CLW-PRESENTATIES IN NOORD-HOLLAND
De “kopgroep” van de CLW in Noord-Holland beschouwt de aanvang van een zomerstop als
een mooi moment om haar activiteiten te evalueren, en deze evaluatie openbaar te maken
in de hoop anderen te inspireren, en eventueel ook suggesties/ideeën voor een vervolg uit
te lokken bij de lezer.
Op 24 mei 2016 verzorgden wij een huiskamerbijeenkomst; de opkomst was bevredigend,
de sfeer was goed, de door het Bestuur aangedragen punten werden integer besproken.
Deze ervaring heeft bijgedragen aan ons besluit actief leden te gaan werven.
Wij kozen hiervoor een simpele formule: een korte presentatie over ontstaan, doel en
positie van de CLW, zou gevolgd worden door een zo open mogelijk gesprek over zaken die
onze gasten zouden aandragen.
Dankzij het feit, dat de coördinator Culturele Zaken van de Bibliotheekgroep
Kennemerwaard ons voorstel omarmde en met plezier wilde faciliteren, konden wij in
Noord-Holland in de maanden september 2016 t/m maart 2017 twaalf presentaties in de
diverse bibliotheekvestigingen verzorgen.
Bibliotheek Den Helder heeft één presentatie mogelijk gemaakt en bezint zich nog op een
eventueel vervolg.
In november 2016 waren wij welkom voor een presentatie bij de Stichting Welzijn Heiloo en
in maart 2017 mochten wij de CLW voorstellen aan een groep vrijwilligers van Humanitas die
actief zijn in de begeleiding van ouderen.
Het totaal komt dus op neer op vijftien presentaties.
De presentaties waren bedoeld voor niet-leden: wij wilden immers meer bekendheid geven
aan de CLW. Om die reden moeten wij ons een eventueel volgende keer afvragen of
publicatie van de data op de site van de CLW wel zinvol is. Een aantal malen heeft een lid
van de Coöperatie zijn/haar teleurstelling geuit over het feit, dat wij geen “nieuws” hadden
te melden (bedoeld werd dan b.v. de start van de Proeftuin, lobbysuccessen in Den Haag).
Die ervaring, plus het gegeven dat wij constateerden dat er bij een niet onaanzienlijke groep
belangstelling is voor contact met gelijkdenkenden, heeft ons ertoe aangezet in het najaar
van 2017 een “informatieve ledenmiddag” voor de Noord-Hollandse leden en hun
introducees te organiseren. Te zijner tijd leest u daar meer over.
Het aantal gasten varieerde van 1 tot 14. Belangrijker dan het aantal mensen dat wij
bereikten, is de sfeer van de bijeenkomsten geweest. Het heeft ons getroffen en ontroerd,
dat zovelen bereid waren tot volstrekte eerlijkheid en openheid. Bijna elke keer sloten wij
de bijeenkomst af met een intens gevoel van dankbaarheid voor wat wij onze gasten middels
deze bijeenkomst kennelijk hadden geboden.
Binnenkort bespreken wij of wij een nieuwe reeks presentaties proberen te plannen voor
2017-2018. Wanneer dit opnieuw door bibliotheken wordt opgepakt, zit het met de pr wel
goed: wij schreven samen een persbericht, en via de digitale nieuwsbrief maakte men de
bijeenkomsten bekend. Bovendien troffen wij in elke vestiging een fraaie aankondiging aan,
speciaal voor die ene vestiging.

Bij een andere aanpak zal de pr een stuk lastiger zijn: advertentieruimte kopen vraagt veel
geld en wat de kranten met een persbericht doen, onttrekt zich grotendeels aan onze
waarneming.
Hoe het verder gaat lopen, is nu natuurlijk nog onzeker. Wij zullen het Bestuur melding
doen van initiatieven en waarschijnlijk leest u daar vervolgens over op de site.
Maart / april 2017
Frits Dijkhof, Bergen
Joke Luken, Heiloo
Mieke Verhagen, Stompetoren
Willem de Vroomen, Alkmaar

