
 

 

 
VOORAANKONDIGING 
KRACHTTOER OVERIJSSEL 2016  

 

De Krachttoer Overijssel bleek in 2014 en 2015 een schot in de roos, de deelnemers waren 
bijzonder enthousiast. Vanwege dit enthousiasme gaat deze toer met de bus in 2016 op 
herhaling. 
 
Wat is de Krachttoer Overijssel? 
Elk dorp kent z’n eigen lokale initiatieven, op het gebied van wonen, zorg, verenigingsleven, 
ondernemerschap, voorzieningen enzovoorts. Af en toe is het goed om bij een ander een 
kijkje in de keuken te nemen. Om inspiratie op te doen en het vuur te delen. Hoe pakken zij 
de zaken aan wat betreft geld, vrijwilligers en draagvlak? Er komen tijdens de toer met de 
bus tien diverse initiatieven aan bod vanuit de hele provincie Overijssel. Zij doen hun verhaal 
kort en to-the-point, zodat er volop ruimte is voor vragen en uitwisseling. 
 
De Krachttoer Overijssel is een ontmoeting in een mix van lokale initiatiefnemers, 
raadsleden, ambtenaren, adviseurs en wethouders. Mensen die in verschillende rollen actief 
zijn op provinciaal, gemeentelijk en lokaal niveau en daar hun netwerk en ervaring hebben.  
 
Waar? 
Aangezien we hier en daar ook graag de bus een keer uit willen, is er ook ditmaal voor 
gekozen de reisafstand beperkt te houden. De gemeenten Dalfsen, Staphorst en Ommen 
tekenen voor een gastvrije ontvangst in hun dorpen. Start- en eindpunt is in Lemele. 
 
Wanneer? 
Vrijdag 24 juni 2016, van 09.30 tot ongeveer 16.00 uur. 
 
Voor wie? 
Iedereen die open staat voor enthousiasme is van harte welkom, of je nou initiatiefnemer, 
raadslid, adviseur of wethouder bent. We willen dat het ‘broezt’. Stelselmatige zwartkijkers 
mogen zich wel aanmelden om het verslag te ontvangen… 
 
Deelname 
Deelname aan de dag is kosteloos. Wil je je alvast aanmelden, stuur dan een mail naar 
lotten@stimuland.nl. Om de kwaliteit van het programma te behouden kunnen er maximaal 
80 mensen mee, waarbij we inzetten op een mix van deelnemers.  
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