Beleidsplan EKV 2020
Algemeen
Meer planmatig aanpakken (in 2019 teveel ad hoc). Beter op de financien en de doelstellingen letten.
Financieel
Tegenvaller door minder btw/teruggaaf dan voorzien (ca 2000€)
Meer ruimte nodig voor de ondersteuning door freelancers (ca 3000)
Bezuinigen op huur, m.n. Ratatouille (ca 3000)
Innen van contributie (ca 1200)
Organiseren van tenminste 4 themadiners/benefietdiners
Scherper de kostenbaten verhouding bewaken van activiteiten.
Inhoudelijk
Grotere nadruk op wildpluk en wildplukgerechten (er werd in 2019 teveel voor gezelligheid gevaren, en teveel
gekookt met niet-wildpluk).
Lijsten aanleggen van wild te plukken items en hun seizoen. Lijsten aanleggen van wildplukgerechten.
Workshops conservering afstemmen op restaurant. Lijst maken van producten.
Planningen maken van pluk en conserveeracties.
Opmaak van borden verbeteren.
Sociale doelstelling
Coach inhuren
Ontwikkelingsplannen maken
Opleidingsbehoeften inventariseren
Restaurantavonden
Naast de wekelijkse restaurantavond worden een tenminste 4 pop-up restaurantavonden belegd.
Het restaurant zal verhuizen van Ratatouille naar het Huis van de Wijk De Pijp. (of evt Vb)
Het diner zal plaatsvinden op woensdagavonden, en is dan in de eerste plaats bedoeld voor de leden van EKV
(hoewel betalende gasten welkom blijven).
De popup/avonden zijn vooral bedoeld voor betalende gasten en vinden in verschillende stadsdelen plaats. De
Bestevaer in West kan de locatie zijn. Een herhaling van het Benefiet diner in de Oranjekerk wordt overwogen.
Excursies
Als vorige jaren, in de middag wildplukken, daarna bereiden: 40 excursies.
Ad hoc excursies met betalende gasten (gans, vis, paddestoelen): circa 30 excursies
-meer kruiden en bessen zoeken.
Workshops
Als vorig jaar in Huis van de Wijk en De Bestevaer. Ca 40 workshops.
-voorwaarde is tenminste 50% rendabel, dwz gemiddeld 3 betalende deelnemers (a 20€).
Evenementen
Als vorig jaar. Circa 5 manifestaties.
Doelstelling eigen inkomsten
Restaurant
Workshops
Excursies
Verkoop
Evenementen
Giften
Verhuur
Contributie
Totaal

5000
1500
2100
1500
1000
2000
500
1000
14600

Publiciteit
Dient sterk te verbeteren. Site moderniseren, folders laten drukken, acties houden, facebook benutten.

