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Meerjarenbeleidsplan Stichting Puur Poelenburg 

Algemeen 

Periode:     2016-2018 
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:  voorzitter 
Plan aangenomen door bestuur:   2016 
Actualisatie:     jaarlijks 
 
 
Doelstelling 
 
Het doel van de stichting is samen de vrede van God vieren en mensen stimuleren in de groei van 
hun sociale, emotionele en geestelijke ontwikkelingen en mensen stimuleren tot zowel participatie 
binnen de gemeenschap als tot (hernieuwde) participatie binnen de maatschappij. 
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: verbindende activiteiten en werkzaamheden 
ten behoeve van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, ongeacht hun geloof, geslacht, ras,      
opleiding of anderszins. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk.   
 
Actueel beleid 
 
De stichting faciliteert een team van mensen die actief zijn in de wijk Poelenburg onder de werktitel 
‘Puur Poelenburg’, met een kernteam als leiding.  
 
Beleid voor het kernteam: de teamleider geeft een toewijding van tenminste 6 jaar; teamleden een 
toewijding van tenminste 4 jaar. Zij nemen verantwoordelijkheid om de dragende kracht van de 
gemeenschap(pen) te zijn.  
 
Het bestuur heeft een drietal fasen gedefinieerd om de doelstelling van de stichting uit te voeren 
door middel van het team van ‘Puur Poelenburg’.  In die  fasen wordt aan de volgende concrete 
doelen gewerkt. 
 
Fase 1: starten (2016) 

 ANBI-status aanvragen 

 Bijscholing van teamleden 

 Organisatie van onderwijs en/of vieringen 

 Planning maken voor fundraising 
 

Fase 2: verbinden (2017) 
 

 Op grond van de bevindingen in fase 1 de vieringen en/of onderwijs beter afstemmen op de 
deelnemers. 

 Het bezoeken van kerken e.d. met als doelen: fundraising en het vergroten van het netwerk 
en het (kern)team. 

 Mensen in de gemeenschap betrekken met hun inbreng en gaven; mensen hierin laten 
groeien. 

 
Fase 3: opbouwen (2018) 
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 Werkzaamheden ontplooien die de sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling van de 
deelnemers bevorderen en die in de wijk passend zijn; leren in alledaagse situaties, samen 
dingen doen in de wijk. 

 Onderwijs in de praktijk vormgeven door middel van leiderschap dat gericht is op actieve 
participatie van mensen uit de gemeenschap(pen). 

 
 
Latere fase: Groei in zelfstandigheid door middel van coaching en begeleiding van medewerkers.  

 
Werkzaamheden 
 

 Gezien de veranderingen in de maatschappij en de buurt blijven luisteren in de wijk, verhalen 
horen: Wat ontbreekt er nog? Hoe kunnen we aansluiten bij wat er al gebeurd? Hoe kunnen 
wij een verschil maken? 

 Relaties aangaan met organisaties, zoals het Sociaalwijkteam (sirenesoep) en 
bewonersbedrijven Zaanstad e.d. 

 Relaties opbouwen in de wijk 

 Meidenclub Safiya 

 Met regelmaat een viering in een publieke locatie, vieren van feesten (Pasen, Kerst, etc) 

 Netwerken met het oog op fundraising en versterken van het team  

 Verrassingsacties, bijvoorbeeld sportactiviteiten i.s.m. The Lighthouse in Zaandam 
  
 
Financiën 
 
De wijze waarop de stichting fondsen verwerft, is door middel van: 

 vrijwillige bijdragen van teamleden ‘Puur Poelenburg’ 

 giften van derden 

 aanvraag fondsen voor concrete projecten in de wijk  
 
 

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op grond van een door het bestuur 
vastgestelde jaarbegroting.  
 
 
 


