
Beleidsplan Eigen Krachtvoer 2019

Per 1/1/2019 is Eigen Krachtvoer een sociale firma geworden. De beleidsvoornemens voor 2019 zijn 
een directe afgeleide van het Ondernemingsplan dat voor de jaren 2019-2022 is opgesteld.
In 2019 gaan we 33% van ons budget zelf verdienen, dus €10.500 van de begrote €32.000. De eigen 
inkomsten komen uit verkoop en catering op evenementen, en uit bijdragen van betalende 
deelnemers aan workshops, excursies en restaurantavonden. Daarbij mogen de betalende 
deelnemers niet de reguliere deelnemers gaan verdringen. In concreto plannen we:
-100 excursies met gemiddeld 1 betalende deelnemer die €35 bijdraagt.
-40 workshops voedselconservering met gemiddeld 2,5 betalende deelnemers die elk €15 bijdragen.
-40 restaurantavonden met gemiddeld 3 betalende gasten die gemiddeld €10 bijdragen.
-6 evenementen waar we hapjes en eigen producten verkopen.
-verkoop van eigen producten aan particulieren, op marktdagen en via een webwinkel.

Publiciteit
-Voor de werving van betalende deelnemers aan workshops en excursies worden folders verspreid. 
Zo nodig worden kleine advertenties (bv 1 in 3 mini’s) geplaatst, die verwijzen naar de website. 
-De website wordt verbeterd en voortaan wekelijks geactualiseerd. Een pagina webwinkel wordt 
toegevoegd. Webmaster is Maria.
-De facebookpagina bevat wekelijks verslagen van activiteiten en aankondigingen van evenementen. 
Webmaster is Moony.
-Een facebookgroep wordt opgestart voor meer interactie.
-Op LinkedIn wordt een account geopend en voorzien van content.
-Op Instagram wordt een account geopend, waarmee het adres wordt veiliggesteld in afwachting van
verdere actie.
-Een emailnieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd aan relaties, donateurs en andere 
geïnteresseerden.
-Bij onze concollega’s zullen we ons aanbod kenbaar maken, zodat we naar elkaar kunnen 
doorverwijzen.
-We melden ons aan als lid van het Wildplukkersgilde, mede om contact te houden met concollega’s, 
maar vooral ook om gezamenlijke normen in acht te kunnen nemen wat betreft wildplukken.
-Op markten zullen we onze producten aanbieden, liefst in combinatie met andere aanbieders, 
waardoor we de huur kunnen drukken.

Coaching en opleiding
-Vrijwilligers van Eigen Krachtvoer worden gestimuleerd om docent of excursieleider te worden. 
Daartoe worden middelen beschikbaar gesteld voor coaching en opleiding. 
-Vrijwilligers die werk zoeken en/of zich willen ontplooien als ondernemers wordt begeleiding 
geboden.
-Vrijwilligers die zich willen bekwamen in relevante vaardigheden (webbeheer, visvangst, koken, 
conserveren, e.d.) kunnen op kosten van de firma les of stages volgen.


