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2021 januari e.v. Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor het gehele 
dorp inclusief bezorging. 
Wordt huis-aan-huis 
verspreid.

Dorpsraad Kees van Rixoort Bewoners van Dirksland MK  €                    1.500,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             1.300,00  €                           -    €                    -   Informeren bewoners Dirksland 
over activiteiten van de dorpsraad

2021 Pilot transitieatlas 
Maatschappelijk Vastgoed en Visie 
Dirksland ontwikkeling MFC

Dorpsraad en gemeente Dorpsraad SRGO, gemeente, 
maatschappelijke 
organisatie en 
beheerders

Inwoners Goeree-Overflakkee MK, SDD  PM  €                             -    €                          -    €                           -    PM  €                           -    €                    -   Externe verenigingen benaderen 
voor gebruik activiteiten 
accommodaties in Dirksland

2021 Watertoren St. Watertoren St. Watertoren Gemeente, Outdoor 
Westvoorne, Arcadis, 
KNHM.

Inwoners Dirksland en  
bezoekers van buitenaf

F, MK, SDD  €                                 -    €                             -    €                          -    €                           -    €                           -    €                    -   Ter ontwikkeling van 
acitivieteiten. Vergadering 13 
januari kosten architect. Overige 
bijdrage komt uit Kern met Pit

2021 Sociale kringen voor ouderen                                  
BuurtMiiND

Blijven participeren/ 
belkringen/ Ondersteuning 
mantelzorgers/ 
samenwerken met Curamare 
Thuiszorg en Careyn/ 2 
wijkverpleegkundigen. 
Eenzame ouderen door 
middel van BuurtMiiND 
ondersteunen en begeleiden 
om een sociaal netwerk 
weer op te bouwen en te 
versterken

St ZIJN / Dorpsraad, 
gemeente

Curamare, Careyn, St. 
bejaardenwerk 
Dirksland, St. ZIJN, 
OGO, POB, GO voor 
elkaar, 
wijkverpleegkundigen

Oudere inwoners van 
Dirksland

OE  PM  €                             -    €                          -    €                           -    PM  €                           -    €                    -   Vraag is uitgezet of St ZIJN hierin 
kan praticiperen.

april 2021 Viering Koningsdag Op koningsdag willen we 
meerdere activiteiten 
aanbieden voor de mensen 
van Dirksland.

ORANJE 
VERENIGING 
DIRKSLAND

Jeroen de boed 
outdoor  Happy music

inwoners Dirksland e.o. MK, SDD  €                  12.700,00  €                9.200,00  €                          -    €               3.500,00  €                           -    €                    -   

april 2021 Oranjepop Dirksland Vergunningskosten + 
beveiliging + 
evenementverzekering

Stichting GO for 
Music 

Oranjevereniging 
Dirksland

inwoners Dirksland MK, SDD  €                    5.000,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             1.750,00  €                           -    €                    -   

mei 2021 Herdenking WO2GO 76 jaar Kosten Dirigent Gemengd koor 
Excelsior

Ned Herv Kerk te 
Dirksland, Amicitia, 
Excelsior, dorpsraad

inwoners Dirksland MK, OE  €                        700,00  €                             -    €                500,00  €                           -    €                200,00  €                           -    €                    -   

2021 (vanaf het 
voorjaar)

Plantenbakken in de Voorstraat en 
op de Ring

Opvrolijken van de 
Voorstraat en Ring met 
hanging baskets

Dorpsraad buurtbewoners die 
meehelpen om de 
bakken te 
onderhouden

Inwoners Dirksland F, MK, SDD  €                    1.300,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             1.300,00  €                           -    €                    -   Budget is al gereserveerd in 2018, 
organisatie is in handen van Frits 
Veringmeier

2021 (zomers) 
Alleen op zaterdag

Aandacht blijven houden voor het 
cultuurhistorisch erfgoed en 
rijkdom van Dirksland

Rondleiding langs cultuur 
historisch belangrijke 
gebouwen en plaatsen o.l.v. 
een gids met aandacht voor 
Flakkeese specialiteiten op 
culinair gebied.

Dorpsraad Het Anker/ gidsen            
Arrangement inclusief 
koffie en thee!

Inwoners Dirksland en  
bezoekers van buitenaf

MK, SDD  €                        550,00  €                      50,00  €                          -    €                           -    €                500,00  €                           -    €                    -   Door Jos Toes en Kees van Rixoort 
+ eventuele nieuwe ambassadeur!   
Combineren met kijkdagen van de 
kerk?

2021 Peekaaien en trambrug Herinrichting van de 
Peekaaien t.b.v. recreatie  en 
herstel van de trambrug + 
kunstwerk

Gemeente/ 
Dorpsraad

Provincie Zuid-
Holland

Inwoners van Dirksland en 
bezoekers van buitenaf

MK, F  €                  90.000,00  €              68.000,00  €                          -    €            22.000,00  €                         -    €            22.000,00  €                    -   Uitvoering van de plannen m.b.v. 
provinciale subsidie in het kader 
van de erfgoedlijn

2020 Schouw + verkeerscircilatieplan + 
parkeren blauwe zone

De dorpsraad & gemeente 
GO

Gemeente/ 
Dorpsraad

Politie, gemeente GO 
en inwoners van 
Dirksland

Inwoners Dirksland F  €                        200,00  €                             -    €                          -    €                           -    €                200,00  €                           -    €                    -   Opnieuw aandacht vragen voor 
alle punten in het rapport 
aangevuld met eventueel nieuwe 
knelpunten.

2021 Algemene ledenvergadering + 
bijzondere bijeenkomsten

Huur ruimte, consumpties Dorpsraad Inwoners Dirksland Mk, SDD  €                    1.000,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             1.000,00  €                           -    €                    -   Locatie Geldershof 

Voor wie is de activiteit 
bedoeld? En hoeveel mensen 

worden naar verwachting 
bereikt?

Eigen categorisering: 
Mensen kennen (MK), 

Samen dingen doen 
(SDD) of Omzien naar 
elkaar (OE), Fysiek (F)

 geraamde totale 
kosten 

Leefbaarheidsplan Dirksland 2021
dekking kosten vanuitdata/periode activiteit uitwerking organisator samenwerkingspartn

ers



jun-21 Kofferbakmarkt Jaarlijkse kofferbakmarkt op 
het terrein van den Hartog. 
Bijdrage in de kosten voor de 
algemene voorzieningen 
zoals huur toilet.

Frits Veringmeier dorpsraad Inwoners Dirksland en  
bezoekers van buitenaf

MK  €                        200,00  €                             -    €                          -    €                  200,00  €                           -    €                    -   Loactie parkeerterrein P3

juni-21 Slootjesdag natuuractiviteiten voor 
kinderen t/m 12 jaar 

IVN Goeree-
Overflakkee

dorpsraad en de twee 
basis scholen uit het 
dorp

kinderen t/m 12 jaar MK, SDD  €                        500,00  €                             -    €                          -    €                  500,00  €                         -    €                           -    €                    -   

oktober-21 sport- en speldag voor de jeugd en 
jongeren

Sport- en speldag in De 
Gooye voor de jeugd t/m 12 
jaar

Dorpsraad Sportteam GO, 
Jongerenwerk , SRGO

jeugd en jongeren 12 t/m 18 
jaar

MK, SDD  €                    2.000,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             2.000,00 Activiteitendag voor de 
schoolgaande jeugd van Dirksland 
in de Herfstvakantie

oktober 2021 Jubileumconcert en receptie voor 
alle leden-oud leden- en alle 
dorpsgenoten.

 kosten voor de aanschaf van 
materiaal, 
promotiemateriaal, huur, 
catering e.d. 

Chr. gem. 
zangvereniging 
Sursum Corda

Ned Herv Kerk te 
Dirksland.                   
Diverse muzikanten

inwoners Dirksland MK, SDD  €                    3.990,00  €                             -    €                          -    €                           -    €             1.250,00  €                           -    €                    -   Omstreeks 23 October 
2020(onder voorbehoud)

november 2021 Ouderendag 2021 in de zaal van 
Zorgcentrum Geldershof te 
Dirksland

Oudere inwoners worden 
weer eens “getrakteerd” op 
een leuke ontspannende 
dag. Goed voor de sociale 
contacten en ter bestrijding 
van de eenzaamheid en 
verveling bij ouderen.

Stichting 
Bejaardenwerk 
Dirksland

Cura Mare Voor alle oudere inwoners van 
voormalige Gemeente 
Dirkland van 55 jaar en ouder

MK, SDD, OE  €                    2.100,00  €                1.600,00  €                          -    €                           -    €                500,00  €                           -    €                    -   Oudere inwoners worden weer 
eens “getrakteerd” op een leuke 
ontspannende dag. Goed voor de 
sociale contacten en ter 
bestrijding van de eenzaamheid 
en verveling bij ouderen

december-21 Inkomst Sinterklaas Intocht van Sinterklaas voor 
de kinderen uit Dirksland en 
Herkinge

commissie Intocht 
van Sinterklaas

Amicitia Jeugd van Dirksland MK, SDD  PM  €                             -    €                          -    €                           -    €                500,00  €                           -    €                    -   Er wordt nog contact met de 
organisatie Intocht Sinterklaas

continue Algemene bestuurskosten huur ruimte voor 
bestuursvergaderingen, 
koffie/thee e.d./ 
communicatie/ website/ 
overleggen/ secretariele 
kosten

dorpsraad MK, SDD  €                    1.100,00  €                             -    €                          -    €               1.100,00  €                         -    €                           -    €                    -   Geldershof

december 2021 Keigave Kerst Activiteit Het Kerstverhaal op een 
laagdrempelige manier aan 
alle inwoners van Dirksland 
brengen waarbij ontmoeting 
en verbinding centraal staat.

Keigave Stuurgroep 
van de Hervormde 
Gemeente 
Dirksland

de SVIK of met ‘Mi 
Mekaore

inwoners Dirksland MK, SDD, OE  €                    1.250,00  €                    750,00  €                          -    €                           -    €                500,00  €                           -    €                    -   De begroting hangt sterk af van de 
activiteit en kan pas aangeleverd 
worden als de details bekend zijn. 
Genoemde bedragen zijn grove 
schattingen.

Post nog te 
verwachten 
activiteien

fietsenstalling steiger Inwoners Dirksland MK, SDD  €                  13.000,00  €              11.500,00  €             1.500,00 

2021 Vereniging Landarbeiders Kinderen kennis te laten 
maken met de tuinen

Vereniging 
Landarbeiders

Vereniging 
Landarbeiders

Kinderen van Dirksland  €                        900,00  €                525,00 

2021 Muziekvereniging Amicitia 100 jarig bestaan Amicitia Erfgoedlijn GO 
Dorpsraad Dirksland 
OBS de Inktvis             
CS Prins Maurits

Inwoners van Dirksland Inwoners van 
Dirksland 

 €                  17.500,00  €              16.500,00  €             1.000,00 

2021 Muziekvereniging Amicitia Instandhouding volwassen 
muziekonderwijs

Amicitia Dorpsraad Dirksland 
Muziekgebouw 
Amicitia

Inwoners van Dirksland Inwoners van 
Dirksland 

 €                  14.500,00  €              14.000,00  €                500,00 

continue Post nog te verwachten 
activiteiten: bijv. ontwikkeling 
Havenkanaal

Onvoorziene activiteiten 
2019/2020; o.a. realiseren 
voorziening voor het stallen 
van fietsen bij de 
ontmoetingssteiger

Dorpsraad Nog onbekend Inwoners van Dirksland MK, F  PM  PM  €                          -    €                           -    €                945,00  PM  €                    -   Bekijken wat jullie uit dit bedrag 
nog kan reserveren voor de PM 
posten. In ieder geval aanvraag 
kerngebonden voor plateau 
fietsenstalling bij 
ontmoetingssteiger.

 €                169.990,00  €            121.600,00  €                500,00  €            27.300,00  €          15.470,00  €            22.000,00  €                    -   
reserveringen voor 2021  €            42.770,00 

 €                288,54 

 €          12.445,00 
€ 500 € 22.000

Restbudget Rabo bank  €          11.037,13 Nog te besteden  in 2020

Contributie leden  €                320,00 
verwacht eindsaldo 2021  €            2.500,67 

Huidige saldo 1-10-2020

Totaal

kerngebonden projectsubsidie 2021
projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven 2021

nog te ontvangen van  bijdrage van de gemeente

maximaal vrijbesteedbaar budget 2021
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