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Op zoek naar de mooiste boerderij in de Achterhoek 
 
De Boerderijen Stichting Achterhoek (BSA) gaat met deze 
verkiezing extra aandacht vragen voor boerderijen in de 
Achterhoek en daarmee haar doelstelling invullen, 
voorkomen dat steeds meer boerderijen verdwijnen.  
 
Door een verkiezing uit te schrijven raken mensen 
betrokken bij boerderijen, gaan nadenken en wellicht actief 
meedoen. Afhankelijk van de promotie kan met deze 
verkiezing een groot publiek bereikt worden. 
 
In Utrecht is gedurende 25 jaar een dergelijke verkiezing 
geweest en ook in Gelderland is ervaring opgedaan. 
 
Nu is het tijd voor de Achterhoek, de kennis en ervaring van 
anderen wordt overgenomen en toegepast op deze 
verkiezing in de Achterhoek. 

 

Wat is een verkiezing? 

Bij een verkiezing gaat het om mensen die ergens op stemmen, een persoon of in dit geval een 
boerderij, met een doel, het verkiezingsdoel. Het doel is een winnaar aan te wijzen, hier de mooiste 
boerderij van de Achterhoek. 

Wat maakt een verkiezing tot een succes? 
Verkiezingen zijn een succes als er een hoge opkomst is, hoe meer mensen er stemmen, des te groter 
het succes. Mensen gaan stemmen als ze betrokken zijn met het doel, er keuzemogelijkheden zijn en 
als ze van mening zijn dat hun stem telt. Daarnaast is succes afhankelijk van de uitslag, ook niet-
winnaars moeten zich kunnen vinden in de uitslag. 
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Hoe gaat het verkiezingsproces voor de mooiste boerderij verlopen?  

 

Stap 1 Inschrijving en selectie deelnemers 
Het doel van de verkiezing en de spelregels 
worden breed gecommuniceerd. Er wordt 
een oproep gedaan aan alle eigenaren en 
bewoners van boerderijen om mee te doen.  

De criteria zijn simpel, de boerderij moet in 
de Achterhoek staan en in bedrijf zijn of 
geweest zijn.  
 
En de inschrijver wordt gevraagd een 
“inspirerende” toelichting te schrijven 
waarom zijn boerderij de prijs moet winnen. 

Naast de adresgegevens moet hij ook een 
aantal foto’s aanleveren en akkoord gaan met 
de publicatie van deze foto’s en teksten op de 
website van de BSA. 
 

Stap 2 Stemming 
Nadat de inschrijvingstermijn is afgesloten 
worden alle inschrijvingen gepubliceerd op de 
website van de BSA. Het betreft dus de 
adresgegevens, een aantal foto’s per 
boerderij en de inspirerende toelichting. De 

stemming gaat via de website, iedereen kan stemmen, ook mensen die niet in de Achterhoek wonen. 
Hiervoor wordt software ontwikkeld of aangekocht.  
 
Een optie is om tevens een vakjury in te stellen die op basis van criteria punten toekent. Die punten 
tellen vervolgens mee in de eindbeoordeling.   

Stap 3 Prijsuitreiking 
Als de stemperiode is afgelopen worden de stemmen geteld. De boerderij met de meeste stemmen  
wint. Als er een vakjury is, worden de punten van deze jury meegewogen in de telling. Ook is er een 
tweede en derde prijs voor “net niet winnaars”.   
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Wat zijn de momenten om de aandacht te trekken?  

De promotiekansen zijn groot, verkiezingen trekken altijd aandacht van de pers. Vanaf het moment 
dat de verkiezing openbaar wordt gemaakt, zijn er diverse momenten om aandacht van de pers te 
krijgen.  

 
Fase 1 Oproep deelnemers 
Bij de aankondiging van de verkiezing moet alles goed uitgewerkt zijn, het doel en het 
verkiezingsproces moeten in detail beschreven zijn en op de website als persbericht klaar staan. In 
dit bericht worden deelnemers gevraagd om mee te doen en hun boerderij aan te melden. 

Fase 2 Bekendmaking deelnemers 
Als alle deelnemers zich hebben aangemeld, worden deze gepresenteerd aan de pers. Hoe meer 
deelnemers er zijn, hoe meer aandacht de pers aan de verkiezing zal geven. Er kan een bijeenkomst 
georganiseerd worden waarin alle deelnemers met elkaar kennismaken en zich voorstellen. Dit is 
tevens het startmoment voor de stemming door het publiek. Onder meer via de pers worden 
mensen uitgenodigd en uitgedaagd om hun stem uit te brengen.  

Fase 3 Stemperiode 
Tijdens de stemperiode kan op diverse momenten de pers ingezet worden door aan te geven hoeveel 
mensen er al gestemd hebben. Ook kunnen potentiële winnaars uitgelicht worden om de spanning 
verder op te voeren. Denk hierbij aan prognoses, inbreng van experts en verhalen over de 
deelnemende boerderijen. De kunst is om in deze periode flink in te zetten om zoveel mogelijk 
aandacht te krijgen voor de boerderijen, immers nu doen ze allemaal nog mee en zullen de uitslag 
willen beïnvloeden. 
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Fase 4 De uitslagen zijn binnen, gepubliceerd, alleen de winnaars zijn nog onbekend 
Als de stemperiode voorbij is en de stemmen zijn geteld, wordt de pers ingezet om de prijsuitreiking 
aan te kondigen. Van alle deelnemers wordt het aantal stemmen gepubliceerd met uitzondering van 
de hoogste drie, dit zijn de winnaars die worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Naast de 
deelnemers worden ook het publiek en alle andere deelnemers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
deze uitreiking.  

 

 

Fase 5 De prijsuitreiking 
Dit is de laatste fase om flink uit te pakken. Het ligt voor de hand om de prijsuitreiking op een avond 
te doen. Om deze avond extra cachet te geven, wordt een professionele gastspreker uitgenodigd die 
de avond aan elkaar praat. Ook worden van alle gemeenten in de Achterhoek bestuurders en 
ambtenaren uitgenodigd om aanwezig te zijn. De uitstraling van de avond moet feestelijk en 
professioneel zijn. De pers en allen genodigden zullen hier graag bij aanwezig zijn. Afhankelijk van het 
succes van de verkiezingen en het aantal verwachte bezoekers moet een locatie gekozen worden. 

 

 

Fase 6 Evaluatie 
Als laatste wordt geëvalueerd of het een succes was en zo ja, of het voor herhaling vatbaar is en waar 
eventuele verbeterpunten zijn. Hiertoe kan aan de deelnemers via een enquêteformulier gevraagd 
worden wat hun ervaringen waren of ze bereid zijn ook in 2023 weer mee te doen. 
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Planning 

 

Fase 0 Voorbereiding    1 januari – 31 maart 
Inrichten projectorganisatie, mensen, sponsoren, middelen 
Opstellen plan van aanpak 
Opstellen communicatieplan 
Opstellen spelregels 
Opstellen criteria voor deelname 
Opstellen criteria voor vakjury indien van toepassing 
Bouwen van ondersteunende hulpmiddelen zoals website, facebookpagina, stemprogrammatuur, …. 
Opstellen nieuwsberichten 
Bepalen locatie voor prijsuitreiking 
Bepalen prijzenpot 
Bepalen presentator 
Bepalen aan te schrijven partijen, mailinglijsten opstellen 

Fase 1 Oproep deelnemers   1 april – 31 mei 
Nieuwsberichten doen uitgaan 
Aanschrijven verenigingen 
Aanschrijven bewoners van boerderijen 
Organiseren bijeenkomsten 
 
Fase 2 Bekendmaking deelnemers  1 juni – 30 juni  
Nieuwsberichten doen uitgaan 
Organiseren bijeenkomsten 

Fase 3 Stemperiode    1 juli - 30 september 
Doorlopend presenteren van het aantal stemmen op de website 
Uitlichten toppers met nieuwsberichten op site en facebook  

Fase 4 De uitslagen zijn binnen, gepubliceerd, alleen de winnaars zijn nog onbekend   1 okt– 31 okt 
Nieuwsberichten doen uitgaan 
Pers en betrokkenen uitnodigen voor de uitreiking 
Extra aandacht voor de drie mooiste boerderijen, wie gaat winnen? 

Fase 5 Prijsuitreiking    november 
Testen of de locatie aan alle eisen voldoet zoals beeld en geluid 
Zorgen voor voldoende bemensing en catering 
 
Fase 6 Evaluatie    december 
Uitzenden evaluatie formulieren 
Persbericht met vooraankondiging mooiste boerderij 2023 
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Wat is mooi? 

Volgens van Dale “Het oog strelend en aangename 
gewaarwordingen teweegbrengend”.  
Het is bekend dat meningen verschillen over wat 
mooi of lelijk is, smaken verschillen. In deze 
verkiezing mag iedereen aangeven wat volgens 
hem of haar de mooiste boerderij is en daar op 
stemmen. De meeste stemmen tellen en de 
uitkomst is duidelijk.  

 
Dit is het verkiezingsmodel van de jaarlijkse Top2000 op de radio, het mooiste muzieknummer is voor 
een ieder anders, maar ook hier tellen de meeste stemmen.  

 

Waarom een vakjury? 
 
Het instellen van een vakjury kan de uitkomst 
sturen en een professionele indruk wekken. De 
valkuil is dat ook een professional binnen een eigen 
kader kijkt. Er kunnen wel criteria opgesteld 
worden, zoals leeftijd, zeldzaamheid of zelfs 
duurzaamheid maar die hebben niets met 
schoonheid te maken.  

 

Het instellen van een vakjury is dus niet nodig voor de betrouwbaarheid van de einduitslag. 
Daarnaast kan een vakjury niet elk jaar de mooiste boerderij kiezen tenzij de criteria wijzigingen.   

Welke boerderij is het mooist?  
 
In dit document staan foto’s van boerderijen die in aanmerking komen voor de mooiste boerderij, 
welke zouden jullie kiezen? Lastige vraag, ik zou niet kunnen kiezen, ze zijn allen zo mooi! 


