Programma Heidag Harmonie Erica Mook
Zaterdag 19 maart 2016
Dagvoorzitter: Jeu Prevoo
14:00 spuien
Na een welkomstwoordje door de voorzitter begint de dag met een rondje “spuien”. Hierin krijgt iedere
aanwezige ongeveer 4 minuten waarin hij/zij (minstens) 1 positief punt en 1 verbeterpunt noemt en
motiveert met betrekking tot de harmonie. Deze punten worden kort op post it briefjes geschreven. Deze
worden gebundeld per onderwerp en later kan iedere aanwezige cijfers geven (0-1-2) voor welk onderwerp
het meest prioriteit heeft.
14:30 stellingen
Omdat wellicht niet alle onderwerpen genoemd worden, hebben we zelf 8 stellingen bedacht. Deze worden
op groot vel aan de muur gehangen. Bij elke stelling komt een groene en een rode stift te liggen. Als je het
met de stelling eens bent, kun je er met de groene stift een korte motivatie bij geven. Als je het met de
stelling oneens bent, kun je er met de rode stift een motivatie bij geven. Uiteraard mogen deze
onderwerpen later ook besproken worden in de subgroepen.
15:00 koffiepauze
15:15 subgroepen
We gaan in groepjes van 3-4 personen uiteen. In dit groepje kies je een of meerdere onderwerpen (die
prioriteit hadden gekregen). Over deze onderwerpen heb je met elkaar een gesprek of het een positief punt
is en of het mogelijk is dat uit te breiden, of het een negatief punt is dat aandacht en verbetering behoeft.
Daarnaast zouden we graag tips horen hoe we dit dan kunnen verbeteren.
Als bepaalde punten erg belangrijk zijn, mogen ze uiteraard door meer groepen worden uitgewerkt, wellicht
komen er hele andere ideeën naar voren. De vraag is wel een beetje te spreiden over de onderwerpen zodat
de heidag zo breed mogelijk effectief is.
16:15 koffiepauze
16:30 subgroep conclusies
Alle subgroepen kunnen nu kort hun conclusies delen met de rest van de groep. Graag zouden we benoemd
zien over welk(e) onderwerp(en) jullie het hebben gehad, of dit een kans of een bedreiging is voor de
vereniging en wat jullie hiervoor als mogelijke oplossingen zien. Dit laatste, indien mogelijk, zo specifiek
mogelijk met wie dit wanneer zou moeten uitvoeren, volgens jullie.
17:00 brainstorm
Hierbij willen we graag met jullie brainstormen over onderstaande vragen:
•

Hoe zorgen we dat we er over 25 jaar ook nog zijn?
Denk hierbij aan ledenwerving, leden behouden, jeugd aantrekken, de bezetting binnen het orkest, etc.

•

Wat zijn de 5 belangrijkste doelstellingen van de harmonie?
Wat zouden we op korte en op lange termijn graag met z’n allen willen bereiken? Een bepaald niveau,
een aantal leden, een aantal concerten per jaar, status, etc?

•

Gaan we dit alles bereiken met huidige bezetting (dirigent, bestuur, leden, commissies)?

17:30 programma afgelopen
18:00 Gezamenlijke afsluiting met eten

