Beleidsplan 2017 Lopikerwaarden Streekfonds
Bewust zijn in de Lopikerwaarden
Samenvatting
2017 is een jaar van consolidatie en voortgang. De naam verandert naar één die beter bij het gebied past:
Lopikerwaarden Streekfonds. We betrekken meer mensen bij het gebied en de projecten. Daarom komt de
term Streekfan erbij, via de menukaart kan het geliefde project gesteund worden. Dit zijn naast de Waarden,
veelal bedrijven of visionaire personen die het Lopikerwaarden streekfonds als geheel willen ondersteunen.
Via nieuwsbrieven houden we onze Waarden en Streekfans tweemaandelijks op de hoogte van wat we doen.
De projecten van de Lopikerwaarden richten zich meer op de mensen, die zelf doen.
1. Communicatie
• een nieuwe naam: Lopikerwaarden Streekfonds
• tweemaandelijkse nieuwsbrief om betrokkenheid te werven
• zzp-er die ons in uren ondersteunt
• uitnutten internetcommunicatie zpp-er met uren.
Voor het uitdragen van het verhaal is een communicatie adviseur ingehuurd. Deze maakt de nieuwsbrieven.
Samen met de mediapersoon zal deze de communicatie via het internet versterken. In het najaar doen we
een pilot om via internet en Facebook informatie te verspreiden.
2. Projecten
Bewust buiten
We vinden het belangrijk dat onze jonge Lopikerwaardse bewoners hun streek leren kennen, proeven hoe de
polder is. De ouders gaan in de slipstream mee.
• Het 50 dingen boek drukken en uitdelen op scholen in groep 3 of 4.
• Een symposium over de onderzoeken van Saxion - Buiten bewegen.
• Een rapport over waar en hoe we natuurspeelplaatsen kunnen realiseren.
• Boerderij klas ondersteunen door werving betrokkenheid
Zijn is doen
Het bijzondere van de Lopikerwaard laten we zien door de landschapslijst en zwerfvuil-uitingen. Nieuwe
producten van de streek geven we een zetje. We willen samen met mensen doen, nemen barrières weg of
helpen om opnieuw kijken, zoals bij de Parel van Oudewater. We volgen de schaapskudde en ontwikkelen
mee naar de toekomst, zodat het kan blijven bestaan.
Landhekken, rotondes, de Tiendweg Willeskop e.d. zijn blijvende projecten.
Lopikerwaarden een bijzondere omgeving
Deze mooie omgeving vitaal houden. We ondersteunen de Weidevogel Wellness in de communicatie naar
buiten. Met Linschoten ontwikkelen we een bloemrijke omgeving en bermen.
3. Werving
5-10 Nieuwe Waarden werven via ondernemersbijeenkomsten. Nu 27; 32 is het doel eind 2017.
4. Financieel
Het Lopikerwaarden Streekfonds is klein en gezond en het vooruitzicht is goed. De focus is impact via kleine
bijdragen en netwerken.
5. Bestuur
We willen dit jaar nieuwe bestuurders vinden. Na 5 jaar is het tijd om langzaam te vernieuwen.
6. Coördinatie
Het Lopikerwaarden Streekfonds huurt een zzp-er in als coördinator als verbindingspersoon en projectleider.

