
Beleidsplan 2019-2020 

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, “de Kapelaan”. Centraal in deze aanpak staan 

de activiteiten die WESP zelf organiseert. 

Doelstellingen 

De zichtbaarheid van WESP vergroten. 
o Het sandwichbord in de wijk plaatsen tijdens de tweede zaterdag van de maand. 

Voor het inburgeren van WESP in de wijk en als onderdeel van de gezonde 
financiële huishouding. (vanaf maart 2018) 

o Contact met het Alfrink College. 

Door specifieke activiteiten onder de aandacht te brengen bij scholieren, wordt 

WESP een bekend beeld bij de doelgroep. (vanaf september 2018) 

o Activiteiten organiseren met andere groepen jongeren. 

De samenwerking opzoeken met andere groepen die eenzelfde leeftijdsgroep 

hebben als WESP. (januari 2019) 

o Als WESP-lid draag je uit dat je bij de vereniging zit. (december 2019) 

Dit kan door: 

• berichten te delen die WESP op de sociale media post. Om dit te behalen alle 

mensen taggen die op foto’s staan en mensen taggen die bij de activiteit zijn. 

• te vertellen op sociale gelegenheden (denk hierbij aan school, verjaardagen, 

werk). Het bestuur stimuleert dit door succesverhalen te delen tijdens de 

SOOS. 

• de WESP-trui te dragen in het dagelijks leven. Tachtig procent van de leden 

heeft een WESP-hoodie in bezit. 

o De mogelijkheden tot samenwerking of promotie met het Stadhuisforum verkennen. 

Dit is het nieuwe centrum van Zoetermeer. Jongeren moeten daarin verankerd 

worden. (december 2019) 

Gezonde financiële huishouding. 
o Jantje Beton 

Leden die mobiel genoeg zijn, lopen minimaal één moment mee in de Jantje Beton-
week. De helft van de straten onder ons beheer is gelopen aan het eind van de 
week. (instarten maart 2018, voltooien maart 2019) 

o Grote Clubactie (GCA) 

Door middel van de verschillende verkoopmethoden: papieren lot, machtiging en 

digitale verkoop, zorgen dat alle leden mee kunnen verkopen. 

Gemiddeld verkoopt een lid 5 loten. (september 2018/2019–december 2018/2019) 

o Oudpapieractie (OPA) 

De OPA-posters op het gebouw en de container hangen tijdens de tweede zaterdag 

van de maand. Dit geeft bekendheid voor de passanten. (vanaf maart 2018) 

De huiscontainers promoten, zodat de helft van het aantal, in Zoetermeer 

wonende, leden een huiscontainer voor de deur heeft staan. (juli 2019) 

  



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

leeftijd van uitkomen van 23,5. (december 2019) 
o Activiteiten blijven bieden. 

• Minimaal eens per maand een activiteit georganiseerd door de 
activiteitencommissie. (heel 2018/2019) 

• Een activiteitenlijst in het leven roepen waarop leden zich kunnen inschrijven 
om een tweede activiteit in de maand te organiseren. (maart 2018) 

• Na de Praiserepetitie in de Kapelaan is er altijd een activiteit van WESP. (heel 
2018/2019) 

 
Ledenbetrokkenheid 

o Kaarten maken voor verjaardagen van leden en kerst. WESP stuurt al jaren kaarten 
naar leden op belangrijke momenten. Door het personaliseren van de kaart in 
WESP-stijl komen we meer de huiskamer binnen. (vanaf april 2019) 

o Ere- en oudleden meer betrekken bij de vereniging. Door de nieuwsbrief voor deze 
groepen nieuw leven in te blazen. In deze nieuwsbrief worden deze leden 
geïnformeerd over de zaken die in de vereniging spelen die passen bij hun band met 
WESP. (april 2019) 

 
Positie WESP in de geloofsgemeenschap 

o Een plaats verwezenlijken binnen de nieuw te vormen situatie binnen de r.k. 
Nicolaasparochie. (vanaf april 2018) 
Door in de werkgroepen plaats te nemen, toont WESP betrokkenheid. 
Door actief mee te werken aan de vorming van de nieuwe situatie onze plaats 
inbedden in de parochie. 

o Leden van het bestuur zijn aanwezig bij belangrijke momenten in de parochie, 
zoals installeren/vertrekken van leden van het pastoresteam. Zo zien de 
parochianen de WESP-leden vertegenwoordigd in hun kerk. Dit zorgt voor 
herkenning en makkelijkere toenadering.(heel 2018/2019) 

o In gesprek blijven met het parochiebestuur om de lijnen kort en goed te houden. 
Het parochiebestuur uitnodigen voor een peuzel en/of activiteit. (vanaf juli 2018) 

 
Praise in WESP 

o Praise is heden de meest actieve tak van WESP. Dit betekent dat: 

• met leden die langdurig of onverwacht niet aanwezig zijn, contact opgenomen 
wordt door de contactpersoon Praise vanuit het bestuur. Hiermee houden we 
de lijn kort. (vanaf maart 2018) 

• de activiteiten op de tweede zaterdag van de maand georganiseerd worden 
door Praiseleden. Deze leden zijn het makkelijkst te bereiken. (vanaf maart 
2018) 

• Praise een belangrijke rol heeft in het proces naar de nieuwe situatie van de 
r.k. Nicolaasparochie. Praise is het zichtbare deel voor de meeste parochianen, 
inclusief het parochiebestuur. (vanaf april 2018) 

• Praiseleden makkelijker op sociale momenten verhalen delen. Een terloopse 
opmerking als “want ik heb vrijdag repetitie” is zo gemaakt. (december 2019) 

• de ledenwerving van WESP voornamelijk loopt via Praise. Nieuwe leden leren 
WESP in eerste instantie kennen via Praise. (heel 2018/2019) 

 


