Het project It’s up2you start voor jongeren in Midden-Drenthe.
Het plan.
Jullie worden gevraagd om met ideeen te komen om het eigen dorp, buurt, straat,
schoolplein, speeltuin, sportveld, jeugdruimte, clubhuis etc. leuker en aantrekkelijker
te maken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een speel of sporttoestel, themafeest,
excursie, project, wifivoorziening, creatieve activiteit, oppimpen van jullie
jeugdruimte, training, workshop, goed doel, ouderendag, kinderactiviteit, hangplek,
chille wachtruimte bij de bushalte etc, etc, Je kan het zo gek niet bedenken!
Vanaf september kunnen jullie een filmpje, vlog, animatie of presentatie via onze
website www.up2youchallenge.nl insturen.
Zo doe je mee aan de wedstrijd en maken jullie kans op een geldbedrag. De beste
ideeën krijgen van de jury budget en/of ondersteuning om het plan zelf uit te voeren.
De voorwaarden.
We willen vooraf weinig voorwaarden stellen om julie creativiteit zo mogelijk tot recht
te laten komen.
1. De wedstrijd is voor jongeren vanaf 12 jaar uit Midden-Drenthe.
2. Jullie zijn zelf actief betrokken bij het opzetten en de uitvoering van het idee.
3. De vorm staat vrij. Een film, vlog, presentatie, animatie, toneelstuk, fotocollage
etc. zijn allemaal mogelijk.
4. Je mag alleen of met een groep meedoen.
5. Een jury waarin ook jongeren deelnemen beslist welke ideeen het beste zijn
en wie de challenge winnen. Ieder goed idee krijgt minimaal een
waarderingsbijdrage. We proberen ieder goed idee samen met jullie uit te
voeren.
6. Aanmelden kan tot 1 december.
De organisatie.
Het is een gezamenlijk plan van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Gemeente
Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
De projectgroep bestaat uit:
Roel Barelds
Beleidsmedewerker samenlevingszaken Gemeente MiddenDrenthe
Janny Buiter
Bestuurslid Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Merel Smit
Jongerenwerker Welzijnswerk Midden-Drenthe
Harold Kamps
Jongerenwerker Welzijnswerk Midden-Drenthe
Postadres Dorpenoverleg Midden-Drenthe:
Postbus 57, 9410 AB Beilen
www.dorpenoverleg.nl

Daarnaast zijn twee talentvolle jongeren, Adinda Knevel (Witteveen) en Robbert
Oosting (Hooghalen), gevraagd om deel uit te maken van de projectgroep en mee te
denken in de uitvoering en vormgeving van het project.
Het eerste gedeelte van het project wordt eind december afgesloten met een leuke,
feestelijke bijeenkomst, waarbij al jullie ideeen gepresenteerd worden en de jury
bekend maakt wie de winnaars zijn.
Meer informatie en hulp
We kunnen ons indenken dat jullie nog vragen hebben of denken van leuk, maar
hoe pakken we dit aan en maken we onze vrienden enthousiast?!. Hiervoor zijn de
jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden-Drente beschikbaar. Zij kunnen jullie
helpen bij het bedenken en opzetten van een goed plan, het opnemen van een film
en de uitvoering van jullie plan. Ze komen graag bij jullie langs om de mogelijkheden
te bespreken! De gegevens vind je hieronder.

We hopen veel leuke, bijzondere, gekke, creatieve filmpjes en ideeen te mogen
ontvangen, zodat er veel mooie ideeën voor en door de jeugd uitgevoerd kunnen
worden!
Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
Roel Barelds
Robbert Oosting
Adinda Knevel
Harold Kamps, tel: 06-25 63 81 93 of
Merel Smit, tel: 06-25 63 81 87
of
Janny Buiter,

h.kamps@welzijnswerkmd.nl
m.smit@welzijnswerkmd.nl
jannybuiter57@gmail.com
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