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ALGEMEEN - Stichting BuurtWelzijn
De Stichting BuurtWelzijn werd op 30 januari 2014 opgericht door de heer Wim Kroon.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale Cohesie in de buurten, het buurtwelzijn en sociale
contacten, door het activeren en ondersteunen van sociale interacties(sociaal makelaarsschap), onder meer
door gebruik te maken van informatie- en communicatie technologie (ICT) en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaroe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord en met het oogmerk een algemeen nut beogende instelling te zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
- het stimuleren van onderzoek in buurten en het organiseren van pilots voor bepaalde doelgroepen in buurten;
- het promoten van BuurtWelzijn in alle geldingen van de maatschappij;
- het verlenen van financiele steun
- het informeren van het publiek gebruikmakend van een eigen internetsite, die voldoet aan de voorwaarden
van de belastingdienst;
en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.

De Stichting kent een bestuur.
Het bestuur van de Stichting BuurtWelzijn is als volgt samengesteld:
W.A. Kroon

Voorzitter

P.A.B.M. Kooiman-Dekker

Secretaris

Jac. van der Kooij

Penningmeester

Voorts heeft de stichting een vertegenwoordiger:
O.M Verzuu
en een Raad van Advies zijnde:
J. van der Kooij
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Voorwoord jaarverslag Stichting BuurtWelzijn
In 2017 heeft de Stichting met het project ‘Online meedoen in de buurt’ binnen het programma Meer
Veerkracht, Langer Thuis van FNO (Fonds NutsOhra) veel kennis en ervaring opgedaan onder
kwetsbare ouderen. We waren succesvol in dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en wijken
in de stad Utrecht. Ook in Breda is er in dit kader veel gedaan rondom het thema Ouderen. Hier is
vooral samenwerking gezocht met woon-zorgcentra om de behoefte van ouderen in kaart te brengen
en hierin te faciliteren.
Met de opgedane kennis is de website op het gebied van gebruiksvriendelijkheid aangepast aan de
vragen en behoeften van deze doelgroep.
Samenwerking is gezocht met Humanitas. Met de afdeling Zeist hebben we een succesvolle activiteit
georganiseerd in de Utrechtse Heuvelrug waaruit een buurtinitiatief is ontstaan in Driebergen. Een
erg leerzame ervaring die in de toekomst zou kunnen worden voortgezet.
Eind 2017 en in het voorjaar van 2018 is veel energie besteed aan het inspiratieboekje ‘Samen
bouwen aan een buurt om van te houden’. In dit boekje is de focus gelegd op de samenwerking van
onze stichting met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, haar inwoners en organisaties. Dit boekje
wordt komend jaar verder verspreid in de gemeente, maar ook uitgedeeld aan andere gemeenten
binnen de provincie Utrecht ter inspiratie.
Ook is het vrijwilligersbeleid van de Stichting in een overzichtelijk document verwoord. Dit helpt de
stichting bij het begeleiden van inwoners die een initiatief willen starten in hun eigen buurt met
gebruik van onze diensten.
In het afgelopen jaar is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor de MijnBuurtagenda app, die
we samen met de Bibliotheek Z-O-U-T hebben ontwikkeld met behulp van subsidie van Provincie
Utrecht. We gaan in het komend seizoen nadruk leggen op het vullen van deze agenda-app met
correcte informatie voor de inwoner, waardoor deze altijd een compleet overzicht van lokale
activiteiten in bezit heeft.
Als bestuur zijn we ieder jaar weer verheugd over het vele werk wat door Buurtwelzijn BV is verricht.
We zijn blij dat ook het komend seizoen de Caesargroep ons als founding father blijft steunen. Wel
blijven wij on zoek gaan naar meerdere financieringsbronnen om doorontwikkeling en uitrol van onze
producten en diensten te kunnen borgen.
Wim Kroon
Voorzitter Stichting BuurtWelzijn

Stichting Buurtwelzijn te Utrecht
1.1 Balans per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

€ 40,000
€ 40,000

€ 40,000
€ 40,000

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen (2)

€ 87,762

€ 31,658

Totaal activa

€ 127,762

€ 71,658

ACTIVA
Vaste Activa
Financiële vast activa
andere deelneming

