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Geachte leden van de raad,

Wij willen u informeren over de promotie van het Jeugdcultuurfonds Brabant binnen
de gemeente Waalre in 2018.

Promotie 2018 Jeugdcultuurfonds Brabant in Waalre
Om het Jeugdcultuurfonds Brabant onder de aandacht te brengen ondernemen wij
de volgende acties:
- Op alle basisscholen is een contactpersoon beschikbaar voor het fonds.
- Binnen het CMD zijn verschillende contactpersonen beschikbaar voor het
fonds die werken met jeugd en schuldhulpverlening.
- Overleg met intermediairs wat zij nodig hebben om meer kinderen en hun
ouders en jongeren te bereiken.
- Aan het begin van het schooljaar 2018 - 2019 sturen we een brief:
o Naar ouders met een meedoenbijdrage met kinderen van 4 t/m L7
jaar.
o Naar culturele verenigingen die activiteiten aanbieden voor
kinderen,
o Naar organisaties die financiële hulp bieden.
- In het boekje Sjors sportief / Sjors creatief nemen we een advertentie op van
het Jeugdcultuurfonds Brabant.
- In de informatiegids Waalre staan de adresgegevens van het
Jeugdcu ltuu rfonds Bra bant.
- Bij gesprekken met de Docentenvereniging MAW en De Pracht brengen we
het fonds speciaal onder de aandacht.
- We starten met het werven van een lokale relatiebeheerder. Het gaat hierbij
om een vrijwilligersfunctie.
- Er zijn promotiematerialen beschikbaar die we kunnen verspreiden.
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We leveren tekst/plaatje aan voor communicatieuitingen van scholen bedoeld
voor ouders van kinderen op de scholen.
We maken een ouderkaart voor Waalre en distribueren deze. Dit is een soort
flyer voor ouders waarbij meteen duidelijk is wat het Jeugdcultuurfonds
Brabant doet en voor wie het bestemd is.
We onderzoeken tijdens welke activiteiten we het Jeugdcultuurfonds Brabant
een podium kunnen geven.

Wij hopen u met deze brief voldoende te informeren.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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