
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hierbij ontvangen jullie de 3e nieuwsbrief van KV It Fean. Deze keer een bijzondere nieuwsbrief  
met slechts 1 onderwerp: Het Oranje Fonds.  
 
Het Oranje Fonds steunt al vele jaren diverse maatschappelijke organisaties bij ons in 
de buurt. Zo steunen ze bijvoorbeeld het buurthuis waar mensen die in een sociaal 
isolement zitten altijd terecht kunnen, de sportvereniging waar men elkaar iedere week 
treft en het zorgcentrum waar mensen met een beperking een dagbesteding vinden. Ook 
KV It Fean kon de afgelopen twee jaar rekenen op steun van het Oranje Fonds. 
 
KV It Fean en NL Doet 
De twee bekendste landelijke campagnes van het Oranje Fonds zijn Burendag en NL Doet. Wij hebben de 
afgelopen 2 jaren meegedaan aan de NL Doet actie en hebben 
hiervoor twee keer een mooie subsidie ontvangen vanuit het Oranje 
Fonds. Daar is een deel van de nieuwe houten overkapping van De 
Ynrinner mee gefinancierd. Nu vonden we het tijd iets terug te doen, 
want om blijvend regionale maatschappelijke organisaties financieel 
te blijven steunen heeft het Oranje Fonds geld nodig. Daarom is er 
de jaarlijkse Oranje Fonds Collecte. KV It Fean is gevraagd om te 
collecteren voor het Oranje Fonds en we hebben ons hiervoor 
aangemeld. De gemeente Achtkarspelen heeft een vergunning 
verleend voor bijna alle adressen in Surhuisterveen. De Oranje 
Fonds Collecte is van 6 mei t/m 10 juni 2017. We kunnen dus bijna 
los! 
 
100% besteed, 100% dichtbij 
KV It Fean krijgt als deelnemende organisatie aan de collecte de helft van de opbrengst in Surhuisterveen en 
deze mogen we besteden aan onze doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale organisaties in de 
provincie waarin gecollecteerd is, Friesland dus. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, 
geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Elke euro gaat 100% naar sociale initiatieven, 100% 
dichtbij. 
 
60-jarig jubileum KV It Fean 
De helft van de opbrengst van de collecte wordt geschonken aan de jubileumcommissie van KV It Fean, die 
druk bezig is met de voorbereidingen voor het 60-jarig bestaan van onze vereniging in juni 2018! Door deze 
extra inkomsten kunnen we groots uitpakken en maken we er een feest voor jong en oud van! 
 
Vrijwilligers/collectanten gezocht! 
Wij als korfbalvereniging zijn dus heel blij dat wij gevraagd zijn voor de organisatie 
van de collecte in Surhuisterveen. De organisatie van de collecte is inmiddels in 
volle gang. Monique Bosma en Gea van der Hoek zijn de aanspreekpunten 
gedurende deze actie. Aan de hand van de vrijwilligerslijst en door mensen 
rechtstreeks te benaderen hopen Monique en Gea het collectantenplaatje snel 
rond te krijgen. Conform de vergunning mogen personen beneden de 16-jarige 
leeftijd niet als collectanten bij de geldinzamelingen worden ingeschakeld. 
 
Helpen jullie mee aan deze collecte? 
 
Wordt snel vervolgd… 
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