
GRATIS
WORKSHOPS

En veel meer!
Crowdfunding

Plan van aanpak 

Social media

Boeien en binden 

van vrijwilligers

Filmpje maken

Fondsenwerving

Maaltijds ervice,

restauratie 
of buurthuis?

Dorpsmusical, 

pluktuin of 
klusschuur?

Speeltuin, 
beweegroute, 

of moestuin?

Doe mee met 

kern met pit!

Schrijf je in via 

www.kernmetpit.nl 

Heb jij een droom

voor je buurt? 
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kern met pit
helpt!

Heb jij een droom

voor je buurt? 

Heb je een goed idee voor de 

buurt bedacht? Dan is het nu tijd

voor actie! 

Kern met Pit is een initiatief van 

KNHM foundation en helpt al 

meer dan 40 jaar burgerinitiatieven door  

heel Nederland, van een beweegroute in de 

wijk tot dorpsmusical. Deelname is gratis. 

Je krijgt een eigen adviseur, kunt workshops 

volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) 

netwerk uit te breiden of de expertise van 

ingenieursbureau Arcadis in te zetten.  

En lukt het je om samen met je buurtgenoten 

het project binnen een jaar uit te voeren? 

Dan krijgen jullie 1000 euro én het predicaat 

Kern met Pit. 

Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl.

Inschrijven is gratis

Selectie per provincie

Aan de slag

Hoe werkt kern met pit? 

1 
  Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2020. Iedereen die graag iets 

moois van zijn of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor 

heeft, kan zich gratis aanmelden via de website www.kernmetpit.nl. 

Inspiratie nodig? Kijk dan ook eens op www.kernmetpit.nl. 

2 
  Per provincie is er een maximum aantal projecten dat kan meedoen. 

Na je inschrijving nemen we indien nodig contact op voor aanvullende 

informatie. Je krijgt in december te horen of je bent geselecteerd voor 

Kern met Pit. Als je bent toegelaten, word je uitgenodigd voor de  

Kern met Pit-dag in januari. Hier ontmoet je mede-initiatiefnemers, 

doe je kennis en inspiratie op voor jouw project en kom je in contact 

met je adviseur van KNHM foundation. 

3 
  Op 23 januari 2021 komen alle projecten samen op de provinciale 

Kern met Pit-dag. Daarna ga je aan de slag om samen met je buurt 

je droomproject waar te maken. Je krijgt een eigen adviseur,  

kunt gratis workshops volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) 

netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis 

in te zetten. Ook krijg je een eigen projectpagina op de website 

en extra PR en media-aandacht voor je buurtinitiatief.

Wat krijg je als je meedoet 

aan kern met pit? 

Meer weten over Kern met Pit?

We helpen je graag verder!

e-mail kmp@knhm.nl

of kijk op de site www.kernmetpit.nl
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Gratis tickets voor 

We doen het samen! 

Festival1000 euro 
als je je project 

in een jaar 
realiseert

Gratis coaching 

van je persoonlijke 

adviseur van
KNHM foundation

Hulp bij extra 

aandacht in 
de media

Een eigen
webpagina 
voor je project

Gratis workshops 

die het project 

verder helpen

200 vrijwilligers 

staan tot je 
beschikking
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kern met pit

Advies van
ingenieursbureau 

Arcadis

Heb je technische expertise nodig, bijvoorbeeld 

een bodemonderzoek of een bouwtekening? 

Dan kun je via Kern met Pit gratis gebruik  

maken van de kennis van Arcadisingenieurs!


