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Doe mee
en schrijf je in!

Idee veer je leefemgeving?
Schrijf je in veer Kern met Pit!
Koni nklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KN HM ) organiseert dit jaar
weer de wedstrijd Kem met Pit. Wil jij graag ze lf iets aan jouw leefomgeving
verbeteren, schrijf je dan nu in !
Wat is Kern met Pit
Via de wedstrijd Kern met Pit gaan bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun
leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als dat lukt, dan ontvangen zij het predikaat
Kern met Pit en € 1.000. Daarnaast win t per provincie een bewonersgroep een extra prijs
van € 1.500 en de trofee. Deze trofeewinnaars kunnen meedingen naar de nationale
'Gouden Kern met Pit'. Je kunt je met jouw project inschrijven van 1 september tot
30 november 2011. De wedstrijd is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.
Informatie hierover vind je op onze site onder 'procedure'. De beste ideeen kunnen
deelnemen aan de wedstrijd.
Wie is KNHM
KNHM is een netwerkorganisatie van profesionals die actieve burgers helpt bij het
verbeteren van hun leefomgeving. Zo wordt Kern met Pit georganiseerd door ruim
70 mensen op vrijwillige basis . AI sinds 1978 organiseren we de wedstrijd Kern
met Pit. Voor Kern met Pit-deelnemers is KN HM vaak net dat steuntje in de rug om
het project voor elkaar te krijgen . Lees meer over wat we voor actieve bewoners
kunnen betekenen op www.knhm .nl.
Zelf aan de slag levert veel op
Als je zelf het voortouw neemt om jouw leefomgeving te verbeteren kun je heel
veel bereiken . Dat is wat Kern met Pit-deelnemers steeds opnieuw laten zien.
Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een dorpsh uis, de toneelvereniging
nieuw leven inblazen of het realiseren van een skatebaan. Kern met Pit brengt
bewoners dichter bij elkaar.

Heb jij een idee voor je leefomgeving?
Ga dan naar www.kernmetpit.nl
en schrijf je in!

Hoe werkt Kern met Pit?
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Inschrijven
Inschrijven ka n van 1 september tot 30 november 2011.
Elke groep die graag zelf iets in haar leefomgeving wil
verbeteren, kan zich inschrijven. Heb jij een idee voor jouw
leefomgeving? Ga dan naar www.kernmetpit.nl en schrijf
je in!
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Selectie per provincie
In elke provincie wordt op 14 januari 2012 een startbijeenkomst georganiseerd . Hier kunnen maximaal 25 groepen
hun project presenteren . Uit deze 25 groepen kiest een ju ry
welke projecten word en toegelaten tot de wedstrijd .

3

Uitvoering projecten
Tijdens de uitvoeringstermijn, van januari tot en met
december 2012 gaan de deelnemers aan de slag om hun
doel te bereiken . Onderweg kunnen zij elkaar en KNHM
om ad vies vragen.
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Feestelijke prijsuitreiking in de provincies
Wanneer jouw groep wordt toegelaten tot de wedstrijd en
jullie realiseren het project bi nnen een jaar, dan beloont
KNHM jull ie met het predikaat Kern met Pit en € 1.000
tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Naast deze beloning
maakt per provincie een bewonersgroep kans op de trofee
die bestaat uit € 1.500 extra en een wisselbeker. Deze
trofee gaat naar projecten die opvallen door bijvoorbeeld
de moeilijkheidsgraad , originaliteit of sublieme organisatie.
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Nationale prijsuitreiking
De trofeewinnaars kunnen meedingen naar de nationale
'Gouden Kern met Pit' welke wordt uitgereikt tijdens de
nationale prijsuitreiking in 20 13.

ARCADIS

Infrastructuur· Water· Milieu· Gebouwen

Medewerkers van ARCADIS participeren met regelmaat in projecten die KNHM begeleidt. ARCAD IS
geeft mede via deze samenwerking vorm aan haar
maatschappelijke betrokkenheid. Ook voor Kern met
Pit-deelnemers is de deskundigheid van ARCAD IS
beschikbaar. Bijvoorbeeld bij het meedenken over
technische oplossingen.

Meer informatie

T 026 44 55 146
info@knhm .nl
www.kernmetpit.nl
www.knhm.nl
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