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Het afgelopen jaar hebben we intensief gezocht naar mogelijkheden voor het continueren van
de ondersteuning via het Platform van studiekringen in Gelderland en de aangesloten kringen
buiten Gelderland.
Daartoe hebben wij bij fonds NutsOhra een subsidieaanvraag ingediend.
Daarin stond ons Voorstel voor verbreding, evaluatie en verspreiding
over het hele land. Onlangs kregen wij de toezegging dat het fonds
deze aanvraag positief beantwoordt!.
Wij maken deel uit van bijna veertig door het fonds NutsOhra gehonoreerde projecten van
Meer Veerkracht Langer Thuis. En daar zijn we heel, heel blij mee!
Het betekent voortzetting en voor ons allemaal een tandje bijzetten. Wat het project globaal
inhoudt, staat verder op in deze PlatformPost. Wilt u hierover meedenken en meedoen?
U bent van harte welkom! We willen dat iedereen mee kan doen, ook voor kringleden die een
gezonde geest en een minder gezond lichaam hebben.
Door deze toekenning van het fonds kunnen we de Studiekringen landelijk meer uitstraling
gaan geven. Daartoe is natuurlijk ook de elektronische snelweg genoemd, dus is een nieuwe
website noodzakelijk. U vindt hierover nadere informatie in deze nieuwsbrief.
En al eerder heeft de penningmeester aangegeven dat hij het na 19 jaar tijd vindt om plaats te
maken voor iemand anders. U ziet ... uw hulp is ons zeer welkom!
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Projectvoorstel voor verbreding, evaluatie en verspreiding
Deze week hebben we bericht gekregen dat Fonds NutsOhra ons projectvoorstel zal
honoreren1. De programmacommissie is tot een positief oordeel gekomen want:
dit project is echt door en voor ouderen zelf. Ook het aanspreken van ouderen op hun
competenties (kennis en kunde) spreekt erg aan.
Wat houdt het project in?
Het Gelders Platform wil haar kracht en ervaring inzetten om het Platform om te zetten naar
een landelijk Platform, met als doel:


De succesvolle formule te delen, de bekendheid in Nederland te vergroten en beschikbaar
te stellen.



De methode Studiekring uitbereiden met moderne technieken zodat juist ook
(alleenstaande) ouderen met één of meerdere fysieke of mobiliteitsbeperkingen (nog)
makkelijker kunnen (blijven) deelnemen.



Nieuwe Studiekringen, ook buiten Gelderland, helpen opzetten.



De continuïteit van het Platform borgen en verduurzamen.

Concreet doel:
35 nieuwe lokale studiekringen starten in 2 jaar tijd waardoor circa 525 ouderen kunnen
deelnemen aan studiekringen.
Dat willen we als volgt gaan doen:


We maken een interactieve, informatieve en professionele website voor en door
studiekringleden.



Samen met studiekring gespreksleiders trainen we trainers die studiekringen kunnen
helpen opzetten en weer andere gespreksleiders kunnen trainen.



We gaan landelijk! We benaderen Omroep MAX, magazine Plus, maken een filmpje.



We inventariseren de ervaringen van de studiekring over hoe de kringleden omgaan met
leden die fysieke beperkingen hebben. Wat is de meerwaarde van de kring voor hen? Wat
gaat goed en wat kan beter? Dit doen we samen met onderzoeksbureau NIVEL.



We organiseren ontmoetings- en leerdagen voor kringleden én toeleiders/doorverwijzers
die nog niks weten van studiekringen.



We hebben aandacht voor moderne communicatiemiddelen: skype, Face-time. Kunnen deze
middelen uitkomst bieden zodat leden die tijdelijk niet naar een kring kunnen, toch mee
kunnen doen?



En we formeren een nieuw landelijk Platform met nieuwe bestuursleden vanuit de
studiekringen.

1

Op voorwaarde dat we op één onderdeel nog aanvullende informatie aanleveren.
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Het Platform werkt hiervoor samen met Spectrum, partner met elan, Rijnbrink, de
serviceorganisatie voor de bibliotheken in Gelderland en Overijssel en Onderzoeksbureau
Nivel. Het Platform voert de regie bij de voorbereidingen, de uitvoering en de evaluatie van
het project.
En we vragen de studiekringleden om hun expertise en ervaring in te zetten en met ons mee te
doen!

Heeft u vragen over het project, of wilt u zich aanmelden om mee te denken en doen? Neem
dan contact op met Erna Roodzant, e-mail: ejroodzant@tele2.nl

Ambities
Onze ambities liegen er niet om. Daarom zoeken wij mensen die willen investeren om deze
ambities waar te maken. Nee, we vragen niet om geld, we vragen mensen om onze ambities te
steunen en die willen helpen deze waar te maken. Als eerste vragen wij mensen die bereid zijn
om het Platform van nu meer body te geven. We willen uitbreiden, vervangen en verjongen want
ook bij ons gaan de ‘jaren’ tellen. Voor informatie en aanmelding:
Antoon Coster, e-mail: a.h.n.coster@kpnplanet.nl
Vervolgens willen wij aan de slag om het aantal studiekringen, zelfs landelijk, uit te breiden.
U kunt helpen door zelfstandig deze studiekringen op te richten en te promoten. De manier
waarop dat kan kunnen wij u leren. Wij hebben ervaring met het trainen van trainers. Voelt u
er wel voor om dit dankbare werk te doen (geen dagtaak), laat deze kans dan niet lopen.
Wij willen u graag nader informeren. Voor informatie en aanmelding:
Erna Roodzant, e-mail: ejroodzant@tele2.nl

Samen een website leren bouwen
Stelt u zich eens voor: een groepje mensen die samen een website bouwt! Is dat iets voor u?
Enthousiaste en leergierige studiekringleden die samen een aantrekkelijke en informatieve
website gaan bouwen.
Wij bieden u een cursus Wordpress (cursus en reiskosten worden
vergoed). In een aantal cursusochtenden/-middagen wordt u dan
opgeleid tot het bouwen van een informatieve website. Als
tegenprestatie verwachten we dat u in groepsverband onze nieuwe
website wilt bouwen en onderhouden.
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We willen een website die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen, waar informatie te vinden
is over:


wat een Studiekring inhoudt;



hoe we meer mensen kunnen enthousiasmeren voor een studiekring;



waar de bestaande studiekringen zijn gevestigd;



waar studiekringen hun nieuws en activiteiten op kunnen plaatsen.

Ook de activiteiten van het Platform worden op de website gezet.
Op deze wijze willen we de bestaande kringen ondersteunen en nieuwe kringen helpen
opzetten. Bent u geïnteresseerd in het bouwen van een eigen (en onze) website, meldt u zich
dan aan bij: Marjo de Jeu, e-mail: mj.dejeu@ziggo.nl.

Nieuwe penningmeester
Ruud Vreeswijk is al 19 jaar penningmeester van het platform. Nu acht hij de tijd gekomen
om het stokje over te dragen. Bent u geïnteresseerd en kunt u zich herkennen in dit profiel?


affiniteit met het gedachtegoed van studiekringen;



bereid zijn 4 à 5 keer per jaar bij vergaderingen van het Platform aanwezig te zijn;



meedenken met nieuwe ontwikkelingen;



het administreren van het financiële gebeuren;



een keer per jaar uitbrengen van een financieel overzicht.

U hoeft geen boekhouder te zijn, maar natuurlijk wel iets met cijfers hebben. Ruud wil u
graag op weg helpen. Als u belangstelling heeft, laat dat dan weten aan onze voorzitter. U kunt
natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met Ruud voor nadere informatie, tel. 024-355
31 97.

Het Gelders Platform Studiekringen wenst alle kringleden
hele fijne en gezellige kerstdagen toe en een gezond en
gelukkig 2016!

Wij zien uit naar een bruisend en leerzaam jaar waar we elkaar regelmatig zullen treffen om
met elkaar vele vitale studiekringen op te kunnen zetten.
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Met hartelijk groeten,
Antoon Coster
Marjo de jeu
Ruud Vreeswijk
Marijke van Winsum-Westra

Erna Roodzant
Yvonne Sinkeldam
Andrea Kuijpers

Het bestuur van het Platform
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Antoon Coster
Marijke van Winsum-Westra
Ruud Vreeswijk
Erna Roodzant
Marjo de Jeu

Apeldoorn
Malden
Nijmegen
Wageningen
Zeist

Heropbouw netwerk
Nieuwe studiekringen
Nieuwe studiekringen

Het Platform wordt ondersteund door:
Spectrum, partner met elan
Rijnbrink (bibliotheken)

Andrea Kuijpers
Yvonne Sinkeldam

Contactgegevens
Gelders Platform Studiekringen
Zeelandsingel 40
6845 HB Arnhem

e. info@geldersestudiekringen.nl
w. www.geldersestudiekringen.nl

De volgende Platformpost verschijnt in maart 2016. Graag plaatsen we ook weer bijdragen van de
studiekringen. Wilt u hieraan meewerken? Kopij inleveren kan tot uiterlijk 1 februari 2016 via
info@geldersestudiekringen.nl
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