Planni, de slimme online planner
voor en door de verenigingen in het kerkdorp Beesel
Enige tijd geleden is door Kernoverleg Beesel het initiatief opgepakt om Beesel ook in
de toekomst leefbaar te houden. Hiervoor zijn de inwoners geraadpleegd en al snel was
duidelijk dat 4 hoofdthema’s aandacht verdienen, te weten: toerisme, wonen,
voorzieningen en verenigingen.
De verenigingswerkgroep met de volledige naam “Blie in Beesel – Verenigingen”
ondersteunt de verenigingen op diverse gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
vrijwilligers vinden en behouden, onderlinge samenwerking, etc.
Er werden verschillende bijeenkomsten met de verenigingen georganiseerd en tijdens
één daarvan werd de stelling “er wordt te veel georganiseerd in Beesel” besproken. Al
snel was duidelijk dat er niet te veel wordt georganiseerd, maar dat zelfs in Beesel, waar
heel veel sociale binding is, het lang niet altijd duidelijk is wie, wat, waar, wanneer plant.
Daardoor werden wel eens grote, maar ook kleine evenementen op dezelfde dag
georganiseerd, hetgeen natuurlijk niet wenselijk is.
“Dat moet beter kunnen”, dacht werkgroeplid Bert na de bijeenkomst. Na een nachtje
slapen en nadenken was het concept Planni geboren. In de weken erna werd een eerste
prototype gecreëerd en besproken binnen de werkgroep, waar het goed werd
ontvangen. Later is de Planni-werkgroep opgericht om het systeem in de praktijk te
testen en verder te optimaliseren.
Op dinsdag 21 januari j.l. is Planni tijdens een bijeenkomst met de verenigingen in
kerkdorp Beesel gelanceerd in het bijzijn van een afvaardiging van het College van B&W,
die dit burger-initiatief steunen. Inmiddels zijn ruim 20 verenigingen en stichtingen op
Planni aangesloten.
Via Planni kan men in één oogopslag zien wie, wat, waar en wanneer organiseert en voor
welke doelgroep. Dubbele planningen zijn daarmee verleden tijd.
Planni laat een overzichtelijke lijst met alle evenementen zien en heeft uitgebreide
filtermogelijkheden. Tevens laten grafieken in een oogopslag zien welke periode het
best geschikt is voor een evenement. Voor het gebruiksgemak kunnen de ingevoerde
gegevens op andere websites en externe agenda’s worden hergebruikt, zodat deze maar
één keer hoeven worden ingevoerd.
Later zal Planni verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld een module om vrijwilligers
slim te werven en te beheren.
Wil je meer weten over Planni kijk dan op https://www.planni.nl voor informatie en
contactgegevens.
Planni: voor elkaar, door elkaar

