In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen.
Hoe je leven er nu ook uitziet, in elke buurt kunnen wij jouw hulp goed gebruiken.
Buurtbewoners en organisaties werken met wijkteams samen om de buurt netjes te houden.
Samen maken we de stad leuker, mooier en leefbaarder.
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Voorwoord
Op 3 mei 2017 is in Haarlem stichting De Stad Heeft Je Nodig opgericht en notarieel
geregistreerd.
De stichting wil een bijdrage leveren aan een prettige en duurzame leefomgeving in de
gemeente Haarlem en omgeving, door de inzet van burgers die participeren in de lokale
samenleving. Een voorbeeld hiervan is de ambassadeur die de ogen en oren van de wijk is
en afwijkingen meldt bij Spaarnelanden, de organisatie die verantwoordelijk is voor het
onderhoud van de openbare ruimte en tevens oprichter van de stichting is. Met name
burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
activiteiten die de stichting ontplooit. Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om een
sociaal netwerk op te bouwen en toe te groeien naar een betaalde baan. De stichting draagt
daar graag aan bij.
Stichting De Stad Heeft Je Nodig heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Voor een dergelijke status gelden strikte eisen. De stichting dient bijvoorbeeld negentig
procent van haar inzet te richten op het algemeen belang, mag niet bedoeld zijn om winst te
maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het
vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet te veel vermogen
hebben en voor onkostenvergoedingen gelden precieze regels. Ook dient er een beleidsplan
te zijn en kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Een ANBI heeft
verscheidene (fiscale) voordelen. Eén van deze voordelen is dat donateurs die doneren aan
een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om de status van ANBI te verkrijgen en te behouden dient een stichting aan verschillende
eisen te voldoen, zoals bijvoorbeeld het publiceren van de hoofdpunten van haar beleidsplan
op een website. Om aan deze eis te voldoen heeft de stichting De Stad Heeft Je Nodig dit
voorliggende document opgesteld.
Het bestuur van stichting De Stad Heeft Je Nodig,

Anita Tervoort, voorzitter
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Inleiding
De stichting is een initiatief van Spaarnelanden NV, de organisatie die zorg draagt voor het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. Vanuit die rol en de
verbondenheid met de stad is Spaarnelanden betrokken bij beleidsthema’s die voor lokale
overheden belangrijk zijn, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.
Spaarnelanden is een NV, honderd procent eigendom van de gemeente Haarlem.
Spaarnelanden heeft een samenleving voor ogen waarin een overheid burgers stimuleert om
te participeren in en betrokken te zijn bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarbij is het
noodzakelijk dat er een partner is die de overheid op dit punt ontzorgt en tegelijkertijd samen
met burgers werkt aan een optimale beleving van die omgeving. Spaarnelanden wil graag
deze partner zijn. Daarom heeft Spaarnelanden in 2017 de stichting De Stad Heeft Je Nodig
in het leven geroepen.
Het doel van de stichting is om een bijdrage te leveren aan een prettige en duurzame
leefomgeving in de gemeente Haarlem en haar omgeving. Dit doel tracht de stichting De
Stad Heeft Je Nodig onder meer te bereiken door de inzet van vrijwilligers, die vooral als
burger participeren in de lokale samenleving en waarbij vooral ook mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten die de stichting
ontplooit.
Dit beleidsplan geeft weer hoe het bestuur van stichting De Stad Heeft Je Nodig
bovenstaande doelen tracht te verwezenlijken. Daarnaast beoogt dit beleidsplan
duidelijkheid te verschaffen over:
•
•
•
•

Het werk dat stichting De Stad Heeft Je Nodig doet
De manier waarop de stichting De Stad Heeft Je Nodig geld werft
Het beheer van het vermogen van stichting De Stad Heeft Je Nodig
De besteding van het vermogen van stichting De Stad Heeft Je Nodig

Deze onderwerpen komen aan bod in de volgende hoofdstukken. Het beleidsplan zal indien
nodig jaarlijks worden aangepast.
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Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
De statutaire doelstelling van stichting De Stad Heeft Je Nodig is opgenomen in artikel 2 van
haar statuten en luidt als volgt:
1. De stichting heeft tot doel een substantiële en additionele bijdrage te leveren aan een
prettige en duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem en omgeving met behulp
van de vrijwillige participatie van haar burgers; zij draagt bij aan de bescherming van
natuur en milieu, daaronder begrepen de bevordering van duurzaamheid van openbare
(buiten)ruimte en aan het welzijn van de burgers in de regio Haarlem; en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van vrijwilligers
die vooral als burger van de gemeente Haarlem en omgeving participeren in de lokale
samenleving. Om een brede participatie van burgers bij het bereiken van de
doelstellingen mogelijk te maken, worden vooral ook burgers met een afstand tot de
arbeidsmarkt uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten die de stichting ontplooit.
3. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
Missie
Maatschappelijke betrokkenheid met lokale impact. De Stad Heeft Je Nodig staat midden in
de samenleving en maakt samen met haar bewoners de stad leuker, mooier en leefbaarder.
Om haar lokale betrokkenheid om te zetten in structurele acties, slaan wij bruggen tussen
organisaties en burgers en versterken wij de sociale cohesie samen met bewoners die zich
willen inzetten in een eigen wijk. Hiermee levert de Stichting een belangrijke bijdrage aan
een prettige en duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem en haar omgeving.
Doelgroep
Stichting De Stad Heeft Je Nodig richt zich op burgers (bewoners, ingezetenen en
vreemdelingen) van Haarlem in het algemeen en burgers met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, wat blijkt uit artikel 2 lid 3 van haar statuten en
feitelijke werkzaamheden.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed
ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
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Bestuur
Stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden, te weten een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Het bestuur dient voor meer dan de helft te bestaan uit
leden die niet werkzaam of verbonden zijn aan Spaarnelanden. Zij verrichten hun
werkzaamheden vrijwillig en vanuit een grote betrokkenheid bij de stichting.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het bestuur van de Stichting. Het
bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur heeft de zorg voor de
dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en het
bestuur zorgt voor uitvoering van de bestuursbesluiten en acties en vertegenwoordigt de
stichting.
Naam Bestuurder
Mevrouw Anita Tervoort
De heer André Vlug
De heer Jan Verhoeven

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

.

Bestuursvergadering
Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen voor vergadering. Van iedere
bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt.
Rooster van aftreden
Het bestuur is voor de eerste maal bij akte benoemd. De benoeming vindt in principe plaats
voor een periode van 4 jaar (met mogelijke verlenging van eenzelfde periode).
Rooster van aftreden bestuur
Naam
Aanvang bestuursperiode
Einde Bestuursperiode
Mevrouw Anita Tervoort
1 januari 2018
1 januari 2022
De heer André Vlug
3 mei 2017
3 mei 2021
De heer Jan Verhoeven
18 februari 2019
18 februari 2023
________________________________________________________________________
Mevrouw Wilma Vermunt
3 mei 2017
18 februari 2019
Mevrouw Laurina van Dam 3 mei 2017
31 december 2017
Anita Tervoort is voorzitter van de stichting. Zij is werkzaam bij Spaarnelanden in de functie
van Contracten Manager. De heren Vlug en Verhoeven zijn beiden niet werkzaam voor
Spaarnelanden. Daarnaast bestaat er geen direct familieband tussen de bestuurders.
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Beleid
Werkzaamheden stichting De Stad Heeft Je Nodig
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het werven, opleiden en begeleiden van
vrijwilligers en participanten voor de realisatie van haar doelstellingen.
Ambassadeurs (vrijwilligers)
Om de verbinding met de inwoners van de stad te versterken en tegelijkertijd arbeidskansen
voor uitkeringsgerechtigden te vergroten, werkt de stichting met ambassadeurs. Een
ambassadeur is een inwoner die een belangrijke bijdrage levert aan het Schoon, Heel en
Veilig houden van zijn of haar buurt. De ambassadeur levert hiermee een actieve bijdrage
aan de leefomgeving.
Onze ambassadeurs signaleren afwijkingen in de openbare ruimte en maken hier melding
van, geven informatie aan buurtbewoners en kunnen optreden als afvalcoach. Zij zijn als het
ware de ogen en oren van de wijk. Dit project biedt een unieke kans om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een stapje te laten maken om terugkeer naar de arbeidsmarkt
mogelijk te maken of te bevorderen. Er zijn nu 25 ambassadeurs in Haarlem, deze
ambassadeurs zijn voldoende verspreid over de stad, het bestuur van de stichting heeft
daarom besloten dat we (voor nu) geen nieuwe ambassadeurs meer werven.
Wijkteams (participatieplaatsen)
Binnen de wijkteams van Spaarnelanden gaat het met name om langdurig werkelozen,
mensen met een beperking, mensen zonder arbeidsperspectief. Haarlem en zijn omgeving
zijn erbij gebaat dat zoveel mogelijk lagen van de samenleving participeren. Vrijwilligers die
hun wijk schoonmaken, gehandicapten die weer zinvol werk doen, immigranten die al
werkend onze taal en cultuur leren. Wij willen een voorbeeld zijn op het gebied van
maatschappelijke betrokkenheid en participatie. De wijkteams houden de buurt netjes. Met
plaats voor tien participanten bieden we met dit project, evenals bij het ambassadeurschap,
een unieke kans aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om terugkeer naar de
arbeidsmarkt mogelijk te maken of te bevorderen.
Veerpont (vrijwilligers)
Daarnaast draagt de stichting zorg voor de dagelijkse bemensing van de veerpont over het
Spaarne. Met het Spaarneveer kunnen fietsers en voetgangers zonder omweg het Spaarne
oversteken. Met 22 vrijwilligers houden we de veerpont zeven dagen in de week in de vaart.
Veel kinderen bieden we op die manier een veilige route naar school.
Stichting De Stad Heeft Je Nodig wil deze huidige werkzaamheden voortzetten. Dit houdt
onder andere in dat we actief op zoek gaan naar inwoners voor de functie van ambassadeur
en participanten voor de wijkteams.
Adoptanten (vrijwilligers)
Adoptanten van grondstofstraatjes zijn betrokken burgers die toezicht houden op een
grondstofstraatje dat dicht bij hun woonomgeving gesitueerd is. Zij geven problemen op het
gebied van juiste afvalscheiding, bijplaatsingen en zwerfvuiloverlast bij deze
grondstofstraatjes door aan de afvalcoach en leveren zo een actieve bijdrage aan
het Schoon, Heel en Veilig houden van de stad
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Riksja
In 2018 zijn we begonnen met de aanschaf van een riksja, deze is geplaatst bij
Verzorgingshuis Schoterhof. Met de riksja kunnen vrijwilligers met bewoners fietsen, hiermee
willen we bewoners het gevoel van wind door de haren weer teruggeven. Het
verzorgingstehuis heeft voldoende vrijwilligers die af en toe met de bewoners een fietstocht
op een duofiets, of een wandeling willen maken. Niet alle bewoners zijn daartoe in staat. Op
de riksja kunnen bewoners met vrijwilligers een heerlijke fietstocht maken, of bijvoorbeeld
een ritje maken om naar een afspraak gebracht te worden, of onderweg een lekker kopje
koffie te drinken. In 2019 willen we via crowdfunding voldoende geld binnenhalen voor een
tweede riksja, die geplaatst zal worden bij het Reinaldahuis.
Samenwerking
Naast de samenwerking met Spaarnelanden wil de stichting De Stad Heeft Je Nodig
samenwerking aangaan met andere stichtingen, organisaties en bedrijven die raakvlakken
hebben met de stichting. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die
elkaar aanvullen. Stichting De Stad Heeft Je Nodig blijft haar eigen doelen nastreven en is
verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering daarvan.

Pagina 8

Werving van gelden
Stichting De Stad Heeft Je Nodig verwerft vermogen uit donaties, giften, legaten en hetgeen
door erfstelling verkregen wordt, inkomsten uit sponsoring en eventuele andere baten.
Het vermogen wordt in grote mate verkregen door eenmalige of periodieke bijdragen. De
stichting gaat actief op zoek naar donateurs. Dit kan zowel door het bestuur als door de
betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten worden gedaan. Donateurs kunnen
particulieren en niet-particulieren zijn.
•
•
•
•
•

Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden via:
Het benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse media.
Het organiseren van initiatieven rondom fondswerving.
Crowdfunding
Het geven van presentaties voor potentiële donateurs (bijvoorbeeld op seminars,
publieke bijeenkomsten, wijkraden, etc.).

Kostenstructuur
De beheerskosten van stichting De Stad Heeft Je Nodig worden financieel gesteund door
Spaarnelanden NV.
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Het beheer en besteding van het vermogen
Beheer van het vermogen
De penningsmeester beheert de financiën en de bankrekening van de stichting. Er kunnen
uitsluitend uitgaven worden gedaan die passen in de vastgestelde begroting en die zijn
goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur. De financiële consequenties van het
voorliggende plan worden beschouwd vanuit de exploitatie door de stichting.
Begroting 2019 stichting De Stad Heeft Je Nodig

De stichting voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks zullen de jaarstukken
worden opgemaakt en ter controle worden voorgelegd.
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De inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit:
•
•
•
•
•

Resultaten uit exploitatie
Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Crowdfunding
Alle andere verkrijgingen en baten

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs en begunstigden. Om dit te bewaken bestaat het bestuur uit minimaal drie
personen met gelijkheid van stemmen.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande
uit: de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten
over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht
hiervan, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, gepubliceerd op de website van de
stichting www.destadheeftjenodig.nl.
Het huidige boekjaar start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019. Uiterlijk 31
maart 2020 zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2019 beschikbaar.

Pagina 11

Besteding van het vermogen
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstellingen van de stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de
rekening blijven staan tot het weer zal worden geïnvesteerd het in belang van de stichting.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste besteding van het vermogen. Geen van de
bestuursleden heeft meerderheid van zeggenschap over het vermogen. Er zal niet meer
vermogen aangehouden worden dan nodig is voor de continuïteit van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel, met uitzondering
van de noodzakelijk te maken kosten, de beschikbare middelen volledig aan te wenden ten
behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen.
Via de website van de stichting worden belanghebbenden geïnformeerd over hoe de gelden
zijn of worden aangewend.
Uitkeringen
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij recht hebben op een onkostenvergoeding
(vrijwilligersvergoeding). Met alle vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. In
totaal zijn er bij de stichting 60 vrijwilligers actief.
Bezoldiging bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld en geen andere beloning dan een vergoeding
voor gemaakte onkosten in de uitvoering van hun functie.
Bestemming Liquidatiesaldo
Als de stichting wordt ontbonden dan wordt een eventueel batig saldo van de stichting
uitgekeerd aan een Algemeen Nut Beoogde Instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Pagina 12

Overzicht gegevens stichting De Stad Heeft Je Nodig

De naam van de stichting
Stichting De Stad Heeft Je Nodig
Datum van oprichting
3 mei 2017 te Haarlem
Kamer van Koophandel nummer
KvK-nummer: 68692463
Het RSIN nummer
RSIN: 857551322
Bankrekening
NL66 INGB 0007 8307 22
Anbi-status
Ja, per 3 mei 2017
Het postadres van de stichting
Van Nesstraat 64, 2024 DR Haarlem
Het bezoekadres van de Stichting
Minckelersweg 40, 2031 EM Haarlem
Contactgegevens
E-mailadres : info@destadheeftjenodig.nl
Website

: www.destadheeftjenodig.nl
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