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WINWIDE’s Activiteiten Agenda 2017 + toelichting 
 
AGENDA  Activiteiten 2017 

Dag / Datum/Tijd  Activiteit Voordracht Plaats 

2017  Naam Den Haag 

Vrij 27 jan. 17u Aftrap WINWIDE Muziek AlleTonenTafels ‘Waar 
woorden te kort schieten, spreekt muziek…’ (zie 
programma in bijlage) 

Itzel, Henk, 
Bas 

De Zalen, 
Riouwstraat 1 

Di    07 feb. 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) overleg voor 
leden 

Liz/Sandra Yasmin, 
Brouwersgr.2A 

Vrij  10 maart 18u Lente MGE: Brainstorm Nieuwe Nomaden per vak 
discipline* 

Winwide-
er 

Yasmin 

Di    11 april 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) overleg 
voorleden 

Liz/Sandra Yasmin 

Di    13 juni 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) overleg voor 
leden 

Liz/Sandra Yasmin,  

Vrij  30 juni 18u Zomer MGE: Brainstorm Nieuwe Nomaden per 
vakdiscipline* 

Winwide-
er 

Yasmin,  

Di    12 sept 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) overleg 
voorleden 

Liz/Sandra Yasmin,  

Vrij  29 sept 18u Herfst MGE: Brainstorm Nieuwe Nomaden per vak 
discipline* 

Winwide-
er 

Yasmin  

Di    14 nov 18u Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) overleg 
voorleden 

Liz/Sandra Yasmin, 

Vrij 08 dec. 18u Winter MGE: Afronding NN Brainstorms 2017 + 
vervolg* 

Liz/Sandra De Zalen 

 *) Vakdisciplines voor 2017 zijn Architectuur en 
Communicatie   

  

 

TOELICHTING 
Om de activiteiten op een prettige en meer relaxte manier te kunnen organiseren heeft WINWIDE’s bestuur in 
overleg met onze Strategie & Kwaliteit Commissie (SKCie) besloten om vanaf 2017 onze interne en publieke 
activiteiten te verminderen en beter over het jaar te verspreiden.   
 
Interne activiteiten 
In dit kader besloten om,  
- de SKCie overleggen 1x per 2 maanden te houden op de 2de dinsdag van de maand  
- onze MGE Brainstorms 1 x per kwartaal te organiseren in de maand wanneer de wisseling van de jaargetijden 

plaatsvindt.  
De MGE brainstorms worden gehouden op de 2de vrijdag of, op de laatste vrijdag wanneer er in dezelfde maand 
ook een SKCie overleg plaatsvindt. De data in 2017 voor de brainstorms zijn vastgesteld op vrijdag: 10 maart, 30 
juni, 29 september en 08 december. 8/12 is tevens de afsluiting van het jaar 2017 is. 
 

http://www.winwide.nl/


Deze verandering houdt ook in dat de data van de eerder genoemde MGE-presentaties/lezingen in 2017 zullen 
verschuiven, zie data schema hieronder. De geplande onderwerpen blijven ongewijzigd. In 2017 gaan de Nieuwe 
Nomaden (NN) aan slag met de Waarden en Normen in volgende vakgebieden:  

- Architectuur en openbare ruimte door Francesca Becchi 
- Communicatie (theoretisch) vanuit het Humanisme door Evelin Witt 
- Communicatie (praktisch) vanuit de Muziek, Podiumkunsten door Itzel Mediciqo 
- Samenvattingen van de disciplines door Hans van Mourik 

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk voor de presentator om na de verschillende presentaties/lezingen 
deze om te zetten in (publieke) leer-cycli, hetzij op persoonlijke titel of i.s.m. WINWIDE.    
 
Publieke activiteiten 
Onze publieke activiteiten worden als ‘pop-up’ activiteiten vormgegeven d.w.z. wanneer WINWIDE-ers een 
activiteit spontaan willen neerzetten. Voorwaarde is dat het onderwerp van de activiteit prikkelend en leerzaam 
is, dat er voldoende belangstelling vanuit het publiek is en dat hij/zij een enthousiast organisatie team bij elkaar 
weet te brengen. Het betreffende voorstel zal aan bestuur en SKCie worden voorgelegd. Na instemming gaan wij 
aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak en het aanvragen van subsidies. 
Onze publieke activiteiten kunnen ook voortvloeien vanuit de leercycli eerdergenoemde in deze mail.  
 
Voor  meer info:  graag mailen naar winwide@tiscali.nl   
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