
Samen Krachteik 

 

Beste initiatiefnemers, 

Wat fijn dat jullie het initiatief nemen voor het organiseren van de volgende bijeenkomst voor Samen 

Krachteik. We hebben een doosje gemaakt met richtlijnen om jullie te helpen het vlot te organiseren. 

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op. 

 

Inhoud programma 

- De inhoud van het programma wordt bepaald door de initiatiefnemers.   
- Een programma valt onder het netwerk Krachteik en heeft rekening te houden met de 

waarden van Krachteik. Krachteik staat voor samen en gelijkwaardig eigenaarschap.  
- Het programma heeft als doel - behalve ontmoeten - verbinding en relaties versterken. Het 

levert eigen inzichten op of biedt de mogelijkheid andere(n) te helpen. Met anderen 
bedoelen we sociaal maatschappelijk of ondernemers. Belangrijk is het aspect samen en 
gelijkwaardigheid. 
 

 

Praktische zaken 

- De  entree is 10,- euro per persoon (om en nabij).  
- De voorkeur gaat uit naar een avondprogramma. 
- Het gebouw waarvan gebruik kan worden gemaakt is Station026. Maar het mag ook elders.  
- Er is een ruimte in Station 026 te reserveren via Debby van den Boogaart van 2foon. Tel 

nummer 06 46255547. 
- De ruimte waarvan je gebruik kunt maken is of de grote ruimte beneden op de begane 

grond. Er is ook een mogelijkheid een afgesloten ruimte te reserveren. Voor sommige 
ruimtes is dan een sleutel. Daarvoor moet je bij Debby zijn. 

- In Station026 is de huur, thee en koffie inbegrepen. Op andere locaties niet. Verder kun je 
naar eigen inzicht drank en hapjes aanschaffen die je in de koelkast kan zetten.  

- Aan het einde van de avond geef je het stokje/doosje door aan 2 andere initiatiefnemers. 
Iedere keer nemen 2 andere mensen het stokje over. Dat is waar Krachteik voor staat, om 
samen, gelijkwaardig eigenaarschap te tonen. 

- We huren bij Station026. We hebben de regels van dit gebouw te respecteren. Ga daarom 
zorgvuldig om met de gezamenlijke ruimte en spullen als koelkast, vaatwasser etc. Bij 
calamiteiten neem je contact op met Cityworkspace 026-2022639. Op de avond zelf kun je 
Peter, Mirjam of Petra bellen. 

- Station026 heeft een slagboom. Debby kan je uitleg geven hoe het werkt. Na afloop van de 
avond hoort de slagboom dicht te zijn. 

- Aan het einde van de avond de ruimte netjes achterlaten en de vaatwasser aanzetten. Debby 
kan je uitleg geven. 

- Voor het binnenkomen in het gebouw in de avonduren is een code nodig. De code ontvang je 
van Debby als je de ruimte reserveert. Deze code voer je in bij de deur rechts van de 
draaideur. Daar kun je naar binnen. Met het alarm hoef je geen rekening te houden. Bij het 
weggaan aan het einde van de avond, verlaat je door dezelfde ruimte weer het gebouw. 



 

Aanmelding en communicatie 

- Tekst en beeld voor de inhoud van het programma lever je aan via hart@krachteik. We raden 
aan minimaal 2 weken van te voren dit te communiceren. Liefst eerder. Het programma 
komt dan op de website en wordt per mail doorgestuurd naar de deelnemers van Krachteik. 
Maak dus 2 teksten, 1 voor op de website aanmelding en 1 voor in de email. 

- Een bericht op Facebook plaatsen in de Krachteik-Facebook-groep is ook handig. Daarmee 
bereik je  veel deelnemers van Krachteik. Een event aanmaken is nog handiger, omdat deze 
gedeeld kan worden. Herhalen op Facebook helpt om meer mensen te bereiken. Doe dat dan 
ook gerust. 

- Opgeven van de deelnemers is aan te raden in verband met het programma en het doen van 
inkopen voor de avond. 

- Ook niet-leden van Krachteik zijn welkom. 
 

We wensen jullie veel plezier met de samenstelling van het programma. 

De initiatiefnemers,  

Petra Steffens 06 21273635 | Mirjam de Nooij-Wittenberg 06 48 42 02 00 |  

Peter Hubers 06 10939785 


