De spelregels voor de korte klap op een rij
• Een idee draagt bij aan de algemene leefbaarheid van Elim en is sociaal. Het project is voor iedereen
toegankelijk of is bedoeld voor een speciale groep.
• Een idee kan niet meedoen als het gaat om achterstallig onderhoud van één van de organisaties die bij
De Smederijen horen.
• Bedenkers of gebruikers van een idee staan achter het idee. Ze voeren het idee zoveel mogelijk zelf uit.
Denk aan het organiseren en het zoeken van extra sponsoring.
• Gaat het om bestaande initiatieven waar al een financiering voor is, dan kan een idee niet meedoen.
• Andere buurtbewoners steunen het idee. De bedenkers vragen dit na in straat, buurt, wijk of dorp.
• Is een project bedoeld voor een bepaalde groep? Bijvoorbeeld senioren, jeugd of kinderen. Dan wordt
hen van tevoren gevraagd of ze het een goed idee vinden.
• In gebieden met ‘de lange klap’ is de korte klap verbonden aan die lange klap.
• De initiatiefgroep en het wijkteam bepalen samen welke ideeën binnen de spelregels passen.
• Een idee wordt binnen een jaar na verkiezing of overeenstemming uitgevoerd.

IDEEFORMULIER DORPSSMEDERIJ ELIM
Naam bewoner/organisatie

………………………………………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………………………………………..

Postcode/woonplaats:

………………………………………………………………………………………………..

Telefoon:

………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd (vooral van belang voor minderjarigen):
E-mailadres:

…………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………………..

Omschrijving idee:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kosten idee: €
U kunt uw idee inleveren tot 14 september 2020
Bij één van de leden van de initiatiefgroep of in de Smederijbus bij:
•
PLUS supermarkt Huisman
•
Hobbyhuis Zomer
Of via de mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl

colofon

Wilt u het ideeformulier digitaal ontvangen, mail ons dan, we sturen het u toe.
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Smederij-ideeën inleveren tot 14 september
Het zijn vreemde tijden op dit moment voor velen.
De Coronamaatregelen hebben veel gevolgen, voor
de één wat meer dan voor de ander, maar de
impact is er voor iedereen.
Zo ook voor De Smederijen. Daarom verschijnt dit
Lopend Vuur op een later tijdstip dan u van ons
gewend bent. Er was en is nog veel onduidelijk.
Wat kan wel en wat mag niet… En nog steeds is er
veel niet duidelijk. Maar wel dat we weer
Smederij-budget te verdelen hebben voor ons
dorp. Dus heeft u plannen voor ons dorp, lever ze
dan nu in. Inleveren kan tot 14 september.
Voorwaarden ideeën
Een belangrijke voorwaarde is dat het iets moet
toevoegen aan de leefbaarheid in ons dorp.
De andere voorwaarden kunt u vinden op de
achterzijde van dit Lopend Vuur. Er is echt heel
veel mogelijk. Het kan om activiteiten gaan, maar
mogen ook materialen zijn die in ons dorp kunnen
worden gebruikt.
Inleveren ideeën
Heeft u nieuwe ideeën? Levert u ze dan voor 14
september in. Heeft u een idee, maar hulp nodig
bij het uitwerken van het plan, of wilt u er over
van gedachten wisselen met iemand?
Dat kan, de leden van de initiatiefgroep helpen u
graag verder. De initiatiefgroep van Elim bestaat
uit: Rene Hooge, Jolanda Fidom, Goos Engels,
Jurrie Guichelaar, Henk Groote, Geesje vd Weide,
Lieneke Kroezen en Janni Biemans.

Geen verkiezing zoals gebruikelijk dit jaar
Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om
dit jaar een verkiezing te organiseren zoals u van
ons gewend bent. We kijken eerst welke ideeën er
dit jaar worden ingeleverd. De initiatiefgroep kijkt of
ze aan de voorwaarden voldoen. Is dit het geval,
dan wordt er gekeken hoeveel budget er nodig is
voor het realiseren van de plannen. Valt dit binnen
het totaal budget, dan is het misschien mogelijk dat
er zonder verkiezing wordt toegekend. Maar
wanneer er meer ideeën dan budget zijn, moet er
toch door het dorp worden gekozen. Op welke wijze
we dat gaan doen, wordt later bepaald. U wordt op
de hoogte gehouden met een Lopend Vuur, waarin
de ideeën worden gepresenteerd.

Geen verkiezing door
Coronamaatregelen
Jenny Boertien gestopt als lid van
Initiatiefgroep
Jenny heeft te kennen gegeven dat ze na twaalf jaar
lang lid geweest te zijn van de initiatiefgroep, ermee
wil stoppen. De huidige maatregelen omtrent Corona
waren voor haar de reden om er nu mee te willen
stoppen. We begrijpen haar keuze, maar gaan haar
missen in de groep. Jenny zei niet veel tijdens de
vergaderingen, maar wanneer ze wat zei waren het
hele waardevolle adviezen. Jenny bedankt voor alles
en we hopen dat we je blijven zien bij
Smederijactiviteiten.
Nieuwe leden voor de initiatiefgroep
Door het vertrek van Jenny komt er een plekje vrij in
de groep. Lijkt het u leuk om met de andere leden
mee te denken over mooie Smederij-plannen voor
het dorp, neem dan contact op met één van de
andere leden van de groep. We vinden het leuk om
een nieuwe mensen bij de groep te betrekken, kom
gerust eens langs om te kijken bij ons.

Inleveren ideeën
tot 14 september!!
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