Jaarverslag en jaarrekening 2020
Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden

Algemeen:
Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden (IaZ) is opgericht op 12
april 2019 en is statutair gevestigd aan de Nordhornerstraat 12, 7742 VX
te Coevorden.
Doel:
Het doel van de Stichting Inwoners aan Zet is om inwonersinitiatieven in
de gemeente Coevorden te ondersteunen en te stimuleren. De stichting
biedt een plek aan groepen inwoners die initiatieven ontwikkelen en die
(nog) geen juridisch kader hebben. De stichting ondersteunt de
initiatieven met haar kennis en kunde en geeft hen een tijdelijk juridisch
onderdak.
Visie:
Stichting Inwoners aan Zet ondersteunt tijdelijk inwonersinitiatieven
zonder rechtspersoonlijkheid, voor maximaal een periode van 2 jaar. Zij
treedt in die periode op als juridisch kader voor het initiatief. Het gaat om
inwonersinitiatieven die sterke betrokkenheid bij een maatschappelijk
probleem tonen en niet bij andere georganiseerde verbanden terecht
kunnen. Deze vrijwilligers steken hun nek uit. De stichting wil deze
initiatieven, mits zij aan de voorwaarden voldoen, graag ondersteunen. De
stichting is van mening dat door op te treden als juridisch kader, zij een
gedeelte van de rompslomp die hoort bij de opstartfase van een initiatief ,
voor de inwoners kan wegnemen. Zij wil op deze wijze de betrokkenheid
en verbondenheid bij het initiatief van inwoners stimuleren en hierdoor
kansen voor en talenten van inwoners vergroten.
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Voor verdere informatie over o.a. de werkwijze van de stichting zie de
website: https://stichtinginwonersaanzet.nl/
IaZ wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door een
coördinator die ingehuurd wordt vanuit de stichting Maatschappelijk
Welzijn Coevorden (MWC).
Een bijzonder jaar:
Ook onze stichting heeft de gevolgen van de Coronapandemie in het
verslagjaar ondervonden. De maatschappelijke ‘stilstand’ is terug te zien
in de beperkte aanvragen vanuit de Coevorder samenleving. Het jaar
2020 is dan ook vooral gebruikt om te investeren in de verdere inrichting
van de stichting op basis van de ervaringen van de aanvragen tot dusver.
Zowel organisatorisch technisch als inhoudelijk heeft de stichting
aanpassingen gerealiseerd. Zo is de intake aangescherpt, is het financiële
protocol met name de financiële rapportage aangevuld, is een
presentatie/workshop ‘van initiatief naar entiteit’ ontwikkeld en is de inzet
van de coördinator van MWC meer specifiek geformuleerd. Hiermee is er
een hernieuwd fundament gelegd onder de stichting zodat in 2021 op een
snelle en zorgvuldige manier inwonersinitiatieven verder kunnen worden
geholpen. Het bestuur van stichting Inwoners aan Zet gemeente
Coevorden heeft in haar vergadering van 11-03-2021 het jaarverslag
2020 vastgesteld.
Fiscale en juridische gegevens:
RSIN/Fiscaal nummer

: 859959107

Ingeschreven KvK

: 12-4-2019 onder nummer 74588826

Website

: https://stichtinginwonersaanzet.nl/

Bankrekeningnummer : NL65 RABO 0341 7827 50
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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 hernoembaar.
Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen in vergadering.
De stichting heeft een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Aanvragen:
Als bijlage 1. is toegevoegd het overzicht van de aanvragen t/m december
2020.
De Coronapandemie heeft een negatieve uitwerking gehad op de
uitvoering van maatschappelijke activiteiten en daarmee op het aantal
ingediende aanvragen. De uitvoering van meerdere ingediende initiatieven
zijn doorgeschoven naar het jaar 2021.
PR:
De Stichting is bij alle verenigingen voor Dorpsbelangen extra onder de
aandacht gebracht, zo ook bij de coördinator van Coevorden Culturele
Hoofdstad. Verder is de website verfijnd en heeft de stichting zichzelf
gepromoot via de vrijwilligerskrant van MWC en Rabo&C0, uitgave van de
lokale banken van de Rabo.
Daarnaast zijn er interviews gegeven bij de regionale radio en RTV
Drenthe en er is een nieuwsbrief uitgegeven.
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Met MWC is een goede hechte samenwerking tot stand gekomen. De
opbouwwerkers kennen onze doelstelling en weten, in overleg met de
coördinator van IaZ, bij eventuele nieuwe initiatieven de mogelijkheden
van de stichting onder de aandacht te brengen.
Samenvattend:
De stichting heeft het verslagjaar gebruikt om haar interne werkprocessen
te versterken en om inhoudelijke zaken te ontwikkelen. Daarnaast is er
geïnvesteerd in het meer bekendheid geven aan haar jonge bestaan.
Zij ziet het komende jaar met vertrouwen tegemoet en verwacht nieuwe
initiatieven nu de samenleving mogelijk medio 2021 weer toegankelijker
wordt. De uitgestelde initiatieven zoals het Dickensfestival en andere
initiatieven hopen wij in 2021 intensiever te kunnen ondersteunen. Ook
initiatieven in het kader van Coevorden culturele gemeente van Drenthe in
2021-2022, hopen wij de komende jaren met onze stichting te kunnen
ondersteunen.
Jaarrekening 2020
Het bestuur van Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden heeft in
haar vergadering van 04-02-2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. Zie
bijlage 2.
Middels deze jaarrekening geeft het bestuur inzicht in de uitgaven en
inkomsten over het begrotingsjaar 2020.
Toelichting op de jaarrekening:
Voor 2020 is een beknopte jaarrekening opgesteld. Hieruit blijkt een
voordelig saldo van € 311,27
De grootste kostenpost zijn de loonkosten voor coördinatie en
administratieve werkzaamheden die worden uitgevoerd door MWC. In
totaal is in 2020 € 23.296,00 besteed voor deze werkzaamheden.
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De overige kosten bestaan onder andere uit:
-

Promotiemateriaal stichting
Kosten website
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Bankkosten
Overige geringe kosten

In totaal een bedrag van € 1.351,08
Met de gemeente Coevorden is overeengekomen om een bedrag van
€2500,00 dat begroot was voor het aanbieden van een cursus
boekhouden voor initiatiefnemers en in 2019 niet ingezet is, door te
schuiven naar het begrotingsjaar 2020. Als gevolg van de Corona
pandemie is deze cursus in 2020 niet aangeboden.
Voorgesteld wordt om een vergelijkbare cursus in een geactualiseerde
vorm aan te bieden in 2021.
Met de gemeente Coevorden is overlegd of een deel van het voordelig
saldo van 2019 als egalisatiefonds in 2020 gebruikt kan worden. Dit zou
kunnen worden gebruikt voor inwonersinitiatieven die voldoen aan de
indicatoren en voorwaarden en snel kunnen/moeten starten maar nog in
afwachting zijn van een definitieve toekenning van subsidie. Een andere
mogelijkheid is om dit bedrag als calamiteitenbudget in te zetten als een
initiatief mogelijk toch niet voor subsidie in aanmerking komt en er toch
start-/organisatiekosten zijn gemaakt. Hieraan heeft de wethouder zijn
goedkeuring verleend onder de conditie dit jaarlijks tijdens het
voortgangsgesprek met hem te evalueren en daarmee de hoogte te
bepalen.
In 2020 is hiervan geen gebruik gemaakt.
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Bijlage 1: initiatieven waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn
afgesloten
●
●
●
●
●

Buitenschoolse Sportactiviteiten Dalen
Dickens Festijn Coevorden
Wijkbudget Oranjewijk.
In voorbereiding: Spoorhavenstraat bloembakken
In voorbereiding “Nei Naoberschap” Dalen

Bijage 2: jaarrekening 2020
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(zie website)

