
Projectformulier	  activiteit	  Nivon	  Rotterdam	   Ter	  goedkeuring	  voorleggen	  aan	  afdelingsbestuur	  
	  

Pagina	  1	  van	  3	  

Datum	  aanvraag:	   	  

Naam	  en	  e-‐mail	  aanvrager	   Naam	  
E-‐mail:	  	   	  	   T:	  010	  –	  	  
Tel.nr.	  (010	  en	  06)	  >>	   M:	  	  06	  –	  

	  
	  
	  

Naam	  en	  e-‐mail	  contactpersoon	  	   Naam	  
E-‐mail:	  	   	  	   T:	  010	  –	  	  
Tel.nr.	  (010	  en	  06)	  >>	   M:	  	  06	  –	  

	  
	  
	  

Naam	  activiteit:	   	  

Korte	  omschrijving	  activiteit:	   	  

Wat	  wil	  je	  bereiken;	  welk	  resultaat	  verwacht	  je?	   	  

Wie	  doen	  er	  verder	  mee	  met	  de	  activiteit?	  	  
(werkgroep	  intern)	  

	  

Met	  wie	  werk	  je	  samen?	  (extern)	   	  

Waar	  vindt	  de	  activiteit	  plaats?	   	  

Wanneer?	  (datum,	  tijd):	   	  

Eenmalige	  activiteit	  	  [	  ja	  /	  nee	  ]	  	  of	  	  Cyclus	  
[	  ja	  /	  nee	  ]	  ?	  Zo	  ja,	  hoe	  lang,	  op	  welke	  dagen	  ?	   	  

Doelgroep.	  Voor	  wie	  is	  de	  activiteit	  bestemd	  ?	  	  	  
Eigen	  leden?	  Ook	  niet-‐leden	  	  [	  ja	  /	  nee	  ]	  ?	  

	  

Hoeveel	  deelnemers	  verwacht	  je	  ?	  
Is	  er	  een	  minimum	  en/of	  een	  maximum	  ?	  	   	  

Welke	  spullen	  heb	  je	  nodig	  ?	  	  
(materiaal,	  apparatuur)?	  

	  

Zijn	  er	  kosten	  aan	  de	  activiteit	  verbonden?	  	  
Zo	  ja,	  wat	  begroot	  je	  ?	  

	  

Vooraf	  overlegd	  met	  barbeheer	  	  [	  ja	  /	  nee	  ]	  	  /	  
gebouwbeheerder	  	  [	  ja	  /	  nee	  ]	  ?	  	  Toelichting	  	  >>	   	  

	  
Niet	  in	  te	  vullen	  door	  de	  aanvrager:	  
Registratiegegevens	   	  
Binnengekomen	  bij	  bestuur	  op:	   	  
Behandeld	  door:	   	  
Wel/geen	  akkoord	  activiteit:	   	  
Wel/geen	  akkoord	  financiën:	   	  
Toelichting:	   	  
	  



Hoe	  bereid	  je	  een	  Nivon-‐activiteit	  voor	  ?	  	  Zes	  afwegingen	  tot	  succes.	  	  
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Om	  Nivon-‐leden	  (en	  anderen)	  te	  interesseren	  voor	  activiteiten	  is	  het	  handig	  om	  te	  weten	  wat	  je	  
precies	  wilt	  aanbieden	  en	  waarom	  je	  dat	  wilt	  doen.	  

• Waarom	  willen	  we	  deze	  activiteit	  organiseren?	  (	  =	  doel	  )	  
• Wat	  is	  de	  kern	  van	  de	  activiteit?	  (	  =	  boodschap	  )	  
• Wie	  willen	  we	  bereiken:	  alleen	  leden	  of	  juist	  ook	  mensen	  van	  buiten?	  (	  =	  doelgroep	  )	  
• Waar	  vindt	  de	  activiteit	  plaats?	  (	  =	  plaats	  )	  
• Wanneer	  vindt	  de	  activiteit	  plaats?	  (	  =	  tijd	  )	  
• Hoe	  maak	  je	  de	  activiteit	  bekend;	  wat	  heb	  je	  verder	  nodig?	  (	  =	  middelen	  )	  

	  
Het	  doel:	  	  Waarom	  

Door	  vooraf	  te	  bepalen	  wat	  het	  doel	  is	  van	  de	  activiteit,	  kan	  je	  ook	  achteraf	  beoordelen	  of	  het	  
een	  geslaagde	  bezigheid	  is	  geweest.	  Verschillende	  doelen	  vragen	  een	  verschillende	  aanpak.	  Wil	  je	  
nieuwe	  actieve	  leden	  werven,	  wil	  je	  een	  gezellige	  avond	  organiseren,	  wil	  je	  kennis	  overdragen?	  

	  
De	  boodschap:	  	  Wat	  

Vooraf	  moet	  duidelijk	  zijn	  wat	  we	  willen	  aanbieden.	  Het	  aanbod	  moet	  aansluiten	  bij	  het	  waarom	  
van	  de	  activiteit.	  

Een	  voorbeeld:	  Je	  organiseert	  een	  foto-‐fietstocht.	  Vaak	  is	  kiezen	  beter:	  of	  fietsen	  óf	  fotograferen,	  
beide	  tegelijk	  is	  veel	  moeilijker.	  Een	  tevoren	  uitgestippelde	  fietsroute	  zou	  in	  zo'n	  geval	  moeten	  
corresponderen	  met	  een	  boeiend	  foto-‐onderwerp.	  In	  het	  wilde	  weg	  bijtjes	  en	  bloemetjes	  
schieten	  is	  geen	  groepsfotografie.	  De	  voorbereiders	  en	  begeleiders	  moeten	  tevoren	  een	  gedegen	  
idee	  hebben.	  Hoe	  het	  allemaal	  gaat	  verlopen	  weten	  zij	  al	  in	  grote	  lijnen.	  Daarover	  hoeven	  de	  
deelnemers	  niet	  nog	  eens	  rond	  de	  tafel	  zitten.	  Want	  zij	  komen	  om	  te	  fietsen	  en	  te	  fotograferen.	  
Wanneer	  je	  de	  keus	  niet	  vooraf	  maakt,	  word	  je	  mogelijk	  'overvallen'	  door	  het	  toeval.	  

	  
De	  doelgroep:	  	  Wie	  

Er	  is	  een	  groep	  mensen	  die	  bekend	  is:	  de	  leden.	  Onze	  leden	  zijn	  de	  meest	  aangewezenen	  om	  aan	  
activiteiten	  deel	  te	  nemen.	  Maar	  wat	  beweegt	  de	  leden	  die	  je	  wilt	  bereiken,	  waarvoor	  
interesseren	  zij	  zich,	  welke	  activiteiten	  spreken	  hen	  aan?	  Er	  is	  niet	  alleen	  sprake	  van	  aanbod,	  
maar	  ook	  van	  een	  vraag.	  Dus:	  voel	  aan	  óf	  er	  belangstelling	  bestaat	  voor	  de	  activiteit	  die	  je	  wilt	  
organiseren.	  Anders	  loopt	  het	  door	  gebrek	  aan	  interesse	  op	  een	  teleurstelling	  uit.	  

Niet	  alleen	  de	  eigen	  leden,	  maar	  ook	  anderen	  kunnen	  worden	  aangesproken	  door	  onze	  
activiteiten.	  Zeker	  wanneer	  het	  om	  activiteiten	  gaat	  die	  wij	  samen	  met	  andere	  organisaties	  willen	  
opzetten.	  

In	  de	  aankondiging	  kun	  je	  ook	  vermelden	  wie	  allemaal	  meedoen	  aan	  de	  activiteit	  en	  wie	  het	  
begeleidt.	  Dergelijke	  informatie	  kan	  de	  afstand	  verkleinen.	  

	  
De	  plaats:	  	  Waar	  

Het	  is	  niet	  handig	  om	  een	  activiteit	  bekend	  te	  maken	  voordat	  je	  weet	  waar	  en	  wanneer	  die	  
activiteit	  plaatsvindt.	  Dat	  geeft	  verwarring.	  Mensen	  horen	  of	  lezen	  de	  aankondiging,	  maar	  weten	  
niet	  waar	  ze	  heen	  moeten.	  Voor	  al	  deze	  mensen	  is	  'een	  tweede	  ronde'	  in	  de	  publiciteit	  nodig.	  Dat	  
kost	  onnodige	  moeite,	  extra	  tijd	  en	  verlies	  van	  potentiële	  deelnemers.	  

Als	  je	  iets	  organiseert	  in	  het	  gebouw,	  is	  het	  ook	  handig	  vroegtijdig	  te	  weten	  op	  hoeveel	  mensen	  je	  
kunt	  rekenen.	  Zet	  geen	  tien	  man	  in	  de	  grote	  zaal,	  waar	  ruimte	  is	  voor	  70.	  En	  wil	  je	  na	  afloop	  nog	  
gezellig	  wat	  drinken?	  Dan	  moet	  je	  wel	  weten	  of	  je	  in	  de	  barruimte	  terecht	  kunt.	   	  
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De	  tijd:	  	  Wanneer	  

De	  aanvangstijd	  is	  voor	  veel	  mensen	  een	  overweging	  om	  wel	  of	  niet	  aan	  een	  activiteit	  mee	  te	  
doen.	  Soms	  spelen	  ook	  reistijd	  en	  -‐kosten	  naar	  de	  plaats	  van	  samenkomst	  een	  rol.	  
En:	  is	  er	  sprake	  van	  een	  eenmalige	  activiteit,	  of	  van	  een	  cyclus?	  
Let	  ook	  op	  de	  kalender	  in	  het	  algemeen:	  belangrijke	  sportwedstrijden,	  schoolvakanties,	  
evenementen.	  

	  
De	  middelen:	  	  Hoe	  

Financiën:	  Welke	  kosten	  moetje	  maken	  voor	  je	  activiteit?	  Soms	  zal	  je	  een	  beroep	  moeten	  doen	  
op	  de	  penningmeester.	  Maak	  vooraf	  een	  begroting,	  met	  inkomsten	  (bijv.	  entreegeld)	  en	  uitgaven	  
(materiaal,	  consumpties,	  honorarium	  gastspreker).	  

Bovendien:	  Wordt	  er	  misschien	  een	  eigen	  financiële	  bijdrage	  gevraagd	  (toegangsprijs,	  huur	  van	  
materiaal)?	  Die	  prijs	  kan	  voor	  sommigen	  een	  drempel	  zijn.	  Aan	  de	  andere	  kant:	  wanneer	  je	  iets	  te	  
bieden	  hebt	  mag	  je	  daar	  soms	  gerust	  iets	  voor	  vragen,	  zeker	  wanneer	  er	  hogere	  kosten	  zijn	  
gemaakt.	  Maar	  houd	  wel	  in	  het	  achterhoofd	  dat	  onze	  leden	  ook	  contributie	  betalen.	  Niet-‐leden	  
kan	  je	  gemakkelijker	  om	  een	  bijdrage	  vragen.	  

Materiaal:	  Welke	  apparatuur	  heb	  je	  nodig?	  Dit	  regel	  je	  tijdig	  met	  een	  beheerder	  van	  het	  gebouw.	  
Publiciteit:	  Nadat	  je	  de	  voorgaande	  stappen	  duidelijk	  hebt,	  komt	  de	  vraag	  aan	  de	  orde	  hoe	  je	  de	  
activiteit	  bekendheid	  geeft.	  Toorts	  en	  onze	  eigen	  Data	  zijn	  belangrijk,	  maar	  beperk	  de	  publiciteit	  
(óók	  voor	  ledenactiviteiten)	  daar	  niet	  toe.	  Wanneer	  je	  een	  ledenactiviteit	  elders	  aandacht	  kunt	  
geven,	  nemen	  ook	  buitenstaanders	  daarvan	  kennis.	  Zo	  krijgen	  ook	  anderen	  onder	  ogen	  wat	  onze	  
vereniging	  doet.	  Dat	  is	  reclame	  voor	  het	  Nivon,	  wat	  nieuwe	  leden	  kan	  opleveren.	  Dus	  denk	  ook	  
aan	  de	  Havenloods	  en	  Dichtbij.	  

	  
Formulier	  A.U.B.	  INVULLEN	  en	  e-‐mailen	  naar	  bestuur@nivonrotterdam.nl	  	  

Opsturen	  kan	  ook:	  Nivon	  bestuur,	  Dirk	  Smitsstraat	  76,	  3031XE	  	  Rotterdam.	  

Microsoft	  Word:	  Dit	  is	  een	  alleen-‐lezen	  Word2007	  (.docx)	  document,	  u	  moet	  het	  ingevulde	  
document	  opslaan	  met	  een	  nieuwe	  naam.	  Het	  is	  ook	  als	  pdf-‐document	  beschikbaar.	  

	  
Quickcheck:	  

Waarom	   Wat	  en	  waarmee	   Wie	   Waar	  en	  wanneer	   Bekendmaking	  

doel	   aard	  activiteit(en)	   leden	   verenigingsgebouw	   afdelingsblad	  
'Data'	  /	  de	  Toorts	  

	  	   wat	  bied	  je	  aan	   niet-‐leden	   elders	   kranten	  /	  huis-‐aan-‐
huis	  bladen	  

	  	   benodigdheden	   beiden	   datum	   (regionale)	  radio,	  
tv,	  youtube,	  etc.	  

	  
beschikbaarheid	  
zaal	  /	  bar	  /	  spullen	  

tarief	  lid	  /	  
niet-‐lid	   tijdstip,	  tijdsduur	   Nivon	  sites,	  andere	  

sites	  /	  social	  media	  

	  	   	  	   	  	   eenmalig	  of	  cyclisch	   e-‐mail	  nieuwsbrief	  

	  


