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Welhoven Beleidsplan 2017 

Aandachtsgebied - Activiteiten 

In 2017 willen we de activiteiten die ingezet zijn doorzetten. Het gaat om het initiëren van 

processen in de ecologie van Welhoven. Dit gaat om healing activiteiten, de burendag, een dag 

voor de mensen van het template netwerk, vrienden van de webs dagen, bijeenkomsten met 

zang, activiteiten van de WBS faciliteren, koffieconcerten, samen-doen dagen met een thema, 

activiteiten binnen en buiten ons eigen netwerk. Er is ruimte voor nieuwe activiteiten. Dit alles om 

mensen gelegenheid te geven in de ecologie van Welhoven te zijn, en voor de bevordering van 

welzijn. 

Aandachtsgebied - Verhuur 

Faciliteren en bevorderen van verhuur van de hele accommodatie binnen en buiten ons eigen 

netwerk, daarbij de mogelijkheid voor grotere groepen onderzoeken. Verhuur van kamers of zaal 

aanmoedigen. Dit ten behoeve van retraites en ter ondersteuning van gelijkgestemde groepen. 

Aandachtsgebied - Communicatie 

De website blijven gebruiken als middel om activiteitenaan te kondigen en onze presentatie 

actueel te houden. Adverteren in ofwel een kwaliteitsblad ofwel via geschikte sites. De 

nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar. Promotie voor activiteiten uitvoeren. 

Aandachtsgebied - Ontwikkelen terrein en gebouwen 

Voor 2017 leeft het idee van een vijver in het veld, een tuin aanleggen bij de healing kamer, de 

grond in het veld die nu bedekt is met zeil in voor- en najaar te frezen, en een begin te maken met 

de grote healing-tuin en het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Dit om de ecologie verder uit 

te bouwen met water, diversiteit, ondersteuning van het healingwerk, en ook ten behoeve van de 

verdere verfijning van de ecologie. 

Voor de gebouwen leeft het plan om de schoorsteen te lemen, en om het schilderwerk binnen 

verder te nemen. 

Aandachtsgebied – Visie en missie 

De missie verder te ontwikkelen en de visie te toetsen aan de praktijk. 

Werkveld - Onderhoud 

Er is onderhoud nodig van: bomen en struiken, greppels, de maaimachine. Verder is er het 

opruimen van bouwafval. 

Werkveld - Administratie 

Het makkelijker maken om van de dagelijkse administratie tot de jaarcijfers te komen. 

Verplchtingen 

Onze verplichtingen betreffen o.a.: brandcontrole, legionellacontrole. 


