Stichting Inwoners aan Zet
gemeente Coevorden
Beleidsplan periode 2019-2024

INLEIDING:
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden. De stichting is
opgericht en notarieel geregistreerd op 12 april 2019 en gevestigd te Coevorden.
Aanleiding voor de oprichting van de stichting is dat er sinds enkele jaren sprake is van de opkomst
van een nieuw soort vrijwilliger. Het gaat hierbij om vrijwilligers die nieuwe initiatieven ontwikkelen,
die meestal buiten georganiseerde verbanden plaatsvinden.
Nieuwe initiatieven van betrokken burgers spelen zich in eerste instantie af, buiten het blikveld van
de overheid. De initiatieven doen zich vooral voor op de terreinen van zorg, welzijn, veiligheid en
leefbaarheid. Ze kennen in de meeste gevallen, met name in de opstartfase, geen formele
organisatiestructuur. Het zijn meestal geen stichtingen of verenigingen. Het gaat om groepen
burgers die sterke betrokkenheid bij een maatschappelijk probleem tonen.
De gemeente Coevorden stimuleert in haar beleid het ontwikkelen van inwonersinitiatieven.
Buurtbewoners zijn primair zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het initiatief.
Het kan voorkomen dat een inwonersinitiatief een meer structureel karakter krijgt. Dan krijgen de
initiatiefnemers te maken met bepaalde geldstromen zoals fondsen, deelnemersgeld, contributies,
kasgeld of het huren van een ruimte, het regelen van verzekeringen etc. Als het initiatief niet is
ontwikkeld vanuit een bestaande organisatie of vereniging zal het een eigen juridische status
moeten gaan realiseren.
Voor inwonersinitiatieven is (daar waar geen aansluiting plaats kan vinden bij een lokaal
rechtspersoon) dit niet altijd haalbaar en wenselijk. Stichting Inwoners aan Zet wil voor deze
bewonersinitiatieven optreden als juridisch kader, waarbij de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het initiatief bij de initiatiefnemers ligt. Bewonersinitiatieven behouden hun
eigenheid en zelfstandigheid als het gaat om inhoud en uitvoering.
Deelnemers aan inwonersinitiatieven zonder rechtspersoon die gebruik maken van Stichting
Inwoners aan Zet worden door de gemeente beschouwd als vrijwilligers en kunnen bij schade een
beroep doen op de verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers van de gemeente Coevorden.
Nadat de notariële akte is opgesteld is de Stichting Inwoners aan Zet ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en aangemeld bij de Belastingdienst.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan
volgens de ANBI aan zou moeten voldoen. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en
particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Het beleidsplan van de Stichting Inwoners aan Zet geeft inzicht in:
●
●
●
●
●
●

Missie, visie en doelstelling van de stichting
Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
Het functioneren van het bestuur
Beheer van de financiële middelen
Samenstelling van het bestuur
Fiscale en juridische gegevens

Statutaire doelstelling:
Het doel van de stichting is om financiering van initiatieven van inwoners van de gemeente
Coevorden mogelijk te maken, zonder dat zij (de inwoners zelf) een juridische status hoeven op te
richten. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit
doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
Missie/ Visie:
Missie:
Stichting Inwoners aan Zet wil bewonersinitiatieven van inwoners uit de gemeente Coevorden
(financieel) mogelijk maken door op te treden als juridisch kader.
Visie:
Stichting Inwoners aan Zet vindt het belangrijk om voor bewonersinitiatieven zonder
rechtspersoonlijkheid (al dan niet tijdelijk, voor maximaal een periode van 2 jaar) op te treden als
juridisch kader. Het gaat om bewonersinitiatieven van burgers die sterke betrokkenheid bij een
maatschappelijk probleem tonen en niet bij andere georganiseerde verbanden terecht kunnen. Deze
nieuwe, ongebonden vrijwilligers steken hun nek uit en gaan aan de slag. De stichting is van mening
dat door op te treden als juridisch kader, betrokkenheid en verbondenheid bij het initiatief van
inwoners wordt gestimuleerd en kansen en talenten voor inwoners worden vergroot.
Doelstelling Stichting Inwoners aan Zet:
De stichting wil haar doel bereiken door:
●
●
●

Het voor bewonersinitiatieven mogelijk te maken om fondsen aan te schrijven en andere
verplichtingen aan te gaan.
Acties uit te zetten om naamsbekendheid te verwerven.
Het aanbieden van (gratis) expertise en ondersteuning bij de ontwikkeling van het initiatief,
bijvoorbeeld met inzet van deskundigen uit het bedrijfsleven (maatschappelijk ondernemen)
of inzet van een opbouwwerker of Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De stichting sluit nauw aan bij het volgende onderdeel van het gemeentelijk beleid. De gemeente
Coevorden stimuleert in haar beleid het ontwikkelen van burgerinitiatieven. Het gemeentelijke
beleidsplan “Samen Krachtig” onderstreept dit nog eens:
“Meedoen, dat doe je voor een groot deel in de buurt waar je woont. Inwoners gaan zelf aan de slag
als ze iets willen veranderen en helpen elkaar. Waar het nodig is sluiten we als gemeente aan of
helpen we een idee verder. De manier waarop kan verschillen, soms is er wat geld nodig, een andere
keer denken we mee of maken we door beleid iets mogelijk. Hierdoor werken we ook aan de
leefbaarheid in de buurt.”
Financiën:
Stichting Inwoners aan Zet ontvangt van de gemeente Coevorden een subsidie om haar activiteiten
uit te voeren. In de algemene subsidieverordening van 2012 zijn de voorwaarden opgenomen die
verbonden zijn aan de verstrekking van deze subsidie.
Hierbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse organisatiekosten. Een overzicht van de jaarlijkse
basiskosten van de stichting is te vinden in de bijlage . De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur
De bestuursleden oefenen hun functie vrijwillig uit. De penningmeester is de eerste
verantwoordelijke voor de financiën. Bestuurders krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte reisen onkosten. Deze kunnen middels een declaratieformulier ingediend worden. De stichting wordt
ondersteund door een coördinator voor 6 uur per week die in dienst is van Maatschappelijk Welzijn
Coevorden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en inhoudelijk verslag.
Beheer:
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. De stichting heeft
bij de Rabobank een betaalrekening. Per einde van elk kalenderjaar wordt de boekhouding van de
stichting afgesloten. Er wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat
van baten en lasten over het beëindigde boekjaar opgemaakt. De balans en de staat van baten en
lasten van de stichting of jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het
opmaken van de jaarstukken. Het bestuur kan overgaan tot het laten onderzoeken van de stukken
door een bevoegd accountant.
Het bestuur stelt jaarlijks, ter verantwoording naar de subsidiënt (gemeente Coevorden), een verslag
op waarin de verrichtte activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen van
het afgelopen jaar worden beschreven. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. P.H. Gras
Secretaris: Dhr. H.J. Scholte
Penningmeester: Dhr. A.C. Littel
Algemeen lid: Mevr. G.W.M. Gramsma
Bestuurders zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. Aftredende bestuurders zijn onbepaald
herbenoembaar. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen in vergadering. De stichting heeft
een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Reinders Assurantiën te Coevorden.
Fiscale en juridische gegevens:
RSIN/Fiscaal nummer

: 859959107

Ingeschreven KvK

: 12-4-2019 onder nummer 74588826

Website

: https://stichtinginwonersaanzet.nl/

Bankrekeningnr

: NL65 RABO 0341 7827 50

