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Geachte heer Noorlander,
In het kader van onze aanvraag subsidie voor de voortzetting van het project "Samentegenlzaam" in
2018 ontvangt u hierbij het concept activiteitenplan 2018.
Dit activiteitenplan is gebaseerd op het projectplan "Samentegenlzaam 2016-2018" (zie bijlage).
Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van
eenzaamheid in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
(Concept) activiteitenplan 2018
Opzet
2017 is het laatste jaar waarin een rond tour wordt gedaan in de wijken. Voor het jaar 2018 willen we
voorstellen 3 of 4 grote activiteiten te organiseren waarbij alle partners aanwezig zijn. De bedoeling is
dat we de doelgroep uitnodigen met een aantrekkelijk programma, waarin informatie en educatie
belangrijke pijlers zijn.
Partners nodigen eenzame ouderen en jongeren uit om deze activiteit bij te wonen door middel
van een uitnodiging.
Partners kunnen aangeven welke activiteit en of thema zij graag willen organiseren in
samenwerking met het jongerenwerk.
Het jongerenwerk gaat kijken wanneer een activiteit kan plaats vinden.
Criteria en uitwerking activiteiten
De activiteit moet een laagdrempelig zijn, waar iedereen naar toe kan komen, jong en oud.
Partners komen met een kleine activiteit of geven informatie over een bepaald thema, dat kan
van alles zijn als het maar aansluit op het project. Voorbeeld: een creatieve activiteit / workshop
I gastspreker / informatie over de eigen organisatie.
Doelgroepen deelnemers worden benaderd door middel van een uitnodiging van de instelling
zelf, dus gebruik makend van het eigen netwerk en kijken of je personen kent die valt onder deze
doelgroep.
Voorbeelden van mogelijke activiteiten: Muzikaal concert I Koffiemoment aan tafel bij
verschillende partners I Doedag met een leuke activiteit I Ontmoetingsdag met nieuwe
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medebewoners maar ook met vrijwilligers, buddy, maatje ļ Boodschappen bus voor uitstapjes
Nationale Ouderfonds of De Zonnebloem.
Dit kan georganiseerd worden in de Tuyter, De Vijverhoek, De Sperwer, Locatie Tijm.
Elke instelling kan ook een eigen activiteit organiseren, op dit moment doen De Zellingen, De
Bron, De Zonnebloem en het jongerenwerk Krimpen al heel veel.
Andere partners kunnen ook een steentje bijdragen om de activiteit tot een succes te maken
(PCOB, FlexusJeugdplein, ContourdeTwern, Mariette Bac Engels en Qua Wonen*).
Het activiteitenplan voor 2018 zal met de samenwerkingspartner nader worden uitgewerkt.
Subsidieaanvraag
Wij verzoeken u het voor de uitvoering van de activiteiten in 2018 benodigd subsidie ad. C 10.000
beschikbaar ter stellen.
Wij vertrouwen u met dit activiteitenplan en onze aanvraag voldoende te hebben geïnformeerd. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met teamleider Daniel Korver, danielkorver@stjjmh.nl.

Mėţvriendelijke groet,

Rlyaruiér \tetfairecteur

Bijlage: Projectplan "Samentegenlzaam" 2016-2018

