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De doelstelling, missie en visie 
 
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 vergroting van de leefbaarheid en het genot van het dorp 
Siebengewald* en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, 
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting heeft als doel de mensen uit Siebengewald een steuntje in de rug te geven waar 
dat vanuit hun zelf net even niet mogelijk is. Ontstaan door pech of andere problemen, voor 
tijdelijke hulp of incidenteel. Door zoveel mogelijk naar buiten te treden, mensen over de 
stichting te informeren en het bezoeken van bijeenkomsten met een gelijk gezind doel 
proberen wij onze doelgroep te bereiken. 
 
 De belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
Het blijft een moeilijk traject om mensen betrokken te maken bij de Stichting, maar zeker 
ook om mensen gebruik te laten maken van onze mogelijkheden. Daarnaast is de 
samenwerking met het ambtelijke apperaat, ook vanwege de wet op de privacy, nog niet op 
het gewenste niveau. 
Inmiddels is een gedeelte van het kapitaal onder gebracht in diverse beleggingen en 
daarmee lijken we dit jaar zeer positief af te sluiten. Wel zien we in de wereld een fragiele 
economie dus goed de vinger aan de pols houden. 
 
 De doelrealisatie 
 
In het jaar 2019 zijn verschillende projecten gepasseerd en zijn er inmiddels gesprekken 
geweest met eventuele ambassadeurs. Deze ambassadeurs gaan een structuur krijgen 
waarin zelfstandige keuzes tot een €500,= mogelijk zijn en zal met name worden ingezet op 
informatie verbreding en onderhoudt met onze doelgroep. 
 
In 2019 zijn de volgende projecten aangegaan en gedeeltelijk afgesloten; 

• 2019-001 nieuwe vloerbedekking 

• 2019-002 acute actie leveren van een nieuwe koelkast 

• 2019-003 aanvraag voor materialen Bootcamp, geen verdere correspondentie 

• 2019-004 Kerstversieringen tbv algemeen gebruik 

• 2019-005 aanpassen stoep tbv rolator gebruik 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informatie over het financieel beleid 
 
De stichting heeft in het jaar 2019 haar budget niet kunnen uitgeven, oorzaak is deels te 
wijten aan kort bestaan, lees bekendheid. Tevens blijft de drempel om de stichting te 
benaderen hoog. Een groot gedeelte van het kapitaal is geinvesteerd in twee 
beleggingsvormen. Door deze gelden te parkeren wordt getracht de doelstelling voor een 
langere tijd te garanderen dan wanneer enkel elk jaar een deeel van het kapitaal gebruikt 
wordt. Er is in de stichting nog voldoende beschikbare liquiditeit aanwezig om de komende 5 
jaar aan de doelstellingen te voldoen. 
 
 Governance 
 
De organisatie bestaat sinds de oprichting uit 4 personen en heeft zich in 2019 niet 
gewijzigd. Te weten; Voorzitter Oscar Huizinga, Penningmeester Willy Jans, Secretaris Piet 
Roelofs en bestuurslid Elly Jans. Alle leden worden niet betaald voor hun diensten aan en 
voor de stichting. 
 
 Communicatie met belanghebbenden 
 
In het afgelopen jaar, 2019, is de informatie verspreiding doorgezet zoals gestart in 2018. 
Nog steeds wordt er regelmatig gepost via facebook en nieuwd geplaatst in het dorpsblaad 
de Grenskoerier. Tevens gaan we ervanuit dat met de verbreding door onze ambassadeurs 
de mond tot mond “reclame” ook toe zal nemen. 
 
 Verwachte gang van zaken 
 
We gaan vol goede moed 2020 in, een jaar waarin we hopen onze vruchten te plukken van 
de ambassadeurs en daardoor meer in contact zullen komen met onze doelgroep. Het 
verloop van de projecten in 2019 geeft niet het vermoeden dat we in 2020 een tekort op ons 
budget zullen krijgen. Daarnaast zijn de ontwikkelingen van de belegingen zeer positief en 
zullen we daar scherp op moeten blijven om eventueel waar mogelijk tijdig te reageren. 
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