Samenvatting Evaluatie DOW 2017
Van 28 t/m 30 april 2017 vond het Dabar Ontmoetingsweekend plaats in Ede. Na afloop
vulden ruim 100 jongeren en commissieleden een enquête in. Hartelijk dank hiervoor!
Er kwamen zeer positieve reacties op de nieuwe locatie, keuzeprogramma op vrijdagavond,
bijbelstudiemomenten met het team, de vrije invulling van de zaterdagavond, de
boswandeling en goede organisatie.
Daarnaast waren er natuurlijk ook een aantal tips en verbeterpunten. Onderstaand in het kort
de punten waar we komend jaar mee aan de slag gaan:

Inhoud:







Meer focus in de uitwerking van het jaarthema én onderscheid tussen verschillende
diensten. Het jaarthema was te breed (een persoon én een brief). Daarnaast was er
door verschillende sprekers te veel overlap in de achtergrond en hoofdthema van 1
Petrus.
Voor komend jaar wordt er kritisch gekeken naar de indeling en invulling van het
weekend. Een aantal punten die hierbij overwogen worden:
o De lengte van het Dabar Ontmoetingsweekend
o Eén of meerdere grote thema’s in het weekend aan de orde stellen
o Aanbieden van het carrousel (dit wordt zeer wisselend ervaren)
o Elke dag een (kortere) teambuildingsactiviteit
o Meer onderscheid tussen nieuwe en ervaren Dabaristen
o Invulling team- & commissiemoment (met name voor ervaren Dabaristen te
lang)
o Mogelijkheid voor sporten tijdens het weekend
Er wordt gekeken of er meer budget vrij gemaakt kan worden voor de inhoud van het
programma (inspirerende sprekers / programmaleiders / workshopleiders).
Zichtbaarheid en bereikbaarheid van het gebedsteam vergroten.

Daarnaast zullen we de workshopsuggesties die we ontvangen hebben, meenemen in het
samenstellen van het nieuwe workshopprogramma.

Organisatie (onder voorbehoud zelfde locatie):








Sommige locaties waren lastig te vinden. Wij zullen extra bewegwijzering aanbrengen
en bij locaties vermelden of dit in het hoofdgebouw of bijgebouw plaats vindt.
Er wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor de zondagochtenddienst.
Aankleding rondom het podium was rommelig / onrustig. Ook was er ’s avonds te
weinig licht. Hier wordt volgend jaar naar gekeken.
Slaapruimtes:
o Veel licht & warmte: aanpassingen hierin zijn niet mogelijk, wel zal
geprobeerd worden om de lokalen ruimer in te delen.
o Geluidsoverlast bij slaapruimtes die grenzen aan het Atrium: er wordt meer
bijgestuurd als er teveel geluid gemaakt wordt (evt. verplaatst naar andere
ruimte) en er wordt overwogen om een aparte ‘stille’ slaapruimte beschikbaar
te stellen.
Wij waren (positief) overweldigd door de hoeveelheid mensen dat na de uitzenddienst
nog bleef eten. Dat zorgde voor uitdagingen in de catering en logistiek. Er zal
gezorgd worden voor meer eten en een andere looproute.
Als er niemand aanwezig is bij de balie, dan zal er een telefoonnummer aanwezig zijn
om de mensen van de balie te kunnen bereiken.

Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met landelijk Dabar, dabar@izb.nl /
030-4611949

