Beleidsplan ‘Stichting Trynwâlderein’ 2021
Tot begin 2021 geeft Stichting Trynwâlderein, in nauwe samenwerking met ‘Platform
Trynwâlderein’ gestalte aan een meningsvormingstraject met betrekking tot het opzetten van een
ouderen-voor-ouderen netwerk. Het gaat om een netwerk dat zich richt op het bevorderen van
ouderenwelzijn in de Trynwâlden. Binnen en vanuit dit netwerk willen we ‘Zorg voor elkaar’ en
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding realiseren. Dit meningsvormingstraject wordt in
januari 2021 afgerond. Dan wordt dit beleidsplan, in al dan niet aangepaste vorm, na advisering
door ‘Platform Trynwâlderein’, definitief vastgesteld.
Stichting Trynwâlderein wil in 2021, in samenwerking met ‘Platform Trynwâlderein’, het volgende
realiseren:
1. Starten met een ouderen-voor-ouderen netwerk in de Trynwâlden
2. Opzetten van een organisatie die praktische ondersteuning biedt bij
a. het realiseren van ‘Zorg voor elkaar’ binnen dit netwerk,
b. belangenbehartiging.
1. Starten met een ouderen-voor-ouderen netwerk binnen de Trynwâlden
Trynwâlderein is initiatief van en voor burgers uit de Trynwalden. Alle burgers zullen benaderd
worden met de vraag of zij hieraan willen meewerken. Het plan is niet in beton gegoten, het staat
iedereen vrij ideeën, reacties en meningen te uiten. Daarom zijn voor eind 2020 en begin 2021 zijn
diverse activiteiten gepland om het meningsvormingstraject vorm en inhoud te geven
Datum
September/oktober/ november en
december
September/oktober/ november en
december
September/oktober/november en
december
19 oktober
26 t/m 31 oktober
14 december
14 t/m 20 december
4 januari
4 t/m 10 januari
11 t/m 17 januari
18 t/m 24 januari
Zaterdag 30 januari

Actie
Kopij over Trynwâlderein naar de diverse dorpskranten en
Trynwalden Online
Persoonlijke contacten met inwoners en maatschappelijke
organisaties
Maandelijks een Externe Nieuwsbrief naar Mailinglist
Posters ophangen (ondernemers, ontmoetingsplekken, ouderenappartementen, dorpshuizen, aanplakborden enz.)
Folder verspreiden Huis aan Huis
Enquête online
Kerstkaart met voortgangsinfo Trynwâlderein (incl verwijzing naar
online-Enquête) huis-aan huis
Enquête-brievenbussen in alle dorpen (daar waar posters hangen)
Huis aan Huis Krant (8 pagina’s formaat Actief) incl. uitknipbare
Enquêtevragen) verspreiden+ plaatsen
Herinneringsflyer met invulbare Enquêtevragen Huis-aan-Huis
Verwerken enquête
Vrijwilligersconferentie Heemstra State

Meningen, ideeën en commentaren worden verzameld, anoniem gepubliceerd en – in
samenvattende vorm - besproken op de conferentie. Dit meningsvormingstraject wordt in januari
2021 afgerond. Dan wordt dit beleidsplan, in al dan niet aangepaste vorm, na advisering door
‘Platform Trynwâlderein’, definitief vastgesteld.
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Vooralsnog gaan we ervan uit dat de beoogde vrijwilligersconferentie dd. 30 januari 2021 geen
fundamentele belemmeringen zal oproepen voor het starten van het vrijwilligersnetwerk.
2. Zorg voor elkaar en belangenbehartiging
Persoonlijk contact zal binnen dit netwerk centraal staan. We willen de volgende vormen van
ondersteuning realiseren:
a. Contactpersonen per buurt (‘buurtomtinkers’)
b. Apps/software voor faciliteren van persoonlijk contact, samenwerking en gemeenschapsvorming
c. Schriftelijke communicatie via regelmatige huis-aan-huis informatie
d. Ondersteunen en initiëren van sociale activiteiten per buurt, per dorp en Trynwâldenbreed
e. Een website met informatie over Trynwâlderein
f. Het centraal verwerken en rapporteren over ouderenwelzijn binnen het netwerk.
Verschraling van de zorg is aan de orde van de dag, de actie ‘Noflik Wenje moat bliuwe’ is een goed
voorbeeld. Door op te komen voor de belangen van de burgers in onze dorpen bij zorginstellingen
etc. hopen wij het tij te keren.
Wij streven naar het in standhouden van het voorzieningenniveau in onze dorpen. Daarom zal naar
samenwerking met relevante instellingen, zorgprofessionals etc. worden gezocht.
We volgen verder de ontwikkelingen op de voet en nadere duiding van de relevante acties zal in
2021 en daarna plaatsvinden.
3. Financiering
Trynwâlderein beoogt een onafhankelijke financiële positie, mede om de belangenbehartiging
goed te kunnen invullen. De opzet is daarom inkomsten te verwerven uit het netwerk. Tijdens de
opstartfase zal naar tijdelijke subsidiemogelijkheden worden gezocht.
Voor structurele financiering van onze activiteiten zijn door bestuur en raad van advies de
volgende opties aangemerkt:
- Sponsoring door lokale organisaties die baat hebben bij onze vrijwilligersorganisatie
- Ledenorganisatie opzetten
- Giften
- Advertenties op de website
- Bijdragen n.a.v. activiteiten- gezelschapsspellen
- Collecteren in de dorpen
- Statiegeld actie bij AH.
Na afronding van de conferentie zullen we deze opties oppakken en omzetten in acties.
Onderstaande tabellen bevatten het dekkingsplan, een inschatting van de resultaten van de diverse
opstartbijdragen en subsidieaanvragen en de kosten voor publiciteit, werving van vrijwilligers en
de organisatiekosten in 2021.
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Toelichting: ‘Iepen Mienskipsfûns’ is een globale inschatting. De ‘Bijdrage van Van der Meer Boerema’ is reeds onder dankzegging ontvangen.
Begroting voor publiciteit en werving vrijwilligers

Begroting van vrijwilligersconferentie 30 januari 2021
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Kosten voor opstarten organisatie, website, aps etc in 2021
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