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Inleiding 
Het DuurzaamheidsFonds Houten (hierna DFH) 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 en voor het voetlicht te plaatsen waarmee de 

Houtense gemeenschap duurzamer wordt gemaakt. Daarbij heeft zij ook als doel het bundelen en 

stimuleren van positieve energie voor duurzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven in 

Houten en het delen van kennis en ervaring.  

Het fonds heeft als hoofdsponsor de Gemeente Houten. In 2021 zullen extra sponsoren worden 

gezocht om nog meer impact te gaan maken. De ondersteuning wordt onafhankelijk van sponsoren 

toegekend aan initiatieven die worden genomen inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente 

Houten. 

Organisatie en werkwijze 
Het DFH heeft een bestuur en een werkgroep. Alle medewerkers werken als vrijwilliger en ontvangen 

geen vergoeding. Het bestuur is per 1 januari 2020 iets gewijzigd. Bestuursleden: Ernst van Zuijlen 

nam de rol als voorzitter over van Gijs van Kuik die verder gaat als secretaris, Niels van Dongen bleef 

penningmeester. In de werkgroep hebben in 2020 de volgende leden gezeten: William Baars, 

Annemartine Cox (voorzitter werkgroep),  Jacqueline van Leent, Kees Vringer en Nelleke Woortman. 

Wim Hoogbergen en Leen Mol zijn nieuw in de werkgroep. Niemand heeft afscheid genomen. De 

werkgroep kwam 9 keer bijeen, het bestuur met werkgroep 5 keer. Totale ureninzet van werkgroep 

wordt geschat op circa 900 uur en van het bestuur op circa 80 uur.  

Door middel van inzet van verschillende activiteiten is aandacht gevraagd voor het indienen van 

projectvoorstellen voor de Kleine en 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. Uitvoering van de financiële administratie wordt 

onbezoldigd gedaan door Marcel Bolderman van Rijnconsult. 

Communicatie 
DFH heeft via verschillende media (lokale huis-aan-huisbladen, twitter, facebook, instagram, 

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

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

Keus. 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 uit 10 fantastische 

kandidaten. Op zaterdag 14 November 2020 is via omroep Houten met een live uitzending (hoog 

aantal!) bekend gemaakt dat Natuuronderwijs op de Vijfwal, een initiatief van basisschool 

Ridderspoor de Groene Keus Publieksprijs heeft gewonnen met 1.211 stemmen. Hieraan is zowel 

voor- als achteraf aandacht besteed via persberichten en artikelen in het Groentje en op instagram 

en facebook.  
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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 

door DFH. Er zijn dan ook regelmatig berichten verschenen in de lokale kranten over de projecten die 

door DFH worden ondersteund.  

DFH neemt ook deel aan de Energietafel. Binnen de Energietafel worden 2 maandelijks de 

activiteiten van verschillende Houtense organisaties rond de energietransitie op elkaar afgestemd. 

Overzicht ingediende projecten en overzicht financiële toezeggingen 
Groene Keus en Kleine Keus 2020 

In 2020 zijn de initiatieven ingedeeld onder de bekende succesvolle Groene Keus (GK) en Kleine Keus 

(KK). Er waren dit jaar duidelijk meer initiatieven dan in voorgaande jaren. Voor de GK kon per 

project maximaal € 10.000,- worden aangevraagd, GK projecten moeten voor 30 september worden 

ingediend. Er werden 15 initiatieven aangemeld voor de GK ter grootte van €90.000. Hiervan kregen 

10 initiatieven van voldoende niveau financiële ondersteuning van het DFH. Het bestuur heeft 

besloten om het jaarlijkse budget van €25.000 eenmalig te verhogen naar €37.000 om al deze 

initiatieven van een bijdrage te kunnen voorzien. Dit jaar kreeg het project Natuuronderwijs op de 

Vijfwal, een initiatief van basisschool Ridderspoor de trofee uitgereikt als winnaar van de Groene 

Keus 2020. 

Voor de KK gold een maximum van € 500,- per aanvraag, indienen kan het hele jaar door. Er waren 

zeven KK aanvragen, er zijn er zes gesteund. 

 

Nieuwe één jaarlijkse initiatieven: De Groene Prijsvraag en de Giga Groene Keus 

Woensdag 27 mei, werden de prijswinnaars van de Groene Prijsvraag verrast door een bezoek van 

de jury. Wethouder Hilde de Groot, Arval manager Stefan Peelen en DFH bestuurder Gijs van Kuik, 

fietsten vanuit het gemeentehuis naar de winnaars. De eerste prijs van €10.000 is gewonnen door 

‘Energie voor Iedereen’. De jury vond het belangrijk dat zij een grote, lastig te bereiken en financieel 

minder draagkrachtige doelgroep willen bereiken. De tweede prijs van €5.000 is gewonnen door 

‘Futureproof zonnepanelen’. Deze inzending is een voorbeeld van het geschikt maken van zonne-

installaties voor het zoveel mogelijk direct zelf gebruiken van zonnestroom en opslag in een thuis-

accu. 

De Giga Groene Keus, Het kan In Houten! Verduurzaming in de praktijk brengen. DFH wil samen met 

Houtense partijen (bedrijven, stichtingen, overheid, verenigingen) laten zien dat we nu kunnen 

verduurzamen. DFH is bereid een substantieel bedrag in te brengen om het project financieel te 

ondersteunen. Dit bedrag is fors hoger dan haar eerdere ondersteuning aan andere projecten. 

Daarnaast wil zij in het proces een bijdrage leveren. Tijdens een brainstormsessie eind september in 
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het Theater aan de Slinger, met ruim 20 bedrijven en organisaties uit Houten is een project gekozen 

waarbij de school de Heemlanden en omgeving verduurzaamt gaan worden. 

Het Juniorfonds 

In verband met de corona heeft dit project stil gelegen in 2020.  

 

Hieronder een overzicht van de projecten die in 2020 zijn gestart. Meer informatie over en 

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

 

Donaties 2020:   

Gemeente Houten € 25.000 

 

totaal: € 25.000 

 

Overheadkosten:  

website, PR, communicatie en prijzen: € 2.198. 

 

Ondertekend d.d. 28 april 2021 te Houten 

 

 

 

 

Ernst van Zuijlen, Voorzitter 

http://dfhouten.nl/index.php/initiatieven/initiatieven-2016

