WESSEMSE
WASSTRAAT

Plan van aanpak voor uitwerking van idee:

Vitale Verenigingen

Door de wasstraat
We gaan door de wasstraat! Nee, geen wasstraat voor je auto, maar we
gaan jullie idee verder uitwerken. Om te komen tot een concreet plan
van aanpak, werken we verschillende onderdelen uit die nodig zijn om
vervolgens mee aan de slag te gaan. Samen denken jullie na over wat en
wie nodig zijn voor de realisatie van jullie idee.
Veel inspiratie & plezier!
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1. Voorwas
Waarom dit idee?

Voordat jullie het idee concreet gaan maken, is het goed nog even stil te staan en je af te
vragen: waarom dit idee? Het bepaalt jullie drijfveer om hier mee aan de slag te gaan en wat
het kan betekenen voor de inwoners van Wessem.

Wat?
Hoe?

Waarom?

Waarom willen we dit idee realiseren in Wessem?
•
•
•

Bestuurlijk moeilijk voor verenigingen
Duurzaamheid op bestuurlijk niveau
Jonge aanwas is nodig

Wat is het doel van ons idee?
Als we niks doen zijn de verenigingen in Wessem over 10 jaar weg. We moeten de krachten bundelen.
Ontkokering op organisatie, accommodatie en aanbod.
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Hoe maken we dit idee tot een succes?
•
•
•
•
•

Samenwerking
Vertrouwen
Communicatie/marketing
Ontmoeten
Fysiek ontmoeten in nieuwe accommodatie of oude gemeentehuis

Wat houdt ons idee precies in?
Gezamenlijk platform:
• Wessem Verenigt
• Gezamenlijke agenda/overleg > Activiteiten bundelen
• Middelen en mensen gezamenlijk benutten
• Breder aanbod
• Duo lidmaatschap
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2. Spetteren
Positionering

Hoe willen jullie het idee positioneren? Positioneren is het kiezen van een onderscheidende,
relevante en geloofwaardige uitstraling van het idee; wat spreekt mensen in Wessem aan?

Wat maakt dit idee bijzonder?
•

Eendracht

•

Verenigingsleven vitaal houden

•

Gezamenlijke ambitie!!!
Samen kom je verder
Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder

•

Durven over muren heen te kijken

•

Het onbereikbare maken we samen mogelijk
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Wat moet het idee uitstralen?
•
•
•
•

Ambitie
Samen
Lef
Erin geloven

Wat zijn de kernwaarden van het idee
Samen

Kernwaard
e

n

Vooruit
Vernieuwend
Durf
Klantgericht
Vertrouwen (onderling)
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3. Bruisen

Organisatie & samenwerking

Wat en wie hebben we nodig om dit idee te realiseren? Denk hierbij aan een ruimte of locatie
en benodigdheden. Maar ook aan organisaties, vrijwilligers en mensen met specifieke kennis
of ervaring.

Wat hebben we nodig?
•
•
•
•

Sterke + Toegewijde besturen > Met visie
Verbinder tussen verenigingen / over organisatie heen
Bereidwilligheid van verenigingen
Samen komen om een plan te maken voor nu tot toekomst

Wie hebben we nodig?
•

•

Verenigingen:
Met meer dan 100 leden
Die hierin geloven
Bijv. Schutterij, Harmonie, Tafeltennis, Wessemer Breeze, Tennis, Carnavalsvereniging, Volleybal
Guul: Rabobank/ondernemer

Dit gaan we de komende 50 dagen doen
1. Visie / toekomstplan / strategie ophalen
2. Kennis en inspiratie van andere verenigingen
vb: Pieter Derks delen
3. Datum prikker: Eind augustus samenkomen (19:30)
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Financiën & middelen

Welke (financiële) middelen hebben we nodig? Geef aan hoeveel geld nodig is en hoe je aan
het nodige geld wilt komen.

Hoeveel financiële middelen zijn nodig voor de realisatie?
•

Nog niet van toepassing: volgt straks uit plan

Hoe kunnen we inkomsten krijgen?

Welke andere middelen zijn nodig?
•

Bedrijfsleven dat met ons meedenkt
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4. Glanzen
Doelgroep

Voor wie is het idee bedoeld? Geef een overzicht van de doelgroep(en) en denk daarbij niet
alleen in doelgroepen op basis van leeftijd, want de 55-plusser bestaat niet! Probeer de
doelgroep(en) zo concreet mogelijk te omschrijven en denk na over hoe ze te bereiken zijn.

Voor wie is het idee bedoeld?
•

Verenigingen

•

Leden / nieuwe leden > Klanten

Wat kenmerkt de doelgroep(en)? Welke behoeften hebben ze?
•

Zie doelstellingen
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Communicatie
Hoe communiceren we over het idee? Communicatie is belangrijk om de juiste boodschap
via verschillende kanalen bij de juiste doelgroep te krijgen. Het vraagt een mix van middelen,
zowel offline als online, die regelmatig ingezet worden om mensen te bereiken. Geef aan
welke middelen jullie willen inzetten.

Waar kunnen we de doelgroep vinden en bereiken?

Welke middelen zet je in om de doelgroep(en) te bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

Websites
Facebook
Blogs
Persbericht
Weekbladen
Maasgouw
5ML
> Verhalen vertellen over Wessem en Verenigingen (samenwerking met thema Beleven en Vertellen)
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5. Vervolg
Teaminfo
Hoe gaan we verder om dit idee te realiseren? Geef een overzicht van het team dat aan het
idee heeft gewerkt en hier verder mee gaat.
Teamleider:

Teamleden:
•
•
•
•

Eric Steffanic		
Henk van Teeffelen
Lei Smeets			
Dirk Smolenaars		

Organisatie:

E-mailadres:

Schutterij st. Joris
Harmonie EMM
TTV Westa		
WessemerBreeze

Telefoon:

eric.steffanic65@gmail.com 0651194816
henkvanteeffelen@live.nl 561669
lg.smeets@home.nl		
0617050654
Dirksmolenaars@hotmail.com
0646208437

Geef aan wat jullie volgende stap is om mee aan de slag te gaan
Beleidsplannen verenigingen delen met elkaar (en Negen)
Vervolgafspraak plannen eind Augustus
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In samenwerking met:

