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Verwelkoming + toelichting powerpoint praatcafé
Voorstelronde

Voorstelling powerpoint praatcafé
-

Meerjarenplan 2020 – 2025
Wat is het praatcafé
Visie
Doelgroep
Doelstellingen
Budget
Waarover willen we met jullie denken?

Inrichting
Er zal een moodboard opgemaakt worden op de volgende bijeenkomst. Dan zal er beslist worden waar en hoe
we de materialen voor inrichting zullen aankopen. Er zal beslist worden in welke stijl het praatcafé zal worden
ingericht. De reeds aanwezige consensus is om warme materialen te gebruiken aangezien het gebouw zelf vrij kil
is. Er wordt gevraagd om foto’s uit magazines of vanop internet mee te nemen om zo het moodboard samen te
stellen.
Bij de technische dienst zal nagevraagd worden welke mogelijkheden er zijn om het plafond te
vervangen/verhogen en/of de vloer aan te passen. Indien dit niet mogelijk is of binnen het budget past zal er
gekeken worden of het vervangen van de lichtarmaturen mogelijk is.
Er zal gekeken worden hoe het praatcafé rolstoeltoegankelijk kan gemaakt worden.

Tarieven
De consensus is om een sociaal tarief te hanteren. Het is mogelijk om water, koffie en thee gratis aan te bieden
om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Hiervoor kan een vrije bijdrage gegeven worden.
De bedenking bij een sociaal tarief is dat men moet vermijden dat het praatcafé een plaats wordt waar men gratis
komt drinken, of een jeugdcafé wordt dat zijn doelgroep niet meer kan bereiken omdat het de drank zo goedkoop
aanbiedt. Er zal een voorstel uitgewerkt worden tegen volgende bijeenkomst.
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Openingstijden
Men zal starten met drie openingsdagen per week. Het praatcafé zal open zijn op dinsdagvoormiddag tijdens de
wekelijkse markt van 10 tot 12 uur, op woensdag tussen 16 en 20 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur. Op
termijn kunnen de openingstijden uitgebreid worden naar zondagnamiddag.

Naam
Er is beslist om als naam praatcafé ’t Steentje te nemen.

Hoe doelgroepen bereiken
Vooral via mond- aan mond reclame.
Standje plaatsen op de wekelijkse markt en mensen aanspreken.
Banners maken met “Een babbel in ons praatcafé ’t Steentje, welkom!”
Banners ophangen aan dekenij.
Promo via website, infomagazine en via het scherm aan het gemeentehuis.
Promo binnenin OCMW.
Gerichte thema avonden.

Varia
Vraag naar goede koffiemachine. Prijs navragen.
Indien er hapjes zijn op thema avonden, komt voedselinspectie dan controleren?
Brandveiligheid, welke voorwaarden en welke werken?
Technische dienst
Navraag of plafond kan verhoogd of vervangen worden + kostprijs
Navraag of er een nieuwe vloer kan gelegd worden + kostprijs
Nieuwe afvoer + waterleidingen plaatsen
Wastafel plaatsen
Bijkomende radiator plaatsen.
Wand schilderen.

Nieuwe bijeenkomst
19 augustus
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Wat moet er aangekocht worden
Koffiemachine
Kassa
Scherm/projector
Inrichting: stoelen, tafels,
Logo, raamsticker, banners, flyers, affiche.
Drank

3

