Projectplan Presentatie eindpublicatie Groeibriljant Oud-Charlois
In het voorjaar van 2007 zullen alle projecten van de Groeibriljant Oud-Charlois
opgeleverd zijn: 14 in totaal. Gerealiseerd door een groep bewoners die van hun wijk
houden. Met een investering van € 600.000 door de gemeente en nog eens minstens
€ 600.000 door overige partijen, bijeengebracht door de bewonersgroep. Een immense
prestatie!
Deze fase van ons werk wordt afgesloten met de presentatie van een kleinood. Een mooi
boekwerkje waarmee beleefd kan worden wat deze projecten tot stand hebben gebracht.
Dit kleinood wordt aangeboden aan bewoners van de wijk, aan alle partners, de leden
van de groeibriljant en iedereen die een steen, groot of klein, heeft bijgedragen.
Wij willen dit met een spetterende bijeenkomst afsluiten. We hebben dat verdiend, de
wijk heeft dat verdiend.
De presentatie zal plaats vinden tijdens een bijeenkomst in de Oude Kerk, naar
verwachting op vrijdag 2 maart. Hieronder het programma zoals dat nu in gedachten is.
17.00 uur

Een harmonie trekt door de wijk langs alle groeibriljantprojecten. Die zijn
herkenbaar aan een grote rozet op de deur. De Harmonie speelt een
toepasselijk lied bij elk project. Iedereen kan zich aansluiten en wordt
daadwerkelijk uitgenodigd om dat te doen, onderweg worden uitnodigingen
en informatiepapieren uitgedeeld aan belangstellenden.

18.00 uur

Aankomst bij de kerk. Ontvangst door Wilma Ruis, die verder als
gespreksleider optreedt. Korte toespraken door Marco Pastors, de
voorzitter van de Groeibriljant en door een genodigde als Anton Zijderveld.

18.45 uur

Einde toespraken, 1 drankje en eerste hapje en netwerken

19.00 uur

Intermezzo met Turkse muziek

19.30 uur

Overhandigen boekje aan een bewoners die de diversiteit van de wijk
vertegenwoordigden: iemand die hier al 50 jaar woont, een nieuwe
Rotterdammer uit een mediterraan land, een kind, een ondernemer,
iemand van de Antillen, een jonge kunstenaar. Dan aan de Projectleider
Groeibriljanten van d S + V. Gevolgd door het uitdelen van de boekjes aan
alle aanwezigen.

19.45 uur

Drankjes, alle hapjes uitserveren

20.15 uur

Optreden van avant- gardistische groep Applegarden, met de mogelijkheid
om te dansen en nog wat te drinken

21.15 uur

EINDE PROGRAMMA

Begroting Project Eindpresentatie Boekje Groeibriljant
Uitgaven
Uitnodigingen, ontwerp en drukwerk
Porti
Vormgeving en drukwerk flyer
Harmonie
Turkse muziekgroep
Rozetten
Kerk huur
Aankleding kerk
Huur mobiele tapinstallatie
Consumpties
Eten 100 personen
Applegarden
Organisatie
Onvoorzien
Totaal uitgaven

1.000
100
450
750
350
250
gratis
250
50
400
1.000
1.100
2.500
500
8.700

Dekking
Derden:
baromzet, sponsors en deelgemeente

4.700

DS + V, bijdrage Groeibriljanten
uit project Markiezen Bootsman
Totaal beschikbaar

4.000
8.700

