BIJEENKOMST

beheer je buurthuis
“Dé meet-up voor zelfbeheer van buurt- en wijkhuizen”

zaterdag 8 april
Eindhoven

Overal in het land nemen bewoners de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontmoetingsplek.
Zij openen een buurthuis in zelfbeheer in hun
wijk of dorp. Een mooi ideaal, maar ook een
enorme uitdaging! Want hoe doe je dat eigenlijk:
een buurthuis opzetten, overnemen, exploiteren
en programmeren? Kom op 8 april naar Beheer je
buurthuis om te leren van wie je voorgingen.
Er bestaat geen handboek zelfbeheer. Elke wijk
en ieder gebouw heeft zijn eigen kansen en
obstakels. Er valt veel van elkaar te leren. Toch
lopen veel bewonersinitiatieven tegen dezelfde
vragen aan: hoe krijg ik mijn exploitatie sluitend?
Welke activiteiten moet ik organiseren om de
wijk aan te spreken? Hoe ziet een goed vrijwilligersbeleid eruit? En is het niet veel slimmer om
een pand te kopen in plaats van huren? Tijdens
de bijeenkomst gaan we samen aan de slag en
bespreken we met elkaar wat het buurthuis van
de toekomst nodig heeft. Deel je eigen verhaal,
stel vragen aan pioniers en experts, en leer van
de lessen die het LSA trok uit drie jaar project
Beheer je buurthuis.

programma
10:00

Inloop met koffie en thee

10:30

Opening

10:40

Pioniers Beheer je buurthuis aan het 		
woord over 3 jaar buurthuizen beheren

11:00

Waar staan we nu en hoe verder?
Presentatie van het Trendbureau
buurt-, wijk- en dorpshuizen.
11:30

Aan de slag ronde 1

12:30

We nodigen
iedereen uit om
zich aan te sluiten
bij het Trendbureau
buurt-, wijk- en
dorpshuizen.
Lees meer.

‘aan de slag’ sessies:

Lunch

13:30

Aan de slag ronde 2

14:30

Aan de slag ronde 3

15:30

Afsluitende borrel

praktische info
DATUM

programmering
LOCATIE
				
inzet vrijwilligers
wmo
horeca		
				
verdienmodellen
TIJDSTIP
werkgelegenheid
VOOR WIE
				
lokale economie
leegstand en tijdelijk gebruik
bestuursmodellen		
				
kopen of huren		
				
crowdfunding
KOSTEN
een goed bedrijfsplan
					
overname			
beheer en exploitatie
AANMELDEN
				
verduurzaming
VIA:
toegankelijkheid

Zaterdag 8 april 2017
Elf13, Sint Philomenastraat 11-13
5622 CG Eindhoven
Van 10:00 tot 16:00
Betrokkenen bij buurthuizen, dorpshuizen, gemeenschapsaccommodaties,
MFA’s, wijkondernemingen, BewonersBedrijven, ontmoetingsplekken in de wijk
15 euro voor bewoners, 50 euro voor
beroepskrachten, LSA-netwerkleden
betalen 7,50 en kernleden gaan gratis
www.lsabewoners.nl/
bijeenkomst-beheer-buurthuis

