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R.K. Jongerenvereniging WESP wil een plek bieden aan jongeren waar zij zich aan de hand 

van het uitgangspunt “voor jongeren, door jongeren” in een veilige omgeving kunnen 

ontwikkelen om zo goed beslagen ten ijs te komen in de maatschappij. Zij heeft dit tot 

eind 2014 gedaan met een eigen gebouw. Vanaf 2015 wordt gebruik gemaakt van de 

jongerenruimte van R.K. Stichting Parochieel Centrum H. Nicolaas. Centraal in deze 

aanpak staan de activiteiten die WESP zelf organiseert. 

Doelstellingen 

De zichtbaarheid van WESP vergroten. 
o In de jaren 2018 en 2019 wil WESP haar zichtbaarheid vergroten. Dit door een 

herkenbaar bord/vlag te positioneren op de plek waar de activiteit is. Specifieke 
activiteiten zullen onder de aandacht gebracht worden van scholieren en WESP zal 
de samenwerking opzoeken met verschillende groepen die eenzelfde 
leeftijdsdoelgroep hebben als WESP. Ook mogelijkheden tot samenwerking of 
promotie met het Stadhuisforum zullen worden onderzocht. 

o Elk WESP-lid kan zich inzetten om de zichtbaarheid te vergroten door uit te dragen 
dat hij/zij bij de vereniging. 
 

Gezonde financiële huishouding. 
o Een gezonde financiële huishouding behouden door onder andere het doorzetten 

van de eigen acties. WESP doet mee aan de Jantje Beton collecte, waarbij er 
gestreefd wordt om minimaal de helft van de straten in ons beheer te lopen. WESP 
doet mee aan de Grote Clubactie waarbij elk lid mee kan verkopen. Gemiddeld 
verkoopt een lid 5 loten. De Oudpapieractie (OPA) is zowel maandelijks, op de 
tweede zaterdag staat een grote container op het Nicolaasplein, als wel een 
dagelijkse bezigheid. Er zijn huiscontainers voor het ophalen van papier op 
verschillende adressen. Het doel is om bij meer in Zoetermeer wonende leden een 
container voor de deur te zetten. 
 

Verjonging van het ledenbestand. 
o Om de vereniging in stand te houden, willen we eind 2019 op een gemiddelde 

leeftijd uitkomen van 23,5. Hiertoe moeten we activiteiten blijven bieden. Een 
keer in de maand is deze activiteit op de tweede zaterdag. De andere activiteit is 
in te vullen door de leden. Daarnaast is na elke Praiserepetitie in De Kapelaan een 
WESP-activiteit. 
 

Ledenbetrokkenheid 
o Kaarten maken voor verjaardagen van leden en Kerst. Door het personaliseren van 

de kaart in WESP-stijl komen we meer de huiskamer binnen. Ere- en oud-leden zal 
WESP meer betrekken bij de vereniging. Dit door de nieuwsbrief voor deze groepen 
nieuw leven in te blazen. 

 
Positie WESP in de geloofsgemeenschap 

o De r.k. Nicolaasparochie is in het proces om een nieuwe structuur te 
bewerkstelligen. Hierbinnen zal WESP haar plek moeten vinden en betrokkenheid 
tonen door actief deel te nemen in verschillende werkgroepen. Leden van het 
bestuur zijn verder aanwezig bij belangrijke momenten in de parochie, zoals 
installeren van leden van het pastoresteam. Dit zorgt voor herkenning en 
makkelijkere toenadering. WESP zal in gesprek blijven met het parochiebestuur om 
de lijnen kort en goed te houden. Het parochiebestuur zo nu en dan uitnodigen voor 
een peuzel en/of activiteit. 

 



Praise in WESP 
o Praise is heden de meest actieve tak van WESP. Dit betekent dat nieuwe leden 

veelal via Praise bij WESP komen. Praise heeft een belangrijke rol in het proces 
naar de nieuwe situatie van de r.k. Nicolaasparochie. Met leden die langdurig of 
onverwachts afwezig zijn, wordt door de contactpersoon voor Praise binnen het 
bestuur contact opgenomen. De activiteiten op de tweede zaterdag zullen veelal 
door Praiseleden georganiseerd worden. 

 


