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BS22 geeft gas!
We ondernemen nieuwe acties...

'GERDIE: 'DE NETWERKDAG BRACHT
ENERGIE, NIEUWE CONTACTEN EN
INSPIRATIE. DAT KAN IK ALS
STARTENDE ONDERNEMER GOED
GEBRUIKEN!'

De eerste vijf maanden van 2018 zijn we bij BS22 niet
alleen doorgegaan met de spreekuren en het
begeleiden van (lopende) projecten, we hebben ook
een nieuwe boost gegeven aan onze activiteiten!
Elke maand wordt er bijvoorbeeld een netwerkdag

MOEDERDAGACTIE GROLSETASSIES
ERG GOED ONTVANGEN!

georganiseerd, waar zzp-ers, ondernemende
personen in loondienst en iedereen die zijn/haar
netwerk wil vergroten, welkom is.
Door een 'co-working- sessie te organiseren

CITY OF TASTE: TWEEDE EDITIE MET
500+ BEZOEKERS EEN GROOT
SUCCES!

ontstaan er nieuwe verbindingen. Elke bijeenkomst is
er ook een 'gave dingen doen' of 'durf te vragen'sessie en ondernemers bieden elkaar hun diensten en
expertise aan. In maart had je als deelnemer de kans
om profielfoto's te laten maken, in mei kregen we
stoelmassages cadeau!

PETRA: 'EEN DAGJE FLEXWERKEN BIJ

De netwerkdagen tot en met mei zijn bezocht door 27

BS22: WAT IS HET HIER FIJN!'

ondernemers, medewerkers van gemeenten en een
kinderopvangorganisatie. Zij komen uit
Lichtenvoorde, Groenlo, Ruurlo, Zutphen en Neede.
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City of Taste: kaartverkoop en glazenuitgifte op
de
zaterdag 14 april 2018.
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Grolse tassies: labels maken aan 1350 tassies.
Prikkelz: organiseerde er een lasergamespel.
Egelander musikanten: voor het klaarmaken van hun
mappen voor het jubileumconcert bij Marveld
De buurt beltrumsestraat: voor het samen maken van
carnavalspakken waarmee ze prins en adjudant
verrasten in de optocht.
Een cursus haken voor beginners
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Bijeenkomst stichting DOEN.
Een kennismaking met stoelmassages,
Het maken van (profiel)foto's door een fotografe.
Diverse (terugkerende) overleggen van:
Trikker,
Groenkracht,
Natuurlijk Spelen,
Emmasingel Fietsveilig-project,
City of Taste,
Werkgroep Promotie Groenlo,
Grolse Tassies,
Musicalfabriek,
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De positieve
beweging
BS22 is meer dan een locatie waar je spreekuren houdt
en waar overleggen plaatsvinden. Door en met hulp
van BS22 beweegt er iets in de stad Groenlo en de
wijde omgeving.
BS22 is een fysieke en online plek en voorbeeld waar
je wordt aangemoedigd om jouw plan waar te maken,
waar je mensen ontmoet die je ondersteunen,
adviseren en vertrouwen. Dat is iets wat goud waard
is voor iemand die een plan in zijn of haar hoofd
heeft!
De vijf kennismakelaars van BS22 ken je misschien al:
Anke Sitter, Arjan Hagens, Joske Elsinghorst,
Linda Commandeur en Joachim Geerdink.
Andere vrijwilligers en enthousiastelingen zijn
altijd welkom; Kom jij ons versterken??
We maken graag kennis met je!
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Spreekuren
Elke vrijdag tussen 13.30-15.30 uur en op afspraak op
andere locaties.
Tijdens spreekuren kwamen deze maanden weer
mooie (11 concrete) ideeën aan ons voorbij.
We hebben 18 spreekuren gehad, 16 op onze eigen
locatie en 2 elders.
Ideeën variëren: zo is er een idee voor het schrijven
van een eigen boek, voor het maken van een
fototentoonstelling en boek over inwoners van
Groenlo, er zijn grote en kleine plannen op het vlak
van wonen, werken en/of therapie voor kwetsbare
jongeren, een idee voor een website om Grols
handwerk te promoten en een idee voor een
muntenroute door Groenlo. Ook het idee van de
Grolse tassies ontstond hier en is inmiddels afgerond
Ook reeds gerealiseerde projecten zoals de
CoderDojo, het NAH Kaffee, Groenkracht, de
Musicalfabriek en de Escaperoom kwamen bij ons
tijdens spreekuren om ondersteuning
te vragen in een vervolgfase
van hun project.

Ureninzet
BS22 is een bewonersinitiatief. Er zijn veel
vrijwilligers actief. Een vrijwillig bestuur (3 leden) en
bij elk initiatief vrijwilligers die het idee opperen en
anderen die meehelpen het te realiseren .
De kennismakelaars steken ook veel vrijwilligersuren
in BS22 en de initiatieven. Kennismakelaars hebben
specifieke ervaring en expertise en kunnen vanuit de
aanjagersfunctie die ze hebben, ook uren bij de
stichting BS22 declareren: voor het verzorgen van een
spreekuur en het bieden van projectondersteuning tot
maximaal 10 uur per initiatief.
De ervaring van de afgelopen maanden en jaren leert
dat kennismakelaars maximaal 1/3, maar gemiddeld
1/4 tot 1/5 van hun uren uitbetaald krijgen en de
overige uren vrijwillig aan BS22 en haar projecten en
bijeenkomsten besteden.

BS22
Activiteiten, onderzoek en plannen
2018

Er staan al veel projecten en ideeën op de
agenda waar we mee aan de gang gaan
De komende maanden gaan we het boekje met
liefdesverhalen over Groenlo uitwerken, zoeken we
mogelijkheden om een website voor Grols handwerk
en een fototentoonstelling van inwoners uit Groenlo
te realiseren, zetten we stappen in de realisatie van
de natuurlijke speelplek "Ravott'n', geven we
invulling aan verschillende workshops binnen het
Marianum, organiseren we nog meer netwerkdagen
en een lustrumbijeenkomst in oktober, waarin we
succesverhalen van alle bewonersinitiatieven van de
afgelopen vijf jaar een podium geven.
Daarnaast onderzoeken we met elkaar en met de
coach die we via Pak An hebben gekregen, naar de
vorm waarmee BS22 de toekomst in gaat.

Volg alle avonturen van BS22 op facebook.com/bs22 ,
volg ons op instagram @bs22groenlo
en lees alle projecten nog eens na op www.bs22.nl
Je bent altijd welkom voor een gesprek!

In april sloten we ons eerste contract met
een zzp-er als vriend van BS22!!

De tweede helft van
2018

We ontvingen enkele donaties voor het onderhoud van de
ruimte. van 10-50 euro per donatie. Dank je wel, gulle gevers!
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