Actieplan 2017

Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst,
Koksijde, Lo-Reninge,
Nieuwpoort en Veurne

9.2.2017

1. Cultuurcommunicatie en afstemmen van het aanbod
regiocommunicatie
nieuw:
website UiTPasWesthoek - UiTindeWesthoek.be i.s.m. co7
verderzetten:
UiTinMijnRegio-widgets op de gemeentelijke websites.
cultuurtips in het Wekelijks Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen.
partnerschap met Westhoek.be
Doelgroepen
nieuw:
families met kinderen (tot 12 jaar),
360° communicatie uitwerken
- brochure UiT met de Familie
- vakantieflyer (3 edities)
- meeneemtips op plaatsen waar families komen (scholen,
sporthallen, kinderopvang, huis van het kind, binnenspeeltuinen,...)
- vliegwidgets bij scholen
- vliegmailings
- website voor families
kansengroepen
lancering UiTpas Westhoek juni 2017
verderzetten:
fijnproevers,
Klassiek UiTgelicht (3 edities)
en in mindere mate (tot niet) jeugd (12-18 jaar)
opvolgen
communicatie via Toerisme Westhoek / Westhoek kd’s

2. Cultuureducatie
Verder zetten ‘aWAKe’.

3. Gemeenschapsvorming en stimuleren van cultuuractoren
- ‘Artiest zoekt feestneus’ + uitbreiden naar 2 x/jaar
- Iedereen Danser
Workshops
communicatie
film
toonmoment
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4. (Cultureel) erfgoed
Nieuw
- portaal ‘Geheugen van de Westhoek’
Initiatief stadsarchief Ieper
- uitbreiding historische kranten met kranten uit Noorden Westhoek
- hosting kranten noorden
- digitaliseren, opladen en beschikbaar maken Wekelijks Nieuws (bv.
vrijwilligers betalen)
- WH verbeeldt
- nieuwe wenskaarten
- vernieuwen website westhoekverbeeldt.be?
- onderzoeken: mogelijkheid deelnemen in Westhoekscholen.be
Verder inzetten op communicatie Erfgoeddag en Open Monumentendag.
Open Monumentenbus wordt afgestoten.

5. Bibliotheeksamenwerking
nieuw/vernieuwd
- jeugdboekenweek: 2 auteurs per bib (4 -6 lezingen)
- project e-readers: samen aankoop en promotie

budget opgetrokken tot 10.000 euro.
Kunnen blijven beschikken over overschot reserve, mits instemming raad van bestuur voor
besteding.
Halfjaarlijkse intervisie van de jeugdmedewerkers wordt verder gezet

6. Ondersteuning gemeenten in uitbouw kwalitatief
vrijwilligersbeleid en naar opleidingen
Nieuw/vernieuwd:


opleiding rond participatie kansengroepen (in kader UiTpas) (23 maart)
in samenwerking Westhoekoverleg en CO7

Verder zetten



vormingen voor vrijwilligers

7. Interne communicatie en netwerking
Verder zetten



B2B-nieuwsbrief
informeel netwerkmoment.

3

Begroting 2017

UITGAVEN
Communicatie + afstemmen aanbod
*doelgroepenwerking
klassiek UiTgelicht/ UiT Met de familie
*OMD-brochure/erfgoeddag
*partnerschap KW
* UiT in de Westhoek.be/UiTpasWesthoek.be
Gemeenschapsvorming en stimuleren cultuuractoren
*artiest zoekt feestneus
*Iedereen Danser
(cultureel) erfgoed
*WH verbeeldt
*Geheugen van de Westhoek / historische kranten
opleidingen
opleidingen voor bestuursvrijwilligers
bibliotheken
auteurslezingen jeugd
e-readers
cultuureducatie
netwerkmoment
werking projectvereniging
personeel
Opportuniteiten
TOTAAL
INKOMSTEN
gemeentelijke bijdragen (1,1 euro/ inwoner - 90568
inwoners)
Vlaamse gemeenschap
reserve 2016
recuperatie kosten
TOTAAL

13820
5000
1700
2120
5000
26500
6500
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20000
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6250
500
500
12049
7582
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15000
2500
2500
69000
11467
173336

99866
28.470
45000
173336
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