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‘Wij kunnen echt het verschil maken’
EMMELOORD
Subsidiegezocht.nl uit Emmeloord regelt vanaf nu ook de
teruggave van de energiebelasting, de zogeheten Ecotax,
voor stichtingen en verenigingen. Eigenaar Peter Potter
en zijn team kijken of instanties voor teruggave in aanmerking komen en regelen
vervolgens de papieren rompslomp.

laten zien wat voor organisatie je bent, wat je doet en je
moet het project beschrijven.
Het is heel belangrijk om dit
goed op papier te zetten.'
Subsidiegezocht.nl neemt dat
werk uit handen, van de
planvorming tot het versturen van de aanvraag, het
monitoren van het project tot
het ondersteunen bij de
verantwoording.

Regelen van de Ecotax

Het verschil maken

Met het regelen van de Ecotax breidt Subsidiegezocht.nl
haar diensten uit. ‘Stichtingen en verenigingen kunnen
onder bepaalde voorwaarden
de belasting die zij betalen
over de energiekosten, terugvragen’, legt Potter uit. Een
hoop regelwerk, dat Subsidiegezocht.nl haar klanten graag
uit handen neemt.
Het bedrijf bestaat sinds 2010
en groeit gestaag door. Begonnen met twee mensen en
inmiddels zijn dat er acht.
‘Dat betekent dat we nog
meer projecten kunnen doen.
Organisaties uit het hele land
weten ons inmiddels te vinden.’ Subsidiegezocht.nl haalt
geld op bij fondsen voor
non-profitorganisaties vooral
binnen de zorg en welzijn.
Het gaat vaak om initiatieven
voor kwetsbare groepen. De
woongroep Auqarelles in
Emmeloord bijvoorbeeld,
waar acht meiden met autisme en een beperking wonen.
Of de Balansruiters in Emme-

‘Wij kunnen echt het verschil
maken voor organisaties’,
zegt Potter. ‘Want er zijn
initiatieven die zonder onze
ondersteuning niet van de
grond komen. Mooie initiatieven, maar het ontbreekt vaak
aan de financiële middelen.’
www.subsidiegezocht.nl
Donna Oevering

Peter Potter van Subsidiegezocht.nl krijgt uit handen van keurslager Ron Harzevoort een barbecuepakket
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‘Er zijn initiatieven die zonder onze ondersteuning niet van de grond komen. Het ontbreekt vaak aan
de financiële middelen’
loord, paardrijden voor en
door gehandicapten, die
dankzij Subsidiegezocht.nl
een nieuw dak op de manege
en nieuwe stallen konden
financieren.
In de database van Potter
staan duizenden fondsen uit
heel het land. Het gaat om
vermogensfondsen, legt hij

uit. Particuliere fondsen
waarvan het rendement
wordt besteed aan goede
doelen of maatschappelijke
initiatieven.

Een makelaar
Landelijk gezien zijn het
Oranjefonds en VSBfonds
aansprekende voorbeelden,

maar zo zijn er volgens Potter
nog veel meer. ‘Er zijn duizenden onbekende fondsen.
Veel stichtingen en verenigingen weten niet van het bestaan van deze vermogensfondsen. En die weten op hun
beurt niet dat stichtingen of
verenigingen geld nodig
hebben voor een specifiek

project.’
Subsidiegezocht.nl is als het
ware een soort makelaar en
brengt beide partijen bij
elkaar. ‘Wij begeleiden van
het begin tot het eind en
zorgen dat een aanvraag
realistisch en haalbaar is. De
aanvragen moeten goed
onderbouwd zijn. Je moet

Bedrijff van de
week
Het verhaal achter een bedrijf, daar zijn wij als redactie
altijd benieuwd naar. Dus
zoeken we iedere week een
bedrijf op in de Noordoostpolder of op Urk. De versspecialisten uit Emmeloord
zorgen voor een lekkere of
leuke verrassing. Deze week
krijgt Peter Potter van Subsidiegezocht.nl krijgt uit handen van keurslager Ron Harevoortt een barb
becuepakke
et.
ze

Mijn werkplek: ‘Ik ga net zolang door totdat een piano goed klinkt’
Je werkplek is een belangrijk
onderdeel van je leven. Je
brengt er uren door met
klanten, collega’s of in je
eentje met slechts één doel:
goed werk afleveren. In de
rubriek Mijn werkplek bezoekt deze krant elke week
een bijzondere, mooie of
aparte werkplek in de Noordoostpolder. Deze week pianostemmer Donald van Dorsselaer uit Espel.

Zijn ogen lichten op als hij
erover vertelt. Muziek is en
blijft zijn passie. Net als techniek trouwens. Als tienjarige
werd hij op drumles gestuurd
en hij raakte ‘besmet’. Hij
speelde in talloze bandjes en
rolde in het ambacht van
pianostemmer.
‘Pianostemmer is een solistisch beroep. Het contact met
de mensen is heel waardevol.
Ik ben bij iedereen letterlijk
over de vloer hè? Ik trek
anderhalf uur uit, ook om
even gezellig te praten en
koffie te drinken. Als ik dan
aan het werk ben, merk ik
dat mensen ook hun eigen
gang gaan. Dan gaan ze even
strijken of boodschappen
doen.’ En ondertussen werkt
hij gestaag verder.

ESPEL
Zijn werkplek is daar waar
een piano staat en die moet
worden gestemd. Donald van
Dorsselaer is veel in televisiestudio’s, theaters te vinden, maar ook op middelbare
scholen, en kerken. ‘Als ik
hoor dat de piano niet goed
klinkt, ga ik net zolang door
totdat die dat wel doet.’

Lekker drummen
Van keukentafel tot kerk
Pakweg 90 procent van zijn
werktijd brengt gecertificeerd pianostemmer Donald
bij klanten door of is hij
onderweg. ‘Ik werk vanaf
mijn keukentafel tot aan
tv-studio’s, scholen, kerken
en in theaters’, vertelt hij. Zo
stemt hij op vrijwel iedere
middelbare school in Flevoland de piano, doet hij dat
ook in de Almeerse theaters
en op Urk is hij een graag
geziene gast. ‘Daar ben ik al
deel van de rondleiding,
merkte ik laatst.’ Hij lacht.
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Pianostemmer Donald van Dorsselaer aan het werk.
‘De gids vertelde de toeristen
van alles en zei toen: ‘Daar
komt de pianostemmer.’
Bij particulieren stemt hij
gemiddeld een tot twee keer
per jaar de piano en in de
televisiestudio komt hij bijna
wekelijks. De piano van een
kerk in Almere wordt zelfs
voor ieder concert door hem
gestemd. ‘Anders merkt de
pianist dat terug in zijn spel.

Als een piano niet goed is
gestemd, dan voel je dat. Een
pianist probeert die gedeeltes
als het ware te ontwijken. En
zit je als luisteraar minder
prettig of rustig te luisteren.’
Het stemmen doet hij grotendeels op gevoel, of beter
gezegd gehoor, en met behulp van een stemkastje. ‘Als
ik het alleen op mijn gehoor
zou doen, is dat veel te intensief’, legt hij uit. ‘Als ik alleen

luister, en niet het stemkastje
gebruik, dan moet ik continue bepalen wat nodig is.’
Stemmen deed hij eigenlijk
altijd wel. In de bandjes en
orkesten waarin hij speelde,
bijvoorbeeld. ‘Je denkt niet
op een dag: ik word pianostemmer. Daar groei je langzaam naar toe. Voor mij is
het een mooie combinatie
van muziek en techniek. Als
het nodig is, trek ik een piano

helemaal uit elkaar en bouw
ik hem opnieuw op.’
Zoals hij doet bij hem thuis.
Een kamer is verbouwd tot
werkkamer en is gevuld met
een Bechstein Vleugel uit
1800. ‘Een serieus oudje.
Vergelijk het met een oude
auto, een oldtimer. Deze
vleugel is oud van de buitenkant, maar voorzien van een
nieuwe laag Politoer met een
heel nieuw binnenwerk.’

Eenmaal thuis kruipt hij voor
zijn ontspanning niet achter
de piano, maar achter het
drumstel. ‘Ik speel al piano
tijdens het stemmen en als ik
wil ontspannen dan ga ik
drummen.’
www.pianostemmerdonald.nl
Donna Oevering

Heb jij ook een bijzondere,
mooie of aparte werkplek die
je graag wilt laten zien in
deze rubriek? Mail naar info@bodemedia.nl.

