Beste bestuurders van een dorpshuis,

Is jullie dorpshuis hét bruisende hart van het dorp? Is er voor iedereen wat te beleven, van jong tot
oud? Kan er van alles tegelijk in één gebouw?
Dan zoeken wij jullie! Wij zijn namelijk op zoek naar het Dorpshuis het jaar.
Meedingen naar de titel? Aanmelden is eenvoudig. Op www.dorpshuisvanhetjaar.nl staat een
formulier waarop jullie kunnen aangeven waarom je dorpshuis zou moeten winnen. Daarnaast is
ruimte om filmpjes, foto’s en artikelen toe te voegen. Inzenden is mogelijk tot 30 juni 2017.
Iedereen mag zijn of haar dorpshuis aanmelden. Van trotse bewoner tot bestuurder. Een dorpshuis
kan natuurlijk ook een multifunctionele accommodatie zijn, of een ander gebouw dat de spil van
jullie gemeenschap vormt. Als het maar in de provincie Gelderland staat.
De winnaar krijgt niet alleen mooi gedenkplaatje voor op de gevel. Angelique Krüger van Omroep
Gelderland zal verslag doen van de wedstrijd en komt langs bij de zes beste dorpshuizen. Tijdens acht
afleveringen, die in het najaar worden uitgezonden, krijgen de dorpshuizen uitdagingen om te laten
zien waarom zij de titel verdienen. De zes finalisten krijgen elk €750,- . Komen jullie als winnaar uit de
bus? Dan wint het dorpshuis in totaal €2.500,- en een eindfeest ter waarde van €3.000,-!
Tot en met 30 juni 2017 staat de website open voor aanmeldingen. Zes dorpshuizen worden door
een deskundige jury geselecteerd en zij gaan vervolgens de strijd aan om de titel ‘Dorpshuis van het
jaar 2017’ in Gelderland.
Dus geef je dorpshuis op en misschien staat Angelique Krüger binnenkort bij jullie op de stoep!

Met vriendelijke groet,
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland
De Leefbaarheidsalliantie werkt aan een grotere leefbaarheid in Gelderland samen met de mensen
waar het om gaat. De Leefbaarheidsalliantie bestaat uit Spectrum partner met elan,
Plattelandsjongeren Gelderland, DKK Gelderland en Zorgbelang Gelderland.

De verkiezing Dorpshuis van het jaar is een initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland,
provincie Gelderland en Omroep Gelderland.

