Stichting GroeVie
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek
Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en
Groeningen.
Stichtingen en organisaties kunnen een beroep
doen op kennis en ervaring bij het organiseren
van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of
initiatieven. Ook zal de stichting zelf initiatieven
ontplooien die bevorderlijk zijn voor de
leefbaarheid.
Stand van zaken Stg. GroeVie
We hebben vijf vaste werkgroepen die
ondersteunend en faciliterend zijn voor
leefbaarheidsinitiatieven in Vierlingsbeek en
Groeningen. Dit zijn:
1. Veiligheid en Vergunningen; ben je op zoek
naar de richtlijnen voor het opzetten van een
vergunningaanvraag of een veiligheidsplan , dan
kun je bij deze werkgroep terecht.
2. PR en communicatie; hierbij kun je terecht als
je vragen en of tips nodig hebt hoe je jouw
evenement onder de aandacht kunt brengen.
Ook kun je ondersteuning krijgen bij het
schrijven en redigeren van persberichten en/of
het aanmaken van een
facebookpagina/evenement.
3. Vrijwilligerspool; deze werkgroep heeft een
overzicht van vrijwilligers die aangegeven
hebben op welk gebied en voor hoeveel tijd, zij
vrijwillige taken willen/kunnen uitvoeren ter
ondersteuning van de leefbaarheid.
4. Fondsen/subsidiewerving; deze werkgroep
gaat actief op zoek naar mogelijke fondsen en/of
subsidies die aangevraagd kunnen worden voor
de bevordering van de leefbaarheid.
5. Beheer en vervoer Symphoniekar; deze
werkgroep draagt zorg voor het vervoer en
beheer van de Symphoniekar.
KENNIS DELEN IS SAMEN LEREN
Gezocht: Geldzoekers en PR mensen
We zoeken nog vrijwilligers die kennis en
ervaring hebben en/of zich willen verdiepen
in:
1. Het vinden en aanvragen van financiële
regelingen/ subsidies/ fondsen ten behoeve
van de leefbaarheid in Vierlingsbeek en
Groeningen.
2. PR-werkzaamheden
Heb je interesse? Neem contact op met
stggroevie@gmail.com

Wat doet GroeVie in 2016?
Bestaande verenigingen/stichtingen kunnen
ondersteuning vragen aan GroeVie bij de
uitvoering van hun activiteit en/of initiatief.
We gaan jaarlijks enkele speerpunten bepalen die
we zelf uitwerken, aanpakken en of organiseren.
Binnen GroeVie hebben we vier
aandachtsgebieden bepaalt nl:
Kunst/Cultuur, Natuur, Bewegen en Zorg.
Enkele speerpunten in 2016 zijn:
1. Het bieden van aanvullende activiteiten en
ondersteuning bij PR, Veiligheid en Vergunningen
tijdens het NK Maasheggenvlechten wat op 13
maart a.s. in Vierlingsbeek wordt georganiseerd.
2. Ondersteuning van de Bekse Bruggenloop op 11
september 2016 op het gebied van PR, Veiligheid
en Vergunningen.
Andere speerpunten worden op dit moment nog
nader onderzocht, hier komen we op terug.
Reminder:

Beek an Tôffel
op 27 februari 2016 om 19.00u
Hobby koks bereiden en presenteren een maaltijd uit
eigen keuken.
Met 6 tot 8 personen deel je een tafel en je kunt
genieten van een lekkere dorpsmaaltijd bij de kok
thuis. Meld je aan via www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr

Gastadres voor NK Maasheggenvlechten 2016
Op 13 maart 2016 wordt tussen 11.00u en 17.00u
het Nederlands kampioenschap
Maasheggenvlechten in Vierlingsbeek
georganiseerd. Ons doel is natuurlijk dat de vele
bezoekers van dit grote evenement kennismaken
met mooie oude ‘natuurlijke’ tradities in relatie tot
de Maasheggen. We willen dat iedereen ervaart
hoe gastvrij ons dorp is, zodat men er nog vaker
terugkomt. De werkgroep Maasheggenvlechten
uit Vierlingsbeek en Groeningen werkt op dit
moment keihard aan een aantrekkelijk BeksGroenings aanbod. (naast het traditionele
programma)

