
In 2020 vieren we met de hele stad 800 jaar 

stadsrechten van Dordrecht! Dat betekent een heel 

jaar feest voor en door de stad met activiteiten 

gericht op verleden, heden en toekomst.
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Centraal hierbij staat: 

Wat maakt Dordrecht zo bijzonder? 

Hoe en wat leest u in deze folder.



Wat kunt u  
verwachten in 2020? 

Tips voor  
activiteiten 
in de wijken

• Samen feestvieren en trots zijn op de wijk staat voorop. Probeer 
zo veel mogelijk wijkbewoners te betrekken. Iedereen heeft zo zijn 
talenten en kan een bijdrage leveren. 

• Laat zo veel mogelijk mensen meegenieten van het feest: jong en 
oud, ….

• Denk bij de organisatie ook aan de (sport)verenigingen, 
maatschappelijke organisaties, kerken enzovoort... in uw wijk. 
Misschien willen zij ook graag meedenken- en organiseren. 

• Vergeet ook de ondernemers in de wijk niet. Misschien kunnen zij 
een bijdrage leveren in de vorm van sponsoring of in natura.

• Meerdere feesten per wijk zijn mogelijk, maar hoe leuk is het om de 
krachten te bundelen en er één groot evenement van te maken?

• De gemeente helpt graag bij het bekendmaken van uw activiteit 
via hun website en sociale media en door het beschikbaar 
stellen van een toolkit (logo’s en campagnebeeld digitaal) en 
promotiemateriaal.

• Heeft u een vergunning nodig voor uw evenement? Dit kunt u 
eenvoudig checken op de website. Hier staat ook hoe lang van te 
voren u deze aanvraag moet doen. Voor hele grote aanvragen kan 
dit wel oplopen tot 10 weken voordat het evenement aanvangt. 

• U kunt een subsidie aanvragen. Check de voorwaarden op www.
dordrecht800.nl. 

• Heeft u nog vragen? Uw wijkmanager denkt graag mee of helpt u 
op weg. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 078. 

Unieke tentoonstelling 
over Albert Cuyp in ons 

Dordrechts Museum

Stadsfeesten én 
Schapenkoppenfeesten 

(speciale editie van Big Rivers)

Feesten in alle  
12 wijken van Dordrecht  

in mei en juni 2020

366

Kunst

Feest

Dordts

Niet 365 dagen,  
maar 366 dagen feest!

(schrikkeljaar)

Wat gaat uw  
bijdrage worden?

U kunt samen met uw wijkbewoners 

plannen maken voor een feest of 

activiteit in uw wijk. Hiervoor kunt 

u een plan én een subsidieaanvraag 

indienen (vóór 1 december 2019).

Gaat u vooral, met uw 

buurtbewoners aan de slag en maak 

van 2020 een feest van uw wijk!

Subsidievoorwaarden* zijn o.a. :

• er moet een relatie zijn met het 

thema ‘Wat maakt Dordrecht zo 

bijzonder?’ of ‘Wat of wie maakt 

mijn wijk zo bijzonder?’

• het feest is gericht op 

samenwerking en saamhorigheid 

in Dordrecht

• en alle (wijk)bewoners zijn 

welkom.

* de volledige subsidieregeling kunt u vinden op www.dordrecht800.nl 

Bent u van plan iets 
in en voor uw wijk te 

organiseren? Hierbij een 
aantal praktische tips:
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