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Plan “Het Nieuwe Begin”

Stramproy, oktober 2020

Versie: 2.0

  Stramproy,  oktober 2018.

Corona heeft veel impact op ons sociaal leven.

Vooral op de kwetsbare ouderen in onze gemeenschap.

Tijd voor een nieuw begin. 

Een unieke bijeenkomst voor de 65+ inwoners van onze 
gemeenschap. Een hartverwarmende bijeenkomst op ons 
kerkplein. De dag om een punt te zetten achter een moeilijke 
periode in Corona tijd. De dag om weer met een lach vooruit te  
kijken. 

Samen genieten  van een brunch en “ein lekker stukske echte 
Royer vlaai”. 

Luisterend naar mooie verhalen uit de “oude doos”. 

Met mooie wandel- en (speciale) fietstochten door Stramproy.

Hoe mooi kan het zijn!

Een welverdiend feest waar veel ouderen nog lang over praten 
met een “smile” op het gezicht.

Een uniek initiatief van de Ouderenvereniging Stramproy en van 
Leefbaarheid Stramproy.

In dit Plan leest u hoe we dit gaan realiseren.

“Het nieuwe begin” 
Stramproy 65+
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1. De doelstelling
Onderstaand een kort en bondige uitleg van een uniek evenement voor de ouderen in onze 
gemeenschap Stramproy. Allereerst de aanleiding en ons doel van dit evenement, dan de 
informatie over de doelgroep die we willen bereiken. Vervolgens gaan we dieper in op de 
kaders die we hanteren én uiteraard hoe ons programma eruit ziet. 
In hoofdstuk 2 alles over de organisatie en in hoofdstuk 3 hoe we dit evenement gaan 
financieren.
Mocht u naar aanleiding van dit plan nog vragen of aanvullende ideeën hebben, neem dan 
contact op met het bestuur van Leefbaarheid Stramproy (www.leefbaarheidstramproy.nl) of de 
Ouderenvereniging (www.ouderenvereniging-stramproy.nl). 

Of bel: 06-29527442, of mail: mat@leefbaarheidstramproy.nl

1.1 De aanleiding 
De concrete aanleiding heet Corona. Het meest gebruikte woord van 2020. Een virus dat een 
gigantische impact heeft op de wereld, Nederland en ook Stramproy. In onze gemeenschap 
heeft dit vooral impact gehad op de ouderen onder ons. De meest kwetsbare doelgroep in 
onze gemeenschap die ook nog een keer extra wordt geconfronteerd met de eenzaamheid. 
Enerzijds doordat de vele activiteiten zijn en worden afgelast, maar vooral door de minimale 
contacten die nog mochten met familie, vrienden en leeftijdsgenoten. Eenzaamheid en 
sociale isolatie waren dagelijks aan de orde. Diverse verenigingen hebben veel gedaan deze 
pijn te verzachten,  maar dan nog hebben de ouderen veel mooie momenten en 
ontmoetingen moeten ontberen.

Zowel de Ouderenvereniging als ook Leefbaarheid Stramproy, die beiden in deze doelgroep 
actief zijn, hebben gemerkt hoe dankbaar deze ouderen waren toen we, na de eerste Corona 
golf, weer contact konden hebben en mooie activiteiten met hun konden doen. Ook al was 
het alsnog beperkt. En nu met de 2e Corona golf wederom minder mogelijkheden voor 
contact. We kijken uit naar het moment dat we het virus onder controle hebben of er een 
vaccin is, en er weer meer mogelijkheden zijn voor ontmoetingen, activiteiten en plezier. Dat 
moment gaat komen.

Kortom reden temeer om naar 2021 te kijken en nu een evenement te plannen en te 
organiseren voor deze doelgroep, zodra het Corona virus dit toelaat. Uiteraard is het 
moment dat het kan en mag de onzekere factor waarmee we rekening mee moeten houden. 

Een evenement waarbij we een punt zetten achter de moeilijke tijd en een start maken met 
“het nieuwe begin”. Ofwel ….. een evenement waar we de ouderen een mooie dag laten 
beleven, ze in de spotlights zetten en het zonnetje weer voor hun laten schijnen.

Een mooier doel is er niet voor deze doelgroep. Een doel waar we graag ons voor inzetten en 
daarom ook een beroep doen op sponsoring en veel vrijwilligers. 

http://www.leefbaarheidstramproy.nl/
http://www.ouderenvereniging-stramproy.nl/
mailto:mat@leefbaarheidstramproy.nl
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1.2 Ons doel
Ons primaire doel van het evenement is gericht om de ouderen in Stramproy een extra 
impuls te geven weer samen te zijn, plezier te hebben en positief toekomstbeeld te geven. 
Het weer samenzijn, de beweging door mee te fietsen, het weer uitzien naar een mooie 
activiteit zijn, de leuke contacten met de 25 vrijwilligers en de dagelijkse praat over wat ze 
weer gezien hebben in de omgeving of over de lekkere vlaai, dragen zeker bij tot een betere 
psychische gezondheid. Of misschien nog meer over het voorkomen van psychische 
klachten.

Secundair doel van dit evenement is het werven van een aantal nieuwe deelnemers voor het 
fietsgebeuren van Leefbaarheid Stramproy. En daardoor de nog meer ouderen van 
Stramproy in beweging te brengen, uit het isolement te halen en samen te brengen met 
anderen. Er is zeker nog ruimte voor meer deelnemers. We zijn gegroeid van 20 deelnemers 
naar 100 deelnemers in 2 jaar tijd. De gemiddelde leeftijd van deelnemer is zelfs gestegen 
doordat ook Rust in Roy het fietsevent als kernactiviteit heeft opgenomen voor haar 
bewoners. 

Een bijkomstigheid is dat door het fietsgebeuren de sociale contacten met de deelnemers 
sterk zijn toegenomen. Niet alleen door het leren kennen van andere fietsdeelnemers. Ook 
door de contacten met de vrijwilligers. Er is zeker een band ontstaan tussen de deelnemers 
en vrijwilligers. Ook het aanbieden van een “stukste” vlaai, een bloementje en de 
“fietspuzzel” tijdens de coronatijd heeft de band versterkt. Daarnaast zien we het aantal 
vrijwilligers groeien die kinderen zijn van de deelnemers. En daardoor ook de inzet van de 
speciale fietsen voor het individueel fietsen samen met pap, mam, opa of oma. Ook dat is 
weer goed voor de contacten, de beweging en de gezondheid van de ouderen.

Samengevat denken we met de treffen op het kerkplein niet alleen een impuls te geven aan 
het nieuwe begin, maar ook een extra impuls te geven aan de psychische gezondheid van 
deze doelgroep.

Kijk naar onderstaand filmpje en naar de lach en plezier van de deelnemers. Dat zegt 
genoeg. Klik op onderstaande foto. 

https://onedrive.live.com/?authkey=!AKYDOXRpoLd5QII&cid=A0E8C6CA2556D43E&id=A0E8C6CA2556D43E!1337&parId=A0E8C6CA2556D43E!1336&o=OneUp
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1.3 De doelgroep
We houden het evenement voor de ouderen in onze gemeenschap Stramproy. Stramproy 
telde per 1 januari 2020 een 5.099 inwoners waarvan 27% de leeftijd heeft van 65+. Ofwel 
een 1.376 inwoners. Daarvan zijn er al 811 lid van de Ouderenvereniging. We gaan ervan uit 
dat vooral de 70 tot 85 jarige gaan deelnemen.

We verwachten een deelname van een 300 tot 500 deelnemers binnen de doelgroep van 
65+ van de gemeenschap Stramproy die aan het evenement gaan deelnemen. Dit is ook wel 
het maximum voor dit evenement waarbij we rekening houden met de basisregels  (o.a. 1,5 
meter afstand) van Corona en uiteraard de richtlijnen van de RIVM.  Hopelijk tegen die tijd 
niet of minder van toepassing.

1.4 De Kaders
Zoals al aangegeven is er een grote onzekerheid, en die heet het Corona virus. Vandaar 
onderstaand de strakke kaders waarbinnen we het evenement gaan organiseren. Mocht niet 
voldaan worden aan deze kaders, dan verzetten we evenement naar een nieuwe datum. Dus 
wel uitstel maar geen afstel. Dit is ook belangrijk voor de sponsoren. We gaan ten alle tijden 
het evenement organiseren. Mocht het onverhoopt toch tot een afstel komen dan zullen 
alle sponsoren hun donaties retour ontvangen.

Onderstaand de strakke kaders voor het beoogde evenement:

1. Datum: het evenement wordt gehouden op zondag 16 mei 2021. Is inmiddels 
verschoven naar 5 september 2021.

2. Tijdstip: We starten om 12.00 uur en stoppen om 18.00 uur.
3. Plaats: We houden dit centraal op het Kerkplein. We hebben extra uitwijk naar de tuin 

van Kwartierstate en naar het tuintje van Rust in Roy (bij de sporthal).
4. Corona: RIVM én de gemeente Weert moeten toestaan dat we zo een groot evenement 

voor deze doelgroep organiseren. Los daarvan wensen we geen enkel risico te nemen 
voor deze doelgroep. Dus ook een “GO” vanuit beide organisaties. We rekenen erop dat 
de 1,5 meter afstand en de hygiëne nog gelden. Vandaar de extra uitwijk afhankelijk van 
het aantal deelnemers. 

5. Weer: Het is en blijft een buitenactiviteit zonder tenten en afdaken. Dus het weer kan 
een spelbreker zijn. Het besluit t.a.v. het weer wordt 1 week van te voren genomen. Dit 
om extra kosten te voorkomen. Indien een “GO” wordt de dag voor het moment alsnog 
een 2e besluit genomen. Helaas hebben we dan kosten gemaakt en willen dit afhechten 
met een garantiestelling.

6. De Financiën. 
Voor zowel de Ouderenvereniging als Leefbaarheid Stramproy dient dit evenement 
financieel kostendekkend te zijn. Kortom;  we zorgen vooraf voor voldoende inkomsten 
om alle kosten gedekt te hebben. Ook wordt er een verzekering afgesloten voor dit 
evenement voor ongevallen etc.
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1.5 Het programma
Het evenement staat in het teken van samenzijn en genieten. De belangrijkste 
hoofdactiviteiten zijn:

1. Een BRUNCH voor 300 tot 500 personen op het kerkplein (en extra uitwijk
2. Verhalen uit de “oude doos” over Stramproy en omgeving en over bekende 

gebeurtenissen. 
3. Optredens van  Stramproyer mensen of verenigingen. Een modeshow en een kort 

“wakker worden” programma
4. Tocht door Stramproy en buitengebied.

a. Wandelen voor wandelliefhebbers
b. Fietsen voor fietsliefhebbers
c. Speciale fietstocht voor minder valide fietsliefhebbers
d. Speciale bustocht voor inwoners met rolstoel 

Lekker laagdrempelig maar fantastisch om hierdoor het nieuwe begin in te zetten. Gericht 
op hetgeen de ouderen van onze gemeenschap waarderen en leuk vinden.



                                                                                                                                              Pagina 6„Het nieuwe begin“

2. De Organisatie
De organisatie bestaat uit de  Ouderenvereniging Stramproy en de stichting Leefbaarheid 
Stramproy. Beide besturen hebben akkoord gegeven voor dit evenement en plan van 
aanpak. Vanuit beide besturen en vrijwilligers wordt er een projectteam geformeerd dat de 
organisatie op zich gaat nemen. Het project kent de navolgende deelprojecten:

1. Deelproject bestuur.
2. Deelproject Financiën
3. Deelproject Catering 
4. Deelproject Activiteiten
5. Deelproject Techniek

We verwachten een  50 tal vrijwilligers voor de organisatie van de 300 tot deelnemers.
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3. De Financiën
Zoals aangegeven is het evenement budget neutraal voor de beide verenigingen. Alle kosten 
dienen gedekt te zijn. Onderstaand de kaders voor de begroting:

1. Garantiefonds: Indien we kosten hebben gemaakt, doch door het weer het 
evenement alsnog die dag niet kan doorgaan, hebben we externe meerkosten. 
Daarvoor willen we graag een garantiefonds instellen. We vragen bij Royer 
Dorpsfonds een garantiefonds van € 3.000,=.  Gericht op het ingekochte eten dat we 
opnieuw moeten inkopen. Ps. het eten wordt niet weggegooid doch aan ouderen 
aangeboden.

2. Deelnemers: Alle deelnemers dienen zich aan te melden met het voldoen van 5€ 
deelnemersbijdrage.

3. Vrijwilligers: deze hoeven geen bijdrage te betalen en nemen deel aan de brunch. 
Totaal dus 550 brunch deelnemers.

4. Sponsoren: Uitgangspunt is dat we voldoende sponsorgeld bij elkaar krijgen. Primair 
gaan we voor de sponsoren binnen Stramproy en Weert. Gezien dit unieke en het 
goede doel verwachten we voldoende sponsoren te vinden. Indien evenement niet 
kan plaatsvinden ontvangen sponsoren het gesponsorde bedrag retour.

5. Inkoop derden: daar waar kan wordt de inkoop geregeld met de middenstand van 
Stramproy. Denk aan stoelen tafels, borden, glazen, bestek, drank, eten en muziek.

6. Bijdragen verenigingen: Optredens of “vertellers” hebben recht op 5 consumpties. 
Er wordt geen vergoeding gegeven. 

7. Indien er geld wordt overgehouden wordt dit op gelijke basis verdeeld over de 2 
organiserende verenigingen. Deze gebruiken dit geld 100% voor andere activiteiten 
voor dezelfde doelgroep. 

8. Er vind een eindrapportage plaats naar alle sponsoren.                

Onderstaand de begroting: 


