
Werkvorm Samenwerkende Dorpsinitiatieven 

Plan X Feanwâlden

START
 Er zijn 250 GELE-briefjes beschikbaar
 Ieder initiatief krijgt bij de start 12 GELE-briefjes.
 Iedere aanwezige krijgt op persoonlijke titel 1 GEEL-briefje
 Voor Initiatieven en aanwezigen zijn er WITTE-briefjes voor vastleggen support en 

ondersteuning
 Ieder Initiatief krijgt max 3 minuten om zijn voorstel aan de zaal toe te lichten.

WAARDE INBRENGEN EN ONDERHANDELEN
 Initiatieven en particulieren kunnen vrij rondlopen rondom de initiatieftafels en kennisnemen

van elkaars ideeën en gedachten uitwisselen. 
 Initiatieven en particulieren kunnen aan andere dorpsinitiatieven hun hulp aanbieden op 

allerlei vlak. 
Het hulpontvangende initiatief mag bepalen of ze de hulp van waarde vinden en of ze dat 
een GEEL-briefje(s) waard vinden.  Zo ja, dan vermelden Hulpgevers op een WIT-briefje 
welke hulpgever aan welk project de hulp geeft en wat de hulp is. In ruil voor het WITTE-
briefje ontvangt de hulpgever een GEEL-briefje van de hulpontvanger.

 Particulieren kunnen het GELE-briefje teruggeven aan hetzelfde project óf aan een ander 
initiatief schenken.

 De Bank fan Feanwâlden ruilt een volledig ingevulde WIT-briefje om voor een GEEL-briefje 
en administreert de verplichtingen.  

GUNNING EN FUNDING
 Ieder initiatief heeft een zeker aantal GELE-briefjes vergaard en voorzien deze van hun 

projectnummer.
 Initiatieven plaatsen hun genummerde GELE-briefjes naar eigen inzicht over de 

speelvelden van eigen én andere projecten. Briefjes moeten in het projectvakje met het 
initiatiefnummer van het plaatsend initiatief.

 Dat spel doen we op de initiatieftafels, elk voorzien van info en speelveld met 12 vlakken
 Initiatieven kunnen dan hun budget inzetten, verplaatsen, elkaar overtuigen, herplaatsen, 

etc.  
 Voorwaarde: Om de opbrengst daadwerkelijk te kunnen krijgen moet een initiatief op het 

eind minstens 6 project-vakjes gevuld; dus minimaal 5 andere initiatieven moeten bij dit 
initiatief minimaal 1 GEEL-briefje in hun projectvakje hebben geplaatst. Dat betekent dat je 
dus niet alles op jouw eigen initiatief kunt zetten, je moet je inleven in anderen en 
andersom.

 Als een initiatief deze voorwaarde niet haalt, vervallen de GELE-briefjes van het Initiatief 
zelf aan De Bank fan Feanwâlden. Andere Initiatieven kunnen eventueel hun GELE-briefjes
terughalen.

 Voordat het proces definitief wordt afgesloten een vragenronde: Iedereen tevreden of moet 
er toch nog ergens wat worden geschoven?

 De Bank fan Feanwâlden neemt de posters in en totaliseert het geheel terwijl aanwezigen 
een drankje mogen nuttigen.



MATERIAAL EN VOORZIENINGEN

 Intro, met microfoon?
 Pennen en stiften

 12 x A2 met tekst van initiatief. Opplakken op muur of op projecttafels.
 12 x A2 met vak indeling voor project

 250 GELE-briefjes met ruimte voor nummer
 ca 56 WITTE-briefjes met ruimte voor ontvanger, gever en omschrijving hulp.

 1 Tafel voor De Bank Fan Feanwâlden

 12 Initiatief-Tafels
12 tafels in opstelling 4/2/2/4 met tussenruimte. 
Op tafel dan de A2 met project info en een A2 met de vak indeling (zie ontwerp)

UITGANGSPUNTEN
- 12 projecten x 12 gele-briefjes
- 50 bezoekers x 1 geel-briefje
- 56 witte-briefjes voor supportovereenkomsten
- Totaal 250 briefjes betekent minimaal € 40= per briefje

- Samenwerken moet worden beloond
- Initiatieven en particulieren stimuleren hun eigen favoriete project te steunen door ook 

andere projecten te helpen
- Projecten moeten geld aan onderwerp besteden, anders terugstorten
- Door Kennis, Kunde en inspanningen toe te voegen verschuiven €= Euro’s naar I=Inzet

- Pagina 1 van dit document kan als handleiding uitgedeeld kunnen worden
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