Tiplijst voor het winterwerk
Deze tips en ideeën zijn divers en niet op iedere vereniging of club van
toepassing. Deze lijst is vooral bedoeld om ideeën op te doen en van elkaar te
leren. Nieuwe ideeën zijn welkom!
-

Doe de kaders en richtlijnen bij de uitnodiging voor het winterwerk. Dan
zijn ook de leden op de hoogte en tijdens de bijeenkomsten
aanspreekbaar op deze richtlijnen.

-

De groengevinkte banken staan standaard in de opstelling om te
kunnen zingen. Ga je niet zingen en wil je met meer mensen in de kerk? Neem contact op met
Marieke om de groene vinken te wijzigen.

-

Silo heeft totaal 7 afsluitbare ruimtes. Verdeel de groep bij groepsbesprekingen zoveel mogelijk over
deze ruimtes. Dan kun je afstand houden én hardop praten.

-

4 stoelen om 2 tafels is een prima opstelling voor een groepsbespreking. Er zal echter harder worden
gesproken dan voorheen (bijv. rondom één tafel). Ter beperking van de geluidshinder en ophoping bij
de deur bij het verlaten van de ruimte is het beter om (zo mogelijk) te verdelen over de verschillende
ruimtes dan allemaal in één ruimte te willen zitten.

-

Een avond met groepsbespreking en niet beginnend in de kerk? Begin de avond direct in
groepsopstelling. Dat scheelt heen en weer lopen, geeft rust en de stoelen staan alvast op de juiste
plaats. Even de stoel bijdraaien richting de spreker is geen probleem.

-

Tip: Wil je heel graag zingen als volwassene? Begin de avond gezamenlijk in de kerk, zodat je hierbij
kunt zingen. Verdeel je daarna voor de groepsbespreking over de ruimtes in Silo.

-

Mooi weer? Ga lekker naar buiten. Doe de bespreking in groepjes met een mooie wandeling op de
Slangeweg of door het dorp

-

Ideetje: doe eens in de zoveel weken een gezamenlijke avond in de kerk of Silo. Verdeel de groep in de
tussenliggende weken in groepjes van 6 en doe de besprekingen thuis.

-

Wijs binnen de vereniging één corona-contactpersoon aan die ook de bevoegdheid krijgt om leden op
hun verantwoordelijkheid en gezondheid te wijzen.

-

Zorg bij de clubs voor een extra leidinggevende als achtervang, zodat een clubmiddag of -avond wel
door kan gaan als de clubleiding thuis moet blijven vanwege coronagerelateerde klachten (zelf of van
huisgenoten).

-

Er zal even goed gekeken moeten worden naar de totale indeling en planning van Silo. Maar daar
komen we met elkaar wel uit. Maak vooral jullie eigen plan zonder daar rekening mee te houden.

-

In plaats van zingen kan gezamenlijk luisteren naar muziek (evt. met beeld) ook heel mooi zijn.

-

Een gezamenlijke bijbelstudie kan eventueel door middel van videobellen. Of in een combinatie
(zolang de kerkdienstgemist-verbinding met Silo nog niet geregeld is): Zet een videobelverbinding op
met een laptop zodat verenigingsleden thuis mee kunnen luisteren.

