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Fase voorbereiding gereed!
En klaar voor de start van de uitvoeringsfase!
Van de projectleiding
•

•

•

Het is vóór de zomervakanties een drukte van belang op ons kleine kantoor met 5
vrijwilligers. Afronding van werkzaamheden en tegelijk toch ook alweer
voorbereiding van de werkzaamheden vanaf eind augustus wanneer we weer vol
bezet zullen zijn.
Vermeldenswaard is natuurlijk de bestuursvergadering van 15 juni met voor het
eerst aanwezig Cees van Dam als toegevoegd bestuurslid en contactpersoon met
de niet bij een koepel aangesloten organisaties. Elke twee maanden rapporteert de
projectleiding over de voortgang van het project. We zijn nog steeds op schema!
Veel tijd neemt de planning van een gerichte wervingscampagne van vrijwilligers
voor het leidinggeven aan de verschillende onderdelen van het zgn.
nevenprogramma. Dat kreeg inmiddels een “merknaam”: het Bjuster programma.
Daarin zijn ondergebracht de zes activiteiten die plaats zullen vinden rondom Expo
BjusterFerskaat.

Studenten rondden hun project succesvol af
Een groep tweedejaars studenten van NHL/Stenden heeft op 19 juni de eindpresentatie van
onze opdracht gegeven aan bestuur, projectleiding en kantoormedewerkers in bijzijn van
hun docent en een coördinator. Hun opdracht was om een advies uit te brengen over hoe
bezoekers geïnspireerd, aangemoedigd dan wel uitgenodigd kunnen worden om naar de
expositie te komen. Ze hebben uitstekend werk verricht. Op de foto hiernaast ziet u dat we
hun een BjusterFerskaat tevredenheids en dankbetuiging uitreikten.

Tijdpad: de uitvoeringsfase tot december 2017
Na de zomervakantie komt er een veelheid aan activiteiten op ons af. Daarom wordt
momenteel druk gezocht naar leidinggevende vrijwilligers met gerichte en relevante
expertise. Hebt u belangstelling voor zo’n functie? Neem contact met ons op! Een HRmedewerker komt – ook vanwege het groeiend aantal vrijwilligers – de projectleiding vanaf
september 2017 versterken om alle wervingsactiviteiten in goede banen te leiden.

Expositie
Elk van de ruim 30 organisaties wordt met behoud van de eigen identiteit gepresenteerd en
heeft zo een eigen platform waarmee een beeld wordt geschetst van de eigen typerende
kernmerken en de sociaal-culturele rol in de Fryske mienskip. Zo wordt zichtbaar gemaakt
dat juist diversiteit aan geloof en levensbeschouwing daarbij een belangrijke verbindende
en verrijkende factor is. Lees ook nog eens de mee verzonden“In het Kort”!!
Op een centrale plek in de expositie worden juist de overeenkomsten in waarden en
normen van de grote verscheidenheid aan opvattingen op illustratieve wijze weergegeven.
Dit laat overigens zien dat ook nieuwkomers een plek in de mienskip hebben en dat
diversiteit die mienskip juist toekomstbestendig maakt.
En o ja: In de uitwerking van de expositie zijn er voor de 38 organisaties aan hun
presentaties geen verplichte directe kosten meer verbonden!

Noteert u alvast in uw agenda: grote project bijeenkomst
•

12 september 2017 – project bijeenkomst met alle betrokkenen
Aanvang: 19:00 uur. Locatie: De Kanselarij te Leeuwarden
Bestuur en projectteam wensen u een fijne zomertijd toe!
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