Ravenstein, 17 october 2017

Activiteitenplan 2018
Algemeen.
Conform de statuten, Artikel 2 heeft de Stichting Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein
als doel:
a. het bevorderen van het toerisme in de ruimste zin van het woord in Ravenstein en
omgeving.
b. Het in stand houden en exploiteren van een Toeristisch Informatiecentrum.
c. Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en manifestaties in en
vanuit dit centrum
d. Het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het centrum en het plaatsvinden van
activiteiten.
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Gesteld kan worden dat de stichting de afgelopen 12 jaar samen met een groep van
gemiddeld 53 vrijwilligers succesvol heeft geopereerd conform de doelstellingen in
bovenvermelde statuten.
Activiteiten en plannen 2018
Openingstijden 2018
Gedurende het seizoen, vanaf 1 april tot 1 oktober zal het informatiecentrum di. t/m za
geopend zijn van 10.00 – 16.30 uur en op zo. van 11.00 – 16.00 uur. Buiten het toeristenseizoen, tot 1 april en van 1 oktober tot 31 december, wordt het centrum geopend op za. en
zo. van 12.00 – 16.00 uur.
Exposities en tentoonstellingen.
Dankzij de openingstijden van het TIR in het Raadhuis is de werkgroep Cultuur Ravenstein
in de gelegenheid om het Raadhuis maximaal te benutten als expositieruimte. Ook voor 2018
verwachten wij weer doorlopend exposities.
Directe activiteiten van het TIR
De navolgende activiteiten zullen in 2018 weer door het centrum worden georganiseerd:
a. Organisatie van “Vraag het de meester”.
Deze tweejaarlijkse TIR activiteit aan het begin van het seizoen heeft in de loop van
de jaren gezelschap gekregen van meerdere andere activiteiten in hartje Ravenstein.
Net als in 2016 zal het TIR voor gecoördineerde publiciteit zorgen.
Het jaar daarop weer “Culturele Zondag“
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b. Kerstwandeling: Traditionele wandeltocht voor het hele gezin langs diverse kerken en
kerststallen, met een kerstmarkt/festival ter afsluiting.
c. Samenstellen en verspreiding van de jaarlijkse evenementenkalender:
Deze kalender bevat alle evenementen en voor publiek toegankelijke activiteiten
welke in het gebied van de voormalige gemeente Ravenstein worden georganiseerd.
Deze kalender is het ankerpunt voor R’steins jaarlijkse gebeurtenissen.
Oplage 6000 st.
d. Aanpassen en ontwikkelen van toeristisch informatie materiaal:
Nieuwe informatiefolders, fiets- en wandeltochten en documentatie.
e. Website: Het vullen van de website van Het Toeristisch Informatiecentrum maar ook
de vele voor ons toegankelijke websites. Gebruik van Facebook uitbreiden. Het TIR
zoekt daarvoor professionele ondersteuning.
f. Media: Middels zoveel als mogelijk gebruik te maken van de diverse media, zoals de
geschreven pers, internet, radio en tv proberen we steeds weer het gebied van
Ravenstein en omgeving te promoten met als doel het aantrekken van bezoekers naar
het gebied.
g. Ook in 2018 zal het TIR Ravenstein presenteren, al dan niet met een stand, op diverse
promotionele activiteitendagen zoals Maasmeanderdag, Maashorstfair.
h. Verspreiding van informatiemateriaal bij ongeveer 150 adressen in Ravenstein en de
naaste omgeving.

dd 17 oktober 2017
Het TIR-bestuur;
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