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REDACTIE   FOTOGRAFIE   VORMGEVING 

Ellen Huijbers   Hollands Kroonse Uitdaging Ellen Huijbers 

Edwin Wittink  
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Leefbaarheid versterken door de samenleving te betrekken 
 

Karin: “Het was een succesvol jaar en ik kijk met plezier naar toenemend Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen in Hollands Kroon. Ik ben trots op het behaalde resultaat in 2019, 84 matches en een 

handelswaarde van € 86.000,-. We hebben het afgelopen jaar nog meer samengewerkt en ook een 

brug geslagen met het bedrijfsleven”.  

Mary:  “De beursvloer is een mooi voorbeeld van deze samenwerking, dit evenement maakt het heel 

tastbaar. De beursvloer welke afgelopen jaar gehouden werd in de Cultuurschuur, was druk bezocht 

en er was veel goede energie. Door elkaar te ontmoeten ontstaat nieuw perspectief en er werd in 

betrokkenheid samengewerkt. Een mooi voorbeeld waarbij vrijwilligers en het bedrijfsleven elkaar 

versterken in Hollands Kroon en het geeft aan dat er heel veel potentieel is”.  

Karin: “Het is fantastisch dat de gemeente investeert in haar gemeenschap en dat ook terugkrijgt van 

haar burgers. De Hollands Kroonse Uitdaging heeft als doelstelling om de verbinding te leggen. Als 

het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is het wellicht mogelijk middels een 

eenmalige incidentele subsidie. Een mengvorm kan natuurlijk ook. Dit raakt ook steeds meer bekend 

en je mag van mijn kant steeds opnieuw een oproep verwachten om zoveel mogelijk vraag en 

aanbod aan te melden bij onze Hollands Kroonse Uitdaging”.  

Mary: “We maken ons als gemeente graag, samen met de Hollands Kroonse Uitdaging, sterk voor 

een mooi en vitaal Hollands Kroon. Een regio waar bedrijfsleven, gemeente en verenigingen elkaar 

ondersteunen en versterken om zo tot een lokale samenleving te komen waar we fijn met elkaar 

samenleven”.  

Karin: “Dank voor de samenwerking en ik kijk uit naar volgende jaar!”  

 

  

 

Mary van Gent,      Karin van Harteveld, 

Wethouder gemeente Hollands Kroon                               Voorzitter Hollandse Kroonse Uitdaging 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Onze Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en 

Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en 

leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie.  

De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale 

overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden 

dichter bij elkaar.  

De Hollands Kroonse Uitdaging heeft de kracht en de kennis om samen met veel bedrijven, met u,  

lokaal echt het verschil te maken. In deze huidige tijd kijken we anders naar de samenleving en naar 

alle vraagstukken die op ons af komen. Deels economische, maar zeker ook sociale uitdagingen 

kunnen we anders aanvliegen. 

Dit kunnen we alleen als we samenwerken, de brug slaan tussen bedrijven en behoeften uit de 

samenleving. Wij pakken samen de kans om uw maatschappelijke betrokkenheid op een praktische 

en passende manier vorm te geven. Om daarmee een steentje bij te dragen om de lokale 

samenlevingen in heel Nederland te verstevigen. 

Wat biedt de Hollands Kroonse Uitdaging u: 

• Een goed functionerend platform van bedrijven en vrijwilligers 

• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen “groots” vorm te geven 

• En daarmee lokaal het verschil te maken 

• Uw lokale vestigingen te verbinden aan de Lokale Uitdagingen 

• Lokaal op een praktische manier, in een lokaal bedrijven netwerk, de lokale samenleving 

ondersteunen en verstevigen. 

Wat levert het u op? 

Een stukje ‘maatschappelijk betrokken ondernemen DNA’ voor uw organisatie. Betrokken 

medewerkers zijn trots namens uw bedrijf te mogen bijdragen om Nederland een beetje mooier te 

maken. Vanzelfsprekend draagt het bij aan uw imagodoelen, zowel richting uw klanten en 

leveranciers als ook naar uw medewerkers. Het is ook een kans voor uw bedrijf om het contact met 

de directe omgeving te versterken. Een samenwerking die leidt tot een betrokken buur(t). 
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Voorbeelden van matches 
 

Sommige matches zijn makkelijk te maken als je maar weet waar je moet zijn. Wij vinden het fijn dat 

wij beschikken over een matchgroep die bestaat uit ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. Deze mensen 

beschikken ieder over een eigen netwerk. Via dat netwerk kan er gezocht worden naar een oplossing 

voor een vraag naar spullen, kennis of handen uit de mouwen. Het omgekeerde kan ook dat er juist 

spullen worden aangeboden.  

 

In 2019 heeft de Hollands Kroonse Uitdaging (HKU) de volgende matches kunnen realiseren.  

De organisatoren van de Kermis Barsingerhorn hebben we in contact gebracht met gemeente en 

overige instanties die hen kunnen helpen. Ook voor andere zaken die in dit dorp spelen. Dit heeft ze 

waardevolle hulp gegeven die ervoor heeft gezorgd dat er het afgelopen jaar meerdere 

evenementen hebben plaatsgevonden. Waaronder een geslaagde kermis. Dit versterkt de sociale 

cohesie binnen deze kleine gemeenschap. 

Er is een match gemaakt tussen Stichting Oud Anna Paulowna en ICT vanaf Morgen. Zij wilden graag 

een computer, printer en een kleurencopier, die ICT vanaf Morgen allen gratis beschikbaar heeft 

gesteld. 

Kwekerij Bloeiers in Slootdorp stelde een partij planten en kruiden beschikbaar voor niet 

commerciële doelen. Drie auto’s vol. Deze gingen naar het Arker Boetje, een vrijwilligersorganisatie 

die zich inzet voor minima. Verkoopwaarde enkele honderden euro’s. Uitgebreide aandacht op en in 

(social) media.  
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Josje de Baat, wilde graag verhalen vertellen aan kinderen. Wij hebben haar gematched met 

KopGroep Bibliotheken. 

De initiatiefnemers van de Gedenksteentjes Joods Werkdorp zijn op een matchgroepbijeenkomst 

geweest. Zij willen middels de herdenkingssteentjes de in de tweede wereldoorlog naar de 

vernietigingskampen weggevoerde Joodse jongeren herdenken. Een project met grote 

maatschappelijke waarde. Matchgroeplid Michiel Veenstra helpt met uitvoering. Nanneke Barends, 

van Kernbeheer Gemeente Hollands Kroon en tevens matchgroeplid, heeft het omarmd en via 

kernbeheer is er veel mogelijk. Inmiddels hebben diverse andere partijen zich aangesloten en de 

totstandkoming kan worden gerealiseerd. Kernbeheer heeft de regie genomen in dit project. Bij 

bouwvergaderingen en dergelijke wordt de HKU nauw betrokken. In december 2019 is met de 

uitvoering gestart. In 2020, 75 jaar na beëindiging van de tweede wereldoorlog, moet het project af 

zijn. Dit project krijgt ruim aandacht in de pers. 

Beter Wonen, de woningbouwvereniging in Hippolytushoef biedt meubilair aan na een toekomstige 

verbouwing. Dit moet zijn beslag nog krijgen. Begin 2020 mogen we uitdelen. Waarde enkele 

duizenden euro’s. 

Historische Vereniging Wieringen wil graag bordjes op de plaatsnaamborden om ‘het Wieringer 

verhaal’ wat meer uit te dragen. Tijdens een matchgroepbijeenkomst is dit besproken en toen liet de 

aanwezige Henk-Jan Wittink, o.a. van Wonderlijk Wieringen weten dat zij daar in kunnen 

participeren. Match gemaakt. Uitvoering voor rekening organisaties. 

Stichting Landschapszorg Wieringen, wilde graag een betere website en sociale media koppeling. 

Gematched met ICT vanaf Morgen. Bouw en uitvoering gestart. Begin 2020 zal dit afgerond zijn. 
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Via Omnyacc Accountants uit Den Helder hebben wij divers meubilair mogen weggeven aan 

meerdere organisaties. 

Creona, een muziekvereniging uit de Wieringermeer, hebben we kunnen helpen met de projectie van 

beelden tijdens hun jubileumuitvoering. Hiervoor werd de apparatuur middels bemiddeling van de 

matchgroep gratis ter beschikking gesteld. 

Het Historisch Genootschap Wieringermeer wil graag de overgebleven barakken uit de pionierstijd 

van de Wieringermeer behouden, of in ieder geval het bestaan ervan vastleggen. Daarvoor 

bezochten ze een matchgroepbijeenkomst. Daar kregen zij bruikbare tips. Onder andere voor 

mogelijke opslag van de barakken. Ook kwamen zij via de Hollands Kroonse Uitdaging in contact met 

NH Nieuws, die op beeld een historisch document kunnen maken.  

 

 

 

Naast deze matches is de Hollands Kroonse Uitdaging door de Gemeente Hollands Kroon gevraagd de 

beoordeling en de toewijzing van incidentele subsidies te verzorgen. Dit betreft projecten die door 

gemeente worden gefinancierd, maar waarbij de HKU de coördinatie heeft. Hierdoor komen er vaak 

mengvormen van hulp mét en zonder geld voor. Dit versterkt de waarde van de Hollands Kroonse 

Uitdaging.  
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Overzicht matches 2019 

  

Match Inhoud Aanbiedende partij Vragende partij

Tafelkoelkast AB Vakwerk Hoeve Engelenburg

Plaatsen Tussenwand Lions Wieringermeer Wieringermeerruiters

Daghulp Maatschappelijke dag Soroptimisten Present Hollands Kroon

Publiciteit Thalia RTV Noordkop Thalia Hollands Kroon

Social Media Workshop Druktemaker Kunsttuin Nederlands Kremlin

Hulp bij werven jongerenmaatjes Noordkop voor Elkaar Link Projecten

Social Media Workshop Druktemaker Cult. Stichting Niedorp

Laptop Win10 ICT vanaf Morgen Toneelvereniging Lely

Gezinnen Verblijen/Verassen. Tegenprestatie: Workshop over Rouwverlies Stiching Mooie Kerst Parlan

Social Media Workshop Druktemaker Kolhorn Vooruit

Onderzoek naar locatie bos voor herrinneringen van overleden kinderen Kernbeheer Hollands Kroon Stichting het Bos der omarming

Workshop Vrijwilligers Werven Rabobank Wieringer Skuutje Wr60

Opname Repetitie als Promotie RTV Noordkop Koor Bright Singing

Voorlichting aanbod sport via sportdorp Tegen: Zwemtijd 3x Sport en Welzijn Wieringermeer Noordkop voor Elkaar/Wonenpluswelzijn

Eenmalig gebruik theaterzaal tbv promotie Cultuurschuur Stichting Kei-Hart

Promotie WR Skuutje gedurende voorseizoen RTV Noordkop Wieringer Skuutje Wr60

Social Media Workshop Druktemaker Sport en Welzijn Wieringermeer

Advies Oprichting Stichting Lions Wieringermeer ATJ Owls

4 blokker Lockers + sleutels Sport en Welzijn Wieringermeer St. Vrienden van de Zonnehoeve

Laptop Win10 ICT vanaf Morgen Wieringermeerruiters

beamer ICT vanaf Morgen Stichting de Kapel

Komt Lezing geven en voorstelling organiseren Stichting Kei-Hart Soroptimisten

Pulse Visuals Pulse Visuals Hollands Kroonse Uitdaging

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Sport en Welzijn Wieringermeer

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Cult. Stichting Niedorp

workshop Schrijven Persberichten Tekstwerkers Vereniging Oud Anna Paulowna

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers St. Vrienden van de Zonnehoeve

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Kunsttuin Nederlands Kremlin

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Kolhorn Vooruit

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Soroptimisten

2 blokken kluisjes met sleutels Sport en Welzijn Wieringermeer Hoeve Engelenburg

Reparatie Informatiezuil ICT vanaf Morgen Viking Informatiecentrum

Workshop Socialmedia Druktemaker Thalia Hollands Kroon

Tafelkoelkast AB Vakwerk Wieringermeerruiters

Radio Publiciteit Kremlin Regio Noordkop St. Nederlands Kremlin

Workshop Socialmedia Druktemaker Toneelvereniging Lely

Beschikbaarstellen Vergaderruimte Rabobank Humanitas

Foto's nieuwe website Zwembad Pulse Visuals Sport en Welzijn Wieringermeer

Opzoek naar chauffeur voor beperking Tegen: Rondleding met koffie met groep Noordkop voor Elkaar Hoeve Engelenburg

Advies Oprichting Stichting Tegen: Presentatie Mooie Kerst Lions Wieringermeer Mooie Kerst Hollands Kroon

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Thalia Hollands Kroon

Beveiliging 1 evenement Rinus Security Link Projecten

Workshop Socialmedia Druktemaker Stichting de Kapel

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Wironruiters

Fotografie Evenement Pulse Visuals Link Projecten

Lezingen Dood Bespreekbaar Maken. Tegen: delen expertise rouw & Verlies Charon Uitvaartbegeleiding Hollands Kroon Parlan

Sollicitatiegesprekken Leerlingen Rotary RSG Wiringherlant

Werkervaringsplekken, stageplekken St. Vrienden van de Zonnehoeve Parlan

Gratis plaatsen Advertentie Wieringernieuws Link Projecten

Social Media Workshop Druktemaker Present Hollands Kroon

Reclame Op Reclamebord Display Media Hollands Kroon Humanitas

Workshop Socialmedia Druktemaker Wieringer Skuutje Wr60

Ondersteuning Multimedia Van Mook Computers & ICT Wieringer Skuutje Wr60

Beamer ICT vanaf Morgen DRG Scouting Niedorp

Veiligheids Plan Maken Tegen: Ruimte Krar Maga Training Rinus Security Sport en Welzijn Wieringermeer

10 uur PTP Werkzaamheden Burghout Design & Druk Hollands Kroonse Uitdaging

workshop omgaan met Pers Tekstwerkers Stichting de Kapel

Workshop Socialmedia Druktemaker Nederlandse Kolfbond

workshop omgaan met Pers. Backuplocatie Zwwembad Tekstwerkers T en Z Oudeveer

2x Tafel 4 Stoelen Tegen: Beachvolley Event Sport en Welzijn Wieringermeer Wieringermeerruiters

Laptop Win10 ICT vanaf Morgen Hoeve Engelenburg

20 Lockers Tegen: Elkaar vinden bij Jongeren Evenementen Sport en Welzijn Wieringermeer Link Projecten

Promotie Tentoonstelling Toneel Ver. RTV Noordkop Toneelvereniging Lely

Lezing over het bos der omarming Tegen: Donatie Bomen St. Het Bos der Omarming Rotary Wieringerland

Ondersteuning bij zoeken Pleegouders RTV Noordkop Parlan

Artikel in Rabo & Co voor stichtingen en verenigingen Rabobank Thalia Hollands Kroon

Koelkast AB Vakwerk St. Vrienden van de Zonnehoeve

Ruimte voor socialmedia training met Catering Rabobank Druktemaker

Lezing over Dood Bespreekbaar maken Charon Uitvaartbegeleiding Hollands Kroon Soroptimisten

Foto's Rinus Security Tegen: Beveiliging Evenement de Dukdalf Pulse Visuals Rinus Security

Hulp bij organiseren maatschappelijk Uitje Rabobank ICT Vanaf Morgen

Social Media Workshop Druktemaker Stichting het Bos der Omarming

Beamer + Laptop ICT vanaf Morgen Sport en Welzijn

Lezingen Dood Bespreekbaar Maken. Charon Uitvaartbegeleiding Hollands Kroon Hospice Hollands Kroon

Lezing Bos der omarming Tegen: Levering Bomen Lions Wieringermeer Stichting het Bos der Omarming

Textiel Dintex Zorgboerderij Engelenburg
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Incidentele subsidies via de Hollands Kroonse Uitdaging 
 

De Hollands Kroonse Uitdaging  is door de gemeente Hollands Kroon gevraagd om het proces met 

betrekking tot de incidentele subsidies in te richten.  

Wij geven u een korte uitleg omtrent de opzet en de werking. 

Via de site van de Hollands Kroonse Uitdaging kan de subsidievraag worden ingediend. Dit 

geldt uitsluitend voor een incidentele (eenmalige) subsidie. Zodra de aanvraag binnen is 

wordt deze beoordeeld op juistheid en volledigheid door de manager. Vervolgens wordt de 

aanvraag beoordeeld door de Adviesraad. In de Adviesraad zitten naast een 

vertegenwoordiging vanuit de gemeente Hollands Kroon partijen die door de Hollands 

Kroonse Uitdaging zijn voorgedragen en door de gemeente zijn beëdigd. Maandelijks 

worden de aanvragen beoordeeld waarna er, al dan niet na aanvullende informatie,  een fiat 

of een afwijzing volgt. De aanvragen moeten voldoen aan de beleidskaders die vastgesteld 

zijn door de gemeenteraad. Onderstaand geven wij de missie weer die aan de verstrekking 

van de incidentele subsidies ten grondslag ligt. 

 

“Het college wil meer ruimte bieden aan innovatief burgerschap in Hollands Kroon. Inwoners, 

organisaties en ondernemers moeten ruimte krijgen om initiatieven te kunnen ontplooien.  

De kracht en creativiteit in onze samenleving kan op die manier optimaal  benut worden. 

De aanvragen betreffen initiatieven van bewoners, organisaties of ondernemers die goed zijn 

voor Hollands kroon en de leefbaarheid in onze gemeente vergroten.” 
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Uitkering incidentele subsidies 
 

Overzicht uitbetalingen incidentele subsidies 2019 

 

4-2-2019 
 

Stichting Nieuwe Buren -605,00 

4-2-2019 
 

Vereniging het ontmoetingsdiner -1000,00 

18-3-2019 
 

Atletiekvereniging Wieringermeer -500,00 

18-3-2019 
 

Stichting tot restauratie NH Kerk Kolhorn -1020,00 

23-4-2019 
 

Stichting Koeteltuin -4000,00 

23-4-2019 
 

Stichting Jongerenrechtbank -24800,00 

23-4-2019 
 

Stichting Jongerenrechtbank -8200,00 

23-4-2019 
 

Schoolzwemmen Anna Paulowna (2017) -250,00 

23-4-2019 
 

Stichting Historisch Niedorp -1000,00 

27-5-2019 
 

Stichting Hospice -3363,00 

27-5-2019 
 

Arker Boetje -12225,00 

15-7-2019 
 

Sportcommissie Wieringen -850,00 

16-9-2019 
 

Wieringer Eilandmuseum Jan Lont -2000,00 

14-10-2019 
 

Sportservice Schagen -406,00 

25-11-2019 
 

Wieringer Eilandmuseum Jan Lont -2000,00 

25-11-2019 
 

Stichting Surplus -1500,00 

25-11-2019 
 

Stichting Link -9000,00 

      
Totaal uitbetaald in 2019 

  
-72719,00 
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Founders en vrienden 
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