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Het LF2018-project nu ook op social media
Het project gaat in volle vaart door. Het team is inmiddels versterkt met een ICTer
en een social media medewerker. Binnenkort komt er ook nog extra office ondersteuning.

Expositie
Het concrete plan voor de overzichtsexpositie is gereed. Er zijn meerdere locaties
gevonden en momenteel vinden daarover besprekingen plaats. Over het geschikt maken
van de ruimtes is ook van groot belang, zodat er ook plek is voor het nevenprogramma
en de diverse expositie-elementen; zoals de interactieve – en educatieve elementen,
mini-bioscoop en ‘winkeltje’.
Het hele project start in mei 2018 met een feestelijk openings-evenement, en zal duren
tot eind 2018. In het najaar vindt de lezing- en workshop cyclus plaats.

Begroting en dekkingsplan
De begroting en het concrete, gedetailleerde dekkingsplan zijn gereed voor het aanvragen
van subsidies en sponsoring. Voor exposanten mogen financiën nooit een reden zijn

om niet mee te doen, dan vinden we andere oplossingen. Geen belasting van hun
organisatiebudget.

Breed draagvlak
Voor het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak worden de komende tijd
de koepel-organisaties en de individuele leden (achterban) van geloof-en
levensbeschouwing organisaties uitgebreid geïnformeerd en gevraagd om
actief mee te werken aan dit project.
Ook worden bedrijven en andere organisaties breed geïnformeerd over dit project.
Dit heeft tot doel het stimuleren/versterken/ toekomstbestendig houden van de
Fryske mienskip en om het project financieel of in-kind te ondersteunen.

Te gast bij de ander
Vier het FEEST! van diversiteit door elkaar uit te nodigen om elkaar te leren
kennen en nieuwe banden te scheppen. Een Feestdag is een uitstekende
gelegenheid hiervoor maar u kunt ook een speciaal evenement in de periode
van mei tot en met oktober 2018 organiseren.
Dit zorgt dat de gemeenschappen beter in staat is nieuwkomers en andere stromingen op
te vangen en zo de Fryske Mienskip te verrijken en daarmee future proof te maken.

Tijdspad
Eind juni is de opstartfase gereed. Nieuwsbulletin nr. 5 volgt nog voor de zomerperiode.
Begin september begint de opbouwfase.

Noteer alvast in uw agenda
12 september 2017 – project bijeenkomst met alle betrokkenden
Aanvang: 19:00 uur
Locatie: de Kanselarij
De projectleiding van BjusterFerskaat is vanaf 6 juli tot 10 augustus met zomerreces.
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