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Voorwoord            
Dit jaarplan geeft de specifieke actiepunten voor het jaar 2016 weer. Dit document is een aanvulling op het 

meerjarenplan 2016-2018 van SHS Delft, waarin de beleidsdoelen en randvoorwaarden verder geconcretiseerd 

zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 2016 (v.l.n.r.):  

Evi Dirks  – Bestuurslid Vastgoed 
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Bente Bast – Secretaris  

Sem Nouws– Penningmeester 
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I. Actiepunten 2016         
1.1 Actiepunten beleidsdoel 1 

“Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren dan wel begeleiden van 

transformatieprojecten.” 

 

 Betrokkenheid bij tenminste drie transformatieprojecten, waarvan minstens één zoals genoemd in 

schaalniveau één 

 Uitbreiden van de shortlist van geschikte panden in Delft 

 Tenminste één keer per kwartaal het leegstandsonderzoek bijwerken 

 Tenminste één dag per kwartaal door Delft fietsen om de leegstand in kaart te brengen 

 Contactlegging met minstens drie pandeigenaren 

 Contactlegging met minimaal één nieuwe mogelijk financierder  

 Publiceren van ten minste één artikel specifiek gericht op pandeigenaren 

 Het uitvoeren van businesscase onderzoeken voor potentiële panden 

 In de situatie waarbij het bestuur een project uitvoert moet er tenminste eens per twee maanden één 

businesscase onderzoek voor een potentieel pand worden uitgevoerd.  

 In de situatie waarbij het bestuur geen project uitvoert moet er tenminste eens per maand één 

businesscase onderzoek voor een potentieel pand worden uitgevoerd.  

 

1.2 Actiepunten beleidsdoel 2 

“Het delen van de kennis van SHS Delft.” 

 

 Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen 

 Het geven van tenminste twee presentaties aan onderwijs gerelateerde groeperingen 

 Het geven van tenminste één presentatie aan niet-onderwijs gerelateerde groeperingen 

 Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector 

 Zelf of in samenwerking organiseren van tenminste één (workshop)evenement  

 Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen welke grondig worden voorbereid op de 'take 

away' voor SHS Delft 

 Het bijwonen van tenminste vijf interactieve bijeenkomsten 

 

1.3 Actiepunten beleidsdoel 3 

“Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep.” 

 

 Het ieder kwartaal uitvoeren van een verdiepend onderzoek welke wordt gepubliceerd op de website 

 Het onderzoeken van nieuw marktgebieden zoals Rotterdam of Den Haag 

 Het onderzoeken van nieuwe doelgroepen en de mogelijke combinatie daarvan met studenten 

 

1.4 Randvoorwaarden actiepunten 

Financieel 

 Voor 2016 waarborgen dat de inkomsten de uitkomsten dekken 

 Het opstellen van een financieel plan voor het reserveren dan wel besteden van reserves 

 

Bestuurlijk 

 Het volledig vervaardigen van de Jaarevaluatie 2016  

 Het volledig vervaardigen van een Beleidsplan 2016 - 2018  

 Het maken van een opzet van het Jaarverslag 2016 

 Geïnteresseerde voor een bestuursjaar in een vroeg stadium contacten 

 Het deelnemen aan een bestuurstraining 
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Promotioneel 

 Het updaten van de website naar de verschillende doelgroepen 

 Het vertalen van de website naar het Engels  

 Het opstellen van een fact-sheet 

 Het updaten van de perskit 

 Het vervaardigen van een boek over SHS Delft 

 

II. Planning 2016          

 

III. Begroting 2016         
De begroting 2016 kan worden aangevraagd bij het bestuur. Neem hiervoor contact op via info@shsdelft.nl of 

het contactformulier op de website.  
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