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FRISSE START
na corona
“Wat een mooie regeling om het juk van corona wat van je af te werpen”,
hoorde ik van één van de vrijwilligers over Frisse Start zeggen. Dat vat het
gelijk mooi samen: provincie en gemeenten geven een steuntje in de rug aan
alle vrijwilligers in Drenthe die staan te popelen om hun werk weer op te
pakken.
Of het nu voor hun sportvereniging is of de scouting, een cultuurevenement, hulp
bij de zorg, het vergroenen van een straat of het opstarten van buurtavonden in het
dorpshuis: vrijwilligers maken op alle plekken in Drenthe het leven mooier.
Succes voor ons is ook samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten. Gemeenten
hebben de regeling snel weten om te zetten in lokaal beleid, vaak in combinatie met eigen
regelingen én aanvullende budgetten. Met hun lokale netwerk zijn daarnaast in korte tijd
overal in Drenthe de organisaties bereikt die met vrijwilligers werken. Zo hebben we honderden
organisaties, duizenden vrijwilligers met kleine beetjes mogen helpen in groots werk.

kleine beetjes helpen
in groots werk

De Frisse Start na corona is een initiatief van Provinciale Staten. De Staten hebben met een verdeelsleutel
per gemeente een bedrag van 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Dit bedrag is vervolgens door alle twaalf
gemeenten zelf ingezet als subsidie voor vrijwilligersactiviteiten van lokale initiatieven, op basis van criteria die
samen met de provincie zijn opgesteld.
Ik ben erg enthousiast over de regeling en vind het een mooi gezamenlijk succes! Dit beeldverslag geeft weer
wat er met de Frisse Start gelden is gedaan.

Hans Kuipers,
Gedeputeerde provincie Drenthe

Borger-Odoorn
Het mooiste aan “Frisse Start” is dat door deze financiële bijdrage
de vrijwilligersorganisaties in onze gemeente ook de samenwerking
opzoeken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Ook vanuit het sporten gezondheidsakkoord hebben we middelen beschikbaar om dit te
ondersteunen.
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Niek Wind, wethouder gemeente Borger-Odoorn
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JUDO OP ALLE SCHOLEN
De drie judoverenigingen uit Borger-Odoorn hebben op advies van de buurtsportcoaches een aanvraag gedaan. Zij stapelen de subsidie en bundelen de krachten
om op alle scholen in de gemeente schooljudo te geven en op deze manier judo
onder de aandacht te brengen van kinderen.
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Sabine Hofstra, Jantiena Veldhuis en Marjan Bril,
organisatie Oringer Kids 2-daagse
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ORINGER KIDS 2-DAAGSE
“16 en 17 september was het zover. We mochten weer
een Oringer Kids 2-daagse organiseren! Met behulp
van de subsidie Frisse Start na corona van de provincie
Drenthe, de subsidie Flexibel Budget van de gemeente
Borger-Odoorn en sponsoring van ondernemers uit
Odoorn was het wederom een groot succes! Maar liefst
150 kinderen van OBS de Weiert uit Odoorn hebben
deelgenomen en hebben hier heel veel plezier aan
beleeft. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde
OK2D!”
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UITGELICHTE ACTIVITEITEN

UITGELICHTE ACTIVITEITEN
SPELLETJES VOOR JONG EN OUD
Er werden actief spelletjes georganiseerd voor jong en oud via de
activiteitencommissie, sportvereniging en het dorpshuis in Hooghalen.
BUURTBARBECUE
In Klatering was een echte Frisse Start in de buurt met een
ongedwongen barbecue.
CONTACT MET OUDEREN VIA TABLET
In Hooghalen zijn 10 tablets aangeschaft om digitale contactmogelijkheden
te hebben en te houden met de ouderen in het dorp via de Buurtacademie.
ELKAAR ONTMOETEN
In Wijster is een picknicktafel aangeschaft bij het (handbal-)beachveld om
elkaar buiten te ontmoeten na de Covid-periode.
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Dennis Bouwman, wethouder gemeente Midden-Drenthe
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“Midden-Drenthe is de eerste gemeente die aan de slag ging met de
subsidieregeling. En het enthousiasme bij de inwoners bleek groot.
Zo groot dat er voor méér dan 50.000 euro aangevraagd is. We hebben
daarom een deel van de aanvragen toegekend uit eigen middelen voor
sport en cultuur. Het aantal aanvragen voor deze subsidie, laat zien dat er
grote behoefte is om weer activiteiten te organiseren. En het toont ook aan
dat we veel actieve organisaties in onze gemeente hebben. En daar ben ik
trots op, want zij zorgen ervoor dat onze gemeente levendig blijft, nu en
vooral ook straks als we weer meer mogen en kunnen.”

5

Midden-Drenthe

Coevorden

DRIEKAMP
‘Middeleeuws weekend met driekamp’ van The

Wentwood Company

FIETSEN, WANDELEN EN GEDICHTEN LEZEN

Mientje Harmsen van Kunstenaarsdorp Zweeloo: “We hebben een activiteit in

het kader van een frisse start georganiseerd voor onze vrienden en vrijwilligers.
We gingen fietsen en wandelen. Onderweg werden gedichten uit de bundel
DichterBij Zweeloo door de deelnemers voorgedragen. De deelnemers hebben
ontzettend genoten om weer even bij elkaar te kunnen zijn. Iedereen was blij met
de frisse start die mogelijk werd gemaakt door de provincie en de gemeente.”
SPORT IN DE SCHIJNWERPERS
Coevorden was 10 dagen lang gastgemeente van de
NOC*NSF Nationale Sportweek. Een week waarin
tientallen verenigingen, andere sportaanbieders en het
onderwijs sport in de schijnwerpers zetten. Daarvoor
werd ook de Frisse Start regeling benut. We kijken terug
op een fantastische week waarin we heel veel mensen
aanmoedigden om terug naar de sport te gaan.
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Joop Brink, wethouder gemeente Coevorden
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“We bieden de aanvrager 1.500 euro aan. Daarmee is onder andere een
sportweek mogelijk gemaakt, maar ook is er een Middeleeuws weekend
met driekamp georganiseerd door The Wentwood Company. Als gemeente
kunnen we het erg waarderen dat de provincie dit steuntje in de rug heeft
geboden. Het is soms wel een puzzel om het allemaal rond te krijgen, maar
dat is zeker de moeite waard als je ziet en hoort hoe blij de vrijwilligers
ermee zijn!”

Hoogeveen

UITGELICHTE ACTIVITEIT
KINDERACTIVITEIT
In Hoogeveen konden kinderen spelen en springen op verschillende luchtkussens.
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Janita Tabak, wethouder gemeente Hoogeveen
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“Iedere gemeente kon zijn eigen invulling geven aan Frisse Start. Wij
hebben ervoor gekozen om alle aanvragers evenveel geld te geven voor hun
activiteiten. De aanvraag stond open voor alle vrijwilligersverenigingen en
-stichtingen in Hoogeveen. De activiteiten varieerden tussen bijeenkomsten
voor vrijwilligers, werving van leden voor het nieuwe seizoen en activiteiten
voor kinderen of de buurt.”

Assen
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“In de gemeente Assen werd de regeling Frisse Start met enthousiasme
ontvangen. Veel vrijwilligers waren erg verrast met de extra financiële ondersteuning die vanuit de provincie Drenthe mede mogelijk werd gemaakt.
Wijkverenigingen, scoutinggroepen, koren en vele sportclubs konden rekenen
op een bijdrage. Wij zijn als gemeente blij dat we met deze regeling een impuls
geven aan al die diverse vormen van ontmoeting. We mogen weer! Deze
betrokken club mensen hebben er na zo’n lange periode van beperkingen ook
veel behoefte aan. De blijdschap straalt letterlijk van de verschillende foto’s af!
We hopen dat het ze stimuleert om zich weer met frisse moed in te zetten voor
de versterking van de sociale samenhang in onze stad. Ze verdienen allemaal een
hele dikke pluim voor al het mooie werk dat ze doen.”

Jan Broekema – wethouder gemeente Assen
UITGELICHTE ACTIVITEITEN
NIEUWE LEDEN LOOPGROEP
“Dankzij de financiële ondersteuning in het kader van ‘Frisse Start’ hebben wij
een ledenwerfactie kunnen opstarten. Dit hebben we gedaan door gericht te
flyeren in Assen en de leden van de Loopgroep Kloosterveen actief te benaderen
met een brief. Veel ‘oud-leden’ hebben hier gevolg aan gegeven en we hebben
daarnaast 45 nieuwe inschrijvingen mogen ontvangen.”

Jan Koning van Loopgroep Kloosterveen
OPSTARTEN ZOMERKAMPEN

Albert Jan Meeuwissen, groepsvoorzitter van St George

is blij met de steun vanuit de gemeente en Frisse Start.
“Nu konden we de zomerkampen en de St. Georgedag met
workshops en activiteiten weer opstarten. Hartelijk dank!”

Meppel
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Henk ten Hulscher, wethouder gemeente Meppel
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“De gemeente Meppel heeft de provinciale subsidie verdubbeld. Per
aanvraag is een subsidie van € 500 verstrekt. Meppel heeft zo in de afgelopen
maanden het corona-juk van zich afgeworpen. Jong en oud, buurt of wijk,
vereniging of club: van de Frisse Start hebben we een feestje kunnen maken.
Gecombineerd met een publiciteitscampagne zijn wij uitgegaan van
maximaal 200 aanvragen. Met een klantvriendelijke digitale aanvraag (en
een snel beoordelingsteam) hebben we van 5 juni tot en met 24 september
2021 in totaal 182 subsidies verleend.”
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SAMEN SPORTEN
In Meppel was een extra stratenvolleybaltoernooi mogelijk.
Ook werd de seniorengym feestelijk geopend en was er een
sportmiddag met een triatlon.
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Aa en Hunze
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“Wij zijn erg positief over de regeling Frisse Start. Het was fijn dat
we als gemeente zelf de regeling mochten vormgeven en uitvoeren.
Hierdoor hebben we ruimte gekregen om aan te sluiten bij de
behoefte van vrijwilligersorganisaties in de eigen gemeente. De
vrijwilligers waren blij met het steuntje in de rug. We hadden het zo
geregeld dat vrijwilligersorganisaties eenmalig 350 euro voor een
sociaalculturele activiteit mochten aanvragen. Het viel ons op dat
er veel samenwerking was in en tussen dorpen. Het laat zien dat
naoberschap in Aa en Hunze nog steeds leeft. Er was veel variatie
in de activiteiten. Zo zijn er autorondritten, bloemenacties, fietstochten, springkussens, en high tea’s geregeld om vrijwilligers te
bedanken en inwoners een leuke dag te bezorgen.”
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Co Lambert, wethouder gemeente Aa en Hunze
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MUZIKALE BLIJE KEI
“Muziekvereniging Crescendo is de boer op gegaan. Samen met
Siny, de dorpscoördinator van Grolloo Zorgt, zijn in de schoolkring
van Grolloo maar liefst 65 mensen gelukkig gemaakt met ‘een
plantje onder de riem’. De kinderen van de basisschool hebben ook
een steentje bijgedragen. Niet zomaar een steentje, nee, een ‘happy
stone’ of in ons geval een ‘muzikale blije kei’. We hebben gezorgd
voor een lach op het gezicht. Veel verrassende en blije reacties
kwamen ons tegemoet.”

Roelie Reinders, voorzitter Crescendo

FRISSE START IN GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
“Meerdere verenigingen hebben de subsidie aangevraagd. We wilden met elkaar
een leuke dag organiseren waarbij mensen opnieuw kennis maakten met het
verenigingsleven. Het draaide die dag echt om de ontmoeting. Er was onder
andere een lawaaioptocht met versierde fietsen en skelters. Ook was er volkszang,
bewegen voor ouderen en een rad van fortuin. Lokaal kijken we met tevredenheid
terug op deze dag. Bedankt voor de financiële ondersteuning. Dat is namens alle
organiserende verenigingen.”

Remko van der Made, dorpsbelangen Gasselternijveenschemond

Emmen
“Het uitvoeren van de regeling vergt veel organisatie.
Veel inwoners van de gemeente Emmen hebben uitgekeken
naar het einde van de lockdown en deze activiteiten kwamen op het
juiste moment. De reacties waren veelal positief. Met het bieden van deze
mogelijkheid heeft de provincie Drenthe laten zien oog te hebben voor de
impact die corona heeft (gehad) op het welzijn van haar inwoners. Echter,
er zijn nog veel organisaties die financieel lijden onder de lockdown en zich
zorgen maken over hun voortbestaan. Wellicht kan de provincie daar nog iets
in betekenen.”

Jisse Otter, wethouder gemeente Emmen

UITGELICHTE ACTIVITEITEN
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Jan Kroes van Tennisvereniging L.T. Compas
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TENNISTOERNOOI VOOR OUDEREN
“We hebben een toernooi voor de ouderen kunnen organiseren met de bijdrage die
we van de gemeente en de provincie hebben ontvangen. Ondanks de kleine opkomst,
was het erg gezellig. We konden, omdat we niet al het geld besteed hadden, ook nog
iets voor de jeugd organiseren.
Hartelijk bedankt!”
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VOEDSELTUIN
Voor het aankopen van plantgoed is Stichting Voedseltuin Emmen afhankelijk van
sponsoren. Tijdens de coronamaatregelen was het voor de stichting erg moeilijk om
sponsoren te werven om de noodzakelijke aankopen te kunnen doen. De stichting is
daarom erg blij met de subsidie Frisse Start die zij heeft mogen ontvangen. Met het
geldbedrag zijn o.a. ijsbergsla, rode bieten, prei en bonen gekocht. Op dit moment
worden de groenten in gedeeltes geoogst en kan de voedselbank het uitgeven aan
hun klanten.
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KEET IN DE ZOMER
Twee sportaanbieders hebben in de gemeente Tynaarlo een bijdrage geleverd
aan het zomerprogramma ‘Keet in de zomer’. Dit programma werd door
Jongerenwerk Tynaarlo van Neie Naober en de cultuur- en sportcoaches van de
gemeente Tynaarlo georganiseerd. Zowel Juiceboks uit Eelde en Fightgame Academy van
Sem Schilt in Zuidlaren hebben kickboksclinics gegeven aan enthousiaste kinderen. Er werd
fanatiek getraind waarbij het sociale aspect ook erg belangrijk is.
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DORPSFEEST
Er was een dorpsfeest met BBQ en muziek in Bunne. Er kwamen
120 bezoekers. Uit alle gesprekken die we hebben gevoerd vanuit de
‘cultuurkeet’ kwam naar voren dat deze bijeenkomst als zeer inspirerend
werd ervaren. Het heeft ook gezorgd voor nieuwe vrijwilligers en leden.
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Oetra Gopal, wethouder gemeente Tynaarlo
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“Frisse Start verloopt prima binnen de gemeente Tynaarlo. Het is fijn met
deze Frisse Start bijdrage en onze integrale, gebiedsgerichte programma’s
opgesteld voor en door de inwoners en met onze lokale maatschappelijke
organisaties bij te kunnen dragen aan burgerparticipatie, samenwerking,
het verstevigen van de netwerken, gebiedsgericht werken, zichtbaarheid,
innovatie en investeringen in de lokale infrastructuur. De impact van de
regeling is goed. Men kreeg er weer energie van! Wel merken we dat kennisoverdacht ‘hoe doe ik nou een aanvraag’ en hoe leren we ‘om te vragen’, maar
ook ‘hoe leren we hier met elkaar van’ in de praktijk toch best nog wel lastig
is. Het is een aandachtspunt om aan te werken. De cultuurcoaches, buurtsportcoaches, jongerenwerkers, buurtwerkers en een kleine groep beleidsadviseurs
Sociaal Domein hebben ervaren dat het erg leuk is om dingen gezamenlijk op
te pakken.”
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Egbert van Dijk, wethouder gemeente De Wolden
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GEZAMENLIJKE AANVRAAG
Dorpshuis de Snikke heeft alle gebruikers uitgenodigd en in gezamenlijk overleg
de aanvraag ingediend. Voorafgaand hebben alle clubs/groepen een formulier
bij de dorpshuisvereniging ingeleverd met wat ze wilden doen. Zo hebben
twaalf verenigingen in Fort en het dorpshuis zelf natuurlijk kunnen profiteren
en is er binnen het dorp ook afstemming over geweest. Ons doel was om de
dorpshuizen weer op gang te helpen in samenwerking met hun gebruikers. Deze
samenwerking zien we goed terug in de aanvragen, waarbij dorpshuis De Snikke
het mooiste proces had, tot nu toe. We verwachten daarmee een grotere winst dan
eenvoudigweg iedere aanvrager een klein bedrag te geven. Ook op deze manier
profiteren meer partijen dan alleen de dorpshuisstichtingen, omdat bijvoorbeeld
De Snikke bij haar aanvraag twaalf andere v erenigingen betrokken heeft.
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“De reacties van de initiatiefnemers waren over het algemeen positief.
Wij hebben in De Wolden een iets andere weg gekozen door de nadruk te
leggen op de dorpshuizen en de organisaties, verenigingen en groepen die
gebruik maken van deze dorpshuizen. We konden goed uitleggen waarom
we daarvoor hebben gekozen. Ook initiatiefnemers die buiten deze regeling
vielen hadden daar begrip voor. Namens de verenigingen wil ik de provincie
bedanken voor Frisse Start.”

Noordenveld

UITGELICHTE ACTIVITEIT
WE MOGEN WEER!
“We hebben een videoclip opgenomen met en door de jeugd van
Noordenveld. Met de video “We mogen weer!” wilden we creatieve
en muzikale jongeren uit de gemeente inspireren om weer naar
een doel toe te werken. We lieten zien dat jongeren
schitteren als ze hun talent inzetten en gezamenlijk
werken aan een positieve boodschap: laat je zien en
horen!”

Jisca van Son,
Cultuurcoach Welzijn in Noordenveld
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Alex Wekema, wethouder gemeente Noordenveld
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“In Noordenveld verliep de regeling goed. De gemeente heeft ervaren dat de
vrijwilligers graag weer iets wilden organiseren, maar dat dit wel lastig was.
Dit kwam door het heen en weer bewegen van de maatregelen. Vrijwilligers
durfden soms nog niet iets te organiseren. Met dit budget en de budgetten
die de gemeente in voorgaande jaren van de provincie heeft gekregen,
wordt veel mogelijk gemaakt. De gemeente was heel blij met Frisse
Start, mede omdat ‘Vitaal Platteland’ is stopgezet. De gemeente
Noordenveld hoopt volgend jaar ook te kunnen rekenen op
een bijdrage van de provincie voor de ondersteuning van
(activiteiten van) vrijwilligers.“
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Henk Doeven, wethouder gemeente Westerveld
UITGELICHTE ACTIVITEIT
UITMARKT
“Het dorpshuis Over Entinghe Dwingeloo was meer dan een jaar gesloten. Na
een ‘optrommelactie’ bleek er grote behoefte aan een plek voor ontmoeting en
activiteiten. Het dorpshuis ging fris van start. Er werden door de vrijwilligers
verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud op de ‘uitmarkt’. Er
werd gezongen, gedanst, samen muziek gemaakt, geschilderd en voor kinderen
waren er jambe sessies en je kon geschminkt worden. Ruim 200 bezoekers
gingen naar de uitmarkt. Mede dankzij de bijdrage van de provincie konden
we dit mogelijk maken. Hartelijk dank daarvoor.”

Leo Kochen, Voorzitter Stichting Beheer Over Entinghe
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“Het viel me op dat er echt veel vrijwilligers zijn in onze gemeente, die zich
bereid hebben getoond om de schouders eronder te zetten en activiteiten
te organiseren. Niet alle initiatieven waarvoor de subsidie is aangevraagd
zijn ook al in uitvoering gebracht, maar dat gaat in de nabije toekomst
zeker gebeuren”.

00

Westerveld
eu

0 activitei
9
|
te
ro

n

