ZUILICHEM LEEFT
BELEIDSPLAN 2016
Inleiding
Zuilichem is een dorp van ca 1600 inwoners. Er zijn slechts een beperkt aantal voorzieningen;
3 kerken, 1 school, een dorpswinkel en een dorpshuis. Het dorp kent de volgende
verenigingen: een voetbalvereniging, een drumband, een ijsclub, een schaakvereniging en een
Oranjevereniging. Tot eind 2015 was er nauwelijks of geen mogelijkheid voor particulieren
en instellingen activiteiten in het dorpshuis te organiseren.
Er zijn geen lokale instellingen, die zich bezig houden met zorg en welzijn. Voor een huisarts
moet men naar een van de omliggende dorpen en ook de organisaties voor zorg en welzijn
hebben hun locaties in de omliggende dorpen of nog verder weg. Zuilichem Leeft wil een deel
van deze leemte opvullen.
Doelstelling
Zuilichem Leeft heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid van Zuilichem en de sociale
samenhang van de Zuilichemse bevolking. Zij wil haar doel te bereiken door het organiseren
van allerlei activiteiten voor alle geledingen van de Zuilichemse samenleving.
Activiteiten
1. Inloopbijeenkomsten
2. Gezamenlijke maaltijden
3. Sportactiviteiten
4. Informatievoorziening, collectief en individueel, d.m.v. een website, nieuwsbrieven,
informatiebijeenkomsten en individuele advisering
5. Feestelijke bijeenkomsten en evenementen.
Resultaten 2016
Organisatie van 50 activiteiten
Waarvan 5 informatieve bijeenkomsten
5% van de bevolking( 80 inwoners) zijn unieke bezoekers van een activiteit
10% van de bevolking (160 inwoners) zijn unieke bezoekers van onze website.
10 % van de bevolking ( 160 inwoners) zijn volgers via Facebook.
Partners
Zuilichem Leeft werkt samen met locale en regionale organisaties op het gebied van
voorzieningen, vrije tijd, zorg en welzijn.
Organisatie.
Zuilichem Leeft is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat uit 3 personen. Wij willen
dit uitbreiden naar 5 leden om het bestuurlijk draagvlak te verbreden en te differentiëren.
Voor de uitvoering van de activiteiten zijn werkgroepen ingesteld voor Samen Zijn en Samen
Eten, Samen Actief, Vrijwilligers, Communicatie, Sponsoring, en (individuele) advisering
Financiën.
Zuilichem Leeft wil haar activiteiten laagdrempelig houden. De dekking van de kosten vindt
plaats door een vaste of vrijwillige bijdrage van de deelnemers, een bijdrage van sponsoren en
een bijdrage van de gemeente Zaltbommel.

