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Plan van aanpak werkgroepen d’n Hof van de Toekomst Uden 2017
Werkgroep: Voorlichting/ Activiteiten
(Voorheen werkgroepen Communicatie/ educatie/ activiteiten)
Coördinator: Annemieke van den Ing
Leden: Ellen Elens, José Klotz, Peer ten Westenend, Arend Joosten, Bertus ten Pas, Adrie Fijnvandraat, Reinier
kana, Annemieke van den Ing
Onze doelen voor 2017 en voor de iets langere termijn:
Algemeen: zorgdragen voor een goede interne en externe communicatie en de interne samenwerking
onderhouden en waar mogelijk verbeteren.
1. We willen nieuwe leden goed blijven opvangen en inwerken in de permacultuur in samenwerking met
het DB en afstemming met de sub werkgroep permacultuur.
2. We willen D’n Hof actief blijven promoten m.b.t. rondleidingen, publicaties, deelname aan het
natuurfeest en presentaties.
3. We willen samen met Vrije school de Zevenster de rijke leeromgeving die de schooltuin biedt
voortzetten en verder uitbouwen voor groep 5/6 en 7/8.
4. We willen ook in 2017 in overleg met en met input vanuit de andere werkgroepen informatieve thema
bijeenkomsten en /of rondleidingen aanbieden zowel voor leden als voor buitenstaanders. Zeker zijn:
een dagdeel ontwerpen van een plan van aanpak in de winter (januari), de module permacultuur voor
nieuwe leden en andere belangstellenden (Ellen Elens en Annemieke van den Ing), twee dagdelen
Scharrelkids moestuinieren voor (groot)ouders en (klein)kinderen (in maart en april) (José Klotz,
Annemieke van den Ing). Verder staat nog gepland van vorig jaar: een inhoudelijke bijeenkomst
fermenteren of composteren, en een dagdeel verantwoord wildplukken.
5. Promoten van Bokashi kan worden gecombineerd met de workshop composteren en fermenteren en
door het regelmatig aandacht besteden aan de gebruiksmogelijkheden.
De doelen passen binnen de kaders van d’n Hof omdat
Goede communicatie een basisvoorwaarde is voor het welslagen van onze missie en visie.
Kennis delen en kennis ontwikkelen middels educatie en voorlichting in onze missie en visie staan.
Dit gaan/blijven we concreet doen om onze doelen te bereiken:
 Actueel houden website
 Social media actiever inzetten
 Acte de présence geven bij markten, etc.
 Afgestemd op activiteiten persberichten naar buiten brengen
 Ieder kwartaal een artikel in Wijs(t)heden – verenigingsblad IVN Uden
 Bibliotheek up-to-date houden
 Open dag organiseren
 Leden activiteiten organiseren al dan niet samen met het Gilde
 Op de vrijdagmiddag begeleiders inzetten t.b.v. de leerlingen van de Zevenster
 Nieuwe leden ontvangen en inwerken
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