 

activiteitenmarkt, website) informatie gedeeld over het fonds, de mogelijkheden voor aanvraag van 

een bijdrage, de manier waarop een bijdrage kon worden ingediend, projectresultaten en de Groene 

Keus.  De uitreiking van de Groene Keus 2019 heeft op 9 november plaatsgevonden op het Fair & 

Duurzaam Festival Houten in College de Heemlanden. Tijdens deze dag was iedereen van harte 

welkom om op verschillende manieren kennis te maken met fairtrade en duurzaamheid. Hieraan is 

zowel vooraf als achteraf aandacht besteed via persberichten en artikelen in het Houtens Nieuws en 

Trefpunt Houten en op facebook.  

Aan de deelnemende (lopende) projecten wordt altijd gevraagd om artikelen of persberichten te 

plaatsen in de lokale media, waarbij zij dan vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt is 
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door DFHouten. Er zijn dan ook regelmatig berichten verschenen in de lokale kranten over de 

projecten die door DFHouten worden ondersteund. 

 

DFHouten neemt ook deel aan de energietafel. De energietafel stemt activiteiten van verschillende 

Houtense organisaties rond de energietransitie op elkaar af. 

 

Overzicht ingediende projecten en overzicht financiële toezeggingen 
In 2019 zijn de initiatieven ingedeeld als Groene Keus (GK) en Kleine Keus (KK). Voor de GK kon per 

project maximaal € 5.000,- worden aangevraagd, projecten moesten voor 30 september worden 

ingediend. Voor de KK gold maximaal € 500,- per aanvraag, indienen kon het hele jaar door. 

 

In 2019 werden 5 initiatieven aangemeld voor de Groene Keus. Hiervan kregen alle 5 de initiatieven 

financiële ondersteuning van het fonds. Er waren 6 Kleine Keus aanvragen, ook deze zijn allen 

gesteund. Er waren dit jaar duidelijk minder initiatieven dan in voorgaande jaren. Mogelijk had dit te 

maken met het financieringsplafond van 5.000 euro in plaats van 10.000 euro.  

 

Dit jaar is een aanzet gemaakt voor het Juniorfonds: De Heemlanden heeft een speciaal lespakket 

ontwikkeld voor de plusklas. Dit lespakket is geschreven door twee aardrijkskunde docenten en 

behandelt duurzaamheid op verschillende schaalniveaus. Onderdeel van het lespakket was de 

opdracht aan leerlingen om een duurzaam project te verzinnen voor Houten. Prijs was een bedrag 

van €500 voor de uitvoering. Het project dat heeft gewonnen is het maken van een insectenhotel, 

dat zal worden opgehangen op het schoolplein van de Heemlanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar kreeg het project “Huiselijk regenwater”, van Ecowijk Mandora de trofee uitgereikt als 

winnaar van de Groene Keus 2019 

 

Hieronder een overzicht van de projecten van de Groene Keus en Kleine Keus. Meer informatie over 

en beschrijving van de projecten is te vinden op www.dfhouten.nl  

  

http://dfhouten.nl/index.php/initiatieven/initiatieven-2016
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Type project Projecttitel Aanvrager Status 22 nov 2020 Toegezegd 

Groene Keus Dochters & Zonen Theater Aan de 

Slinger 

Lopend € 5.000 

Groene Keus Recyclefabriek Krachtfabriek Lopend € 5.000 

Groene Keus Duurzame 

stroomvoorziening 

Varsity Lopend € 2.500 

Groene Keus Lespakket waterstof Techniek Fabriek Lopend € 2.700 

Groene Keus Huiselijk regenwater Ecowijk Mandora Lopend € 5.000 

      totaal Groene Keus € 20.200 

Kleine Keus High tea RK Kerk RK Kerk, groene 

werkgroep 

Afgerond € 290 

Kleine Keus 2e warmtecamera De Hoeven Energie Afgerond € 480 

Kleine Keus CV Optimalisatie 

TinkerinQ 

TinkerinQ / Harry 

Binnema 

Lopend € 500 

Kleine Keus Watertappunten Varsity Afgerond € 500 

Kleine Keus GreenUp voorheen 

Ecoview 

Marijn Afgerond € 500 

Kleine Keus Heemlanden prijs 

project 

Insectenhotel 

Heemlanden/Leonie 

Schippers 

Lopend € 500 

      totaal Kleine Keus € 2.770 

      Totaal toezeggingen € 22.970 

 

Donaties 2019:   

Gemeente Houten € 25.000 

Gemeente Houten € 15.000 

totaal: € 40.000 

 

Overheadkosten:  

website, PR, communicatie, prijzen en jaarlijks etentje werkgroep met bestuur. € 1.567 

 

Ondertekend d.d. 11 december 2020 te Houten 

 

 

 

 

Ernst van Zuijlen, Voorzitter 


