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1.
Visie & Missie
De stichting heeft als doel het versterken van het sociale en culturele leven in de Zwijndrechtse Waard.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door activiteiten en projecten of ideeën te ondersteunen, die
een groot draagvlak in de lokale gemeenschap hebben, in het bijzonder ten behoeve van de (opgroeiende-)
jeugd.
1.1
Doelstelling
Het creëren van kansen voor sociale en culturele organisaties door het ondersteunen van activiteiten en
projecten in de Zwijndrechtse Waard. Wanneer jongeren hun bijdrage leveren binnen de activiteit of project
is dit een pre.
1.2 Hoe gaan we dit bereiken?
Wij gaan mensen enthousiasmeren om projecten in te dienen om te voldoen aan de bovenstaande visie &
missie en doelstelling. Door het invullen van de rol van intermediair tussen de indiener en MBZ
De volgende criteria hanteren wij om de doelstelling te behalen:
▪ Het vindt plaats in de Zwijndrechtse Waard;
▪ Het draagt op een positieve wijze bij aan de sociale of culturele samenleving;
▪ Het geniet maatschappelijk draagvlak;
▪ Het is bij voorkeur bestemd voor jongeren/jongvolwassenen door jongeren/jongvolwassenen;
▪ MBZ betaalt o.b.v. een factuur;
De beoordeling wordt gedaan door het bestuur, die de aanvraag op de volgende punten zal toetsen:
▪
Het aantal betrokken vrijwilligers;
▪
Het totaalaantal te verwachten deelnemers;
▪
Het te verwachten aantal deelnemende jongeren en jongvolwassenen;
▪
Het maatschappelijk draagvlak, zijn er bijvoorbeeld meerdere sponsoren betrokken en
door wie en op welke wijze wordt het (professioneel) ondersteund;
▪
Is er een projectbegroting aanwezig;
▪
Betreft het een concreet (onderdeel van een) initiatief, project, of activiteit;
▪
Is de aanvraag ingediend door of via een vereniging of stichting;
▪
Is de aanvraag voorzien van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

2 Wat willen we bereiken
Sinds de oprichting van Stichting MBZ op 14 oktober 2013 is het aantal aanvragen voor ondersteuning
jaarlijks toegenomen. De doelgroep weet MBZ steeds beter te vinden. Net als de overige stakeholders op het
gebied van sociale en culturele ontwikkeling in de Zwijndrechtse Waard. Het bestuur is hier erg blij mee. In
de afgelopen jaren heeft MBZ vele initiatieven, projecten en activiteiten ondersteund en zal dat ook met
verve blijven doen. Een overzicht van de toegekende projecten staat op de website www.mbz.nl
2.1
Werkdoelen
Voor de periode van 2020 – 2023 zijn onze werkdoelen:
▪ Meer aandacht geven aan de fiscale mogelijkheden bij bedrijven
▪ Behouden van de ANBI-status, zodat partijen fiscaal vriendelijk kunnen blijven doneren;
▪ Zorgdragen voor voldoende financiële middelen.
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2.2
Activiteitenplan
Om onze werkdoelen te behalen, doen wij dat volgens de volgende activiteiten:
• De activiteiten worden ieder jaar afgestemd op de actuele situatie in de Zwijndrechtse
waard:
• Wij zullen altijd bezig zijn met het krijgen van funding bij bedrijven:
• Wij zoeken samenwerking met een partners binnen Zwijndrechtse Waard:
• Wij zijn zelf intermediair voor jongeren richting partners.
4. Organisatie
Stichting Maatschappelijke betrokkenheid Zwijndrechtse Waard, heeft een projectcoördinator in dienst. Haar
rol als intermediair te functioneren tussen jongeren en partners. Verder is er een onbezoldigd bestuur
aanwezig.
4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen. Onze bestuurders hebben een grote passie voor de doelstellingen van
MBZ en versterken de stichting door hun:
▪ Betrokkenheid bij de doelgroep en de regio
▪ Netwerk in de regio
▪ Relevante competenties, kennis en ervaring
Stichting MBZ streeft naar een samenstelling van het bestuur met leden die elkaar aanvullen op deze criteria
en hun bereidheid om zich actief in te zetten voor het behalen van de doelstellingen van Stichting MBZ.

Voorzitter

Jolita Meuldijk
Steinvoort

Secretaris/Penningmeester

Paul Wessels

Algemeen bestuurslid

Erwin de Graaf

Algemeen bestuurslid

Arend Hofland

Het gehele bestuur doet haar werkzaamheden op een onbezoldigde wijze. Alleen de coördinator is, gezien

de operationele taken die uitgevoerd moeten worden, een betaalde functie binnen Stichting MBZ.
Chantal Buster, Project Coördinator
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5. Financiën
Wij maken ieder jaar een financiële verslaglegging, geaccordeerd door een accountant. Hiervan ontvangen
wij een accountantsverklaring. Voor het inzien van de jaarrekening kijk op www.stichtingmbz.nl
6. Overzicht ondersteunde initiatieven, projecten en activiteiten
Via onze website en onze sociale media houden wij actief onze initiatieven, projecten en activiteiten bij. Wij
vragen ook aan de organisaties waar wij een donatie doen of zij ons actief willen vermelden, zodat de
stichting bekendheid behoud in de Zwijndrechtse Waard.
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