Beleidsplan
Stichting Wijkberaad
Bezuidenhout

1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Wijkberaad Bezuidenhout (hierna te
noemen de Stichting) het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering
van 13 december 2021. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
-

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt: “De
Stichting heeft ten doel de verbetering van het woon-en leefmilieu te stimuleren en de
belangenbehartiging van de bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door
zelfwerkzaamheid van de bewoners. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.” Met haar
doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

-

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de laatste zin van artikel 3 van de
statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van
de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde
opbrengsten volledig ten goede laat komen aan haar doelstelling.

-

Bestemming liquidatiesaldo

Bij liquidatie en bij een positief saldo zal het bestuur, in lijn met artikel 21 van de statuten,
een goed doel in de wijk Bezuidenhout kiezen.

3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

Het bevorderen en organiseren van overleg onder de bewoners
Het bevorderen van de ontplooiing van activiteiten van de bewoners
Het verschaffen van inzicht en informatie over het woon- en leefmilieu
Het verlenen van service aan initiatieven en activiteiten van bewoners
Het tegemoet komen aan de behoeften aan contacten tussen bewoners en groepen daaruit,
alsmede tussen bewoners en organisaties en instellingen
Het geven van voorlichting over aanwezige niet commerciële voorzieningen en over de
mogelijkheden die er zijn op het terrein van de verbetering van het woon-en leefmilieu
Het beheren of exploiteren van één of meer centra
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•
•
•
•
•

Het bevorderen van overleg en samenwerking van de Stichting en de bewoners met de in het
werkgebied werkzame instellingen (overheid en overheidsdiensten)
Het verrichten of doen verrichten van alle werkzaamheden die een goed leef- en woonmilieu
in het Bezuidenhout ten doel hebben
Het eventueel houden van personeel op arbeidsovereenkomst;
het verkrijgen van financiële middelen, die nodig zijn voor het functioneren van de Stichting
Het aanwenden van alle andere wettige middelen

Door het actief benaderen van de gemeente en andere overheidsinstellingen, het onderhouden van
contacten met de bewoners en de werkgroepen, het maandelijks houden van een
bestuursvergadering, draagt de Stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in
artikel 3 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten. De Stichting vraagt voor haar activiteiten subsidie aan bij de Gemeente Den
Haag. Tevens kan zij gelden aanvragen bij Fonds 1818. De Stichting is geheel afhankelijk van
subsidies en donaties van derden.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats: de inkomsten worden gebruikt voor de
activiteiten die georganiseerd worden, resterende gelden worden geherinvesteerd in de Stichting en
haar activiteiten.
De Stichting houdt rekening met inhuur van juridische diensten voor het voeren van juridische
procedures in het kader van het behartigen van belangen van de wijk Bezuidenhout en heeft
hiervoor geld gereserveerd. Daarnaast is geld opzij gezet voor het beheer en onderhoud van de
Bezuidenhut, een centrum waar activiteiten voor de wijk samenkomen.

3.3 Vermogen van de instelling
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

3.4 Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Straatfeesten (georganiseerd door de bewoners, ondersteund door de Stichting)
Website (www.bezuidenhout.nl )
Wijkkrant
lobbywerk ten behoeve van het behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners
Werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers
Sophiepark (parkfeest en voetbaltournooi)
Haagse Uitgaansgroep (activiteiten voor ouderen in de wijk)
Bezuidenhout festival
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsreceptie
Herdenking Bombardement 3 maart ’45 ( in samenwerking met Stichting 3 maart ’45)
Vrijmarkt (op Koningsdag)
Parels van Bezuidenhout ( wijkbewoners met een passie of hobby stellen voor 1 dag hun huis
open voor belangstellende buren)
Schaatsbaan (in december/ januari ligt er een schaatsbaan op het speelveld in de wijk)
Beachvolleybal ( eigen veld, wat gebruikt kan worden door scholen en bedrijven)
Bloeiende boomspiegels ( aangelegd en onderhouden door bewoners)
Werkgroep Duurzaam
Project groepen en werkgroepen per buurt en wijkdelen. Hoofdzakelijk infrastructureel en
verkeer technisch. Overleg met gemeente en politiek.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikelen 13 en 14 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid
heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan er
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen
vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 11.6 van de statuten voor de
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Naar goed
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen
in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er
op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en
verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De penningmeester wordt
hierin ondersteund door een Administratief Ondersteuner. De jaarrekening van de Stichting wordt
opgesteld door de penningmeester. De Stichting beschikt vooralsnog niet over een accountant.

4.3 Publicatie
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.bezuidenhout.nl
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