Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel

L34 Platform 50+
Naam trekker(s)

John Lubach

Contactpersoon vanuit gemeente: Roos-Marie van Leeuwen
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Activiteiten die als doel hebben inwoners (in het bijzonder 50-plussers) te informeren en activeren. Zoals de
digitale sociale kaart De Wegwijzer, de papieren Wegwijzer(s) van Sigma en UitinNijkerk (bibliotheek).
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Voorwaarde bij besluit clusteroverstijgende afweging: In 2017 gestart. Uitgaan van maximaal 3 jaar financieren.
Inzetten om naast gemeentelijke subsidie andere financieringsbronnen aan te boren. Aanvullende verplichtingen
vanuit de subsidieverlening: uitvoering door vrijwilligers, nauwe samenwerking met partners waaronder
dialoogdeelnemers en inzetten op vergroten bekendheid.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Doel is
-65 jaar) uit alle kernen van de gemeente Nijkerk, onair (eigen radiozender) en
online (website), te informeren over (lokale) activiteiten om hen zo meer te betrekken bij de Nijkerkse
samenleving.
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?

Radiozender is opgericht (www.differentradio.nl) en website is on air (www.Nijkerk50.nl)

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
2018 staat in het teken van de verdere uitrol/ continuïteit van de zender en website. In het bijzonder om de
website en thema-weken gevuld te krijgen met (lokale) informatie. Ook wordt er in 2018 op ingezet om naast
gemeentelijke subsidie andere financieringsbronnen aan te boren.
Wat is er al gedaan?
2017 en begin 2018 stond in het teken van de oprichting van het platform en de radiozender en website. Zo zijn
vrijwilligers geworven en materialen/ licenties aangeschaft. Voor 2017 is 25% cofinanciering ingebracht. Er is
verbinding gelegd met partners o.a. deelnemers uit de Dialoog.
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Financiële informatie L34 Platform 50+
Totale geschatte
Bijdrage gemeente
Cofinanciering door:
kosten
2017: 10.000
2017: 7.500
2017: eigen middelen
2018: 5.300
2018: 2.500
2018: sponsoring
2019: 5.300
2019: 2.500
2019: sponsoring
2020: 5.300
2020: 2.500
2020: sponsoring
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Dit is nog in onderzoek. Sponsoren en fondsen worden aangeschreven.

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2017: 10.000
2018: 2019: 2020: -
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