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Bezuidenhoutfonds nieuwe stijl geeft
wijkbewoners een stem
Het Bezuidenhoutfonds – dat helpt met de financiering van allerhande projecten in de wijk – heeft een nieuwe
werkwijze. Daarmee zal de financiële realisatie van projecten naar verwachting nog beter gaan.
Het Bezuidenhoutfonds is twee jaar geleden opgericht en komt voort uit een
LinkedIn-groep van ondernemers uit de
wijk. Bij de oprichting was het idee dat de
130 ondernemers van Bezuidenhout ieder
twintig euro op tafel zouden leggen om
daarmee leuke dingen voor de wijk te
doen. Penningmeester Paul van der Plasse:
‘Doel van het fonds is financiële ondersteuning van initiatieven die bijdragen
aan de sociale cohesie van de wijk. Aanvankelijk was het idee om geld in te zamelen bij bedrijven en particulieren en dat te
gebruiken voor projecten die ingediend
zouden worden. Er is ook geld binnengekomen, het grootste deel, 2.500 euro,
kwam van het stadsdeel en een soortgelijk
bedrag ontvingen we van Fonds 1818. Het
bedrag van het stadsdeel was bedoeld
voor initiatieven uit de wijk, het bedrag
van Fonds 1818 om de organisatie op touw
te zetten.’
Toilet en schaatsen
In de twee jaar dat het fonds bestaat zijn
enkele projecten gerealiseerd; er kwam
een toiletruimte op het terrein van de natuurtuin, de schaatsen voor de schaatsbaan zijn gesponsord en het fonds nam de
kosten voor de muzikale optredens tijdens
de Dag van de Aarde in de Christus Triumfatorkerk voor haar rekening.
Bij al dit succes moest het bestuur vaststellen dat het moeilijker was dan gedacht
om gelden van ondernemingen in de wijk
los te krijgen. Eerst geld geven en afwachten waar het naar toe gaat, doen bedrijven
volgens de penningmeester niet graag. ‘In
december vorig jaar is het bestuur met
wat bewoners uit de wijk bij elkaar gaan
zitten om te zien hoe ze het fonds nieuw
leven konden inblazen. We kwamen toen
op het volgende idee: om de drempel weg
te nemen om te doneren moet je niet
eerst geld vragen en dan een project realiseren, maar eerst het project benoemen
en dan vragen waar iemand zijn geld aan
wil geven. We gaan mensen uitnodigen
om projecten in te dienen (zie kader; red.).
Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan
verbonden en er wordt ook altijd een ac-

Het Bezuidenhoutfonds ontving in 2014 van wethouder Ingrid van Engelshoven (links) een cheque van
2.500 euro. Daarvan ging 500 euro naar de Natuurtuinen Groene Schenk (op de achtergrond). Inzet:
Paul van der Plasse. (Foto’s: Ariane Gordijn)

tieve bijdrage van de mensen zelf gevraagd.’ De goedgekeurde projecten
komen op de website en vervolgens kunnen mensen op de projecten stemmen.
Wie stemt betaalt minimaal vijf euro,
meer mag ook. Op die manier wordt duidelijk welke projecten genoeg geld ophalen om uitgevoerd te worden.
Criteria projecten
Als een project niet wordt gekozen, betekent dat volgens Van der Plasse niet dat
men zijn geld weggooit. ‘Het geld gaat altijd naar een project, het kan alleen zijn
dat het niet naar een project van je voorkeur gaat. Omdat onze criteria om een
project goed te keuren veel lijken op die
van Fonds 1818, gaan de projecten ook
daar langs; Fonds 1818 verdubbelt het bedrag dat wij voor een project ophalen als
het aan hun criteria voldoet.’ Van der
Plasse erkent dat sommige criteria voor
goedkeuring van een idee moeilijk te definiëren zijn. Wanneer levert iets een actieve
bijdrage aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk? ‘Het gaat ook om het gevoel dat je erbij hebt, het is geen
wiskunde. Neem de metalen bloem op het
Spaarwaterveld bijvoorbeeld. Stel dat je
dat als idee indient en je vermeldt dat zo’n
bloem bijdraagt aan milieubewustzijn,
dan kan dat helpen om je project van de
grond te krijgen. Maar het is niet de be-

doeling dat mensen een grotere kans
maken op realisering van hun project,
omdat ze het in de aanvraag mooier kunnen formuleren dan een ander. Daarom
zijn de criteria zo objectief mogelijk geformuleerd.’
Door Paul van der Schoor

Prijs uw project aan
De voorwaarden waaraan een project
dient te voldoen, vindt u op www.bezuidenhoutfonds.nl.
Het winnende project wordt in juli op
feestelijke wijze bij PuntZuid, Buurthuis van de Toekomst (Van Heutszstraat 12), bekend gemaakt. Tijdens
het Bezuidenhoutfestival (voorheen
Treesfeest; red.) op 14 en 15 mei a.s. is
er een kraam van waaruit een ieder
zijn of haar project mag aanprijzen.
Men kan de hele dag met folders, flyers en een persoonlijk verhaal mensen overhalen op zijn/haar idee te
stemmen. Houd de website en de facebookpagina (https://www.facebook.com/Bezuidenhoutfonds/?fref=
ts) de komende tijd goed in de gaten.
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