Beleidsplan Stichting Met Inzet Lukt Alles 2020 -2022
Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A)
De Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A) is opgericht op 13 juni 2016 en heeft haar zetel in
Lelystad.
Dit is het tweede beleidsplan van de stichting, voor de periode 2020-2022, vastgesteld door
het bestuur in mei 2020.
Hierin kijken we kort terug over de eerste drie jaar van de stichting en geven we aan waarop
de stichting zich de komende jaren wil toeleggen.
Doelstelling Stichting Met Inzet Lukt Alles
Het statutair vastgelegde doel is: het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de educatie, de
participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie van de Zuiderzeewijk en andere
achterstandswijken te Lelystad. Voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings
verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:







het initiëren en organiseren van sociale en culturele activiteiten in de wijk;
het bevorderen van participatie en samenhorigheid tussen bewoners van de
genoemde wijk en ondersteunen van acties ter realisering van behoeften en wensen
van bewoners
het voeren van (periodiek) overleg met instanties en (rechts) personen, zowel
particulier als van overheidswege in zaken die zowel direct als indirect met het
genoemde doel te maken hebben
het verrichten van alle overige werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn om
genoemde doelen te verwezenlijken

Algemene gegevens en bestuur stichting M.I.L.A.




De Stichting staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 66234980.
Het postadres van de stichting is: Rode Klif 213, 8223 CK Lelystad. Dit is tevens het
vestigingsadres van “Ons Winkeltje”.
Email: info@metinzetluktalles.nl
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Telefoon: +31 6 239 654 82
Website: https://www.metinzetluktalles.nl/
Bankrekening: NL48 INGB 0007 370089

Conform de statuten worden bestuurders benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar.
Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. De
samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden is als volgt:
Mila Romijn, voorzitter, termijn 2016-2020
Judy Agata, vicevoorzitter termijn 2017-2021
Monique van der Linde, 1e secretaris, termijn 2017-2021
Nandra Aduke, 2e secretaris, termijn 2017-2021
Anthony Romijn, penningmeester, termijn 2016-2020
Gerard Stokman, algemeen bestuurslid, termijn 2017-2021
De stichting kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden; het bestuur is werkzaam op
vrijwillige basis.
ANBI-status Stichting “Met Inzet Lukt Alles” (M.I.L.A)
Met ingang van 1/1/2017 is aan de stichting de ANBI-status verleend. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Dit heeft de volgende voordelen:






Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift
aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de
ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Verwerving van inkomsten
De stichting verwerft haar inkomsten van donaties, giften, verkopen in “Ons winkeltje”,
sponsoring van activiteiten, fondswerving en subsidies.
Onderstaand kort welke soorten inkomsten er zijn:




Donaties en giften: dit is eenrichtingsverkeer van mensen die zich betrokken voelen
bij de de stichting, bezoekers van “Ons Winkeltje” en deelnemers aan de activiteiten
van de stichting.
De kleding en overige artikelen die in “Ons Winkeltje” worden verkocht zijn
verkregen door schenking of gemaakt door vrijwilligers. Met de opbrengsten worden
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de vaste lasten van “Ons Winkeltje” betaald en daarnaast ook het kopje koffie en
dergelijke voor de bezoekers uit de wijk die langs komen voor een aankoop, gesprek
of advies.
Het bestuur van de stichting streeft ernaar om de activiteiten van de stichting te
laten sponsoren door lokale bedrijven. Als tegenprestatie zal de stichting de
sponsoren in al haar uitingen vermelden.
Fondswerving: alle vormen van werving van aanvullende middelen om de activiteiten
van de stichting mogelijk te maken. In de afgelopen periode heeft de stichting zo
ondersteuning gekregen van onder meer het VSB Fonds, het Oranje Fonds,
Innerwheel en Kringloopwinkel De Groene Sluis.
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken
of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde
voorwaarden.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De stichting M.I.L.A. bouwt geen vermogen op. De stichting spaart enkel voor tegenvallers en niet
voorziene activiteiten.
Er wordt ook niet gereserveerd voor vervanging van ICT middelen en de inventaris en apparatuur in
“Ons Winkeltje”. De voorraad in “Ons Winkeltje” wordt niet gezien als vermogen, omdat deze door
schenkingen is verkregen.

Huidige situatie
De huidige voorzitter mevrouw Mila Romijn is al 32 jaar actief in de Zuiderzeewijk. Om de
activiteiten in te kaderen en de verwerving van inkomsten te vereenvoudigen is drie jaar
geleden de stichting M.I.L.A. opgericht. De stichting heeft in de afgelopen drie jaar m.b.t. de
doelen uit de voorgaande periode het volgende bereikt:




“Ons Winkeltje” is drie ochtenden in de week open en de laatste zaterdag van de
maand . Er wordt ruim voldoende kleding aangeboden, zowel door particulieren als
uit restpartijen van winkeliers. Deze zijn tegen geringe bedragen aangeboden aan de
bewoners in de Zuiderzeewijk. De winkel wordt gerund door vrijwilligers,
aangestuurd door de voorzitter van de stichting. De winkel vervult een belangrijke
sociale functie, wijkbewoners ontmoeten elkaar onder het genot van een kopje koffie
en kunnen er, waar nodig, met hun problemen terecht. In de periode juni-november
2019 is de inrichting en de inventaris van “Ons Winkeltje” vernieuwd. Dit is mogelijk
gemaakt door een bijdrage van o.a. het VSB Fonds.
Schilderproject: De Zuiderzeewijk is de oudste wijk van Lelystad met zowel koop- als
huurwoningen. Een aantal jaren geleden hebben huurders de mogelijkheid gekregen
hun woning te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. Velen hebben dat toen gedaan.
De huurwoningen zijn in de loop der jaren opgeknapt door de
woningbouwvereniging. Onderhoud van vele koopwoningen is , door diverse
omstandigheden, achter gebleven. De stichting M.I.L.A. heeft eigenaren van
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woningen met achterstallig onderhoud met het schilderen van de woningen
geholpen.
Het project is uitgevoerd door vrijwilligers en de bewoners zelf, aangestuurd door
een professioneel schildersbedrijf. Het is financieel mogelijk gemaakt, naast een
eigen bijdrage van de bewoners, door de medewerking van de gemeente Lelystad en
diverse sponsoren. In 2017 zijn 15 woningen aangepakt , in 2018 13 woningen en
met uitloop in 2019 nog twee woningen. Daarnaast heeft de stichting gevelreiniging
opgestart.
Met het schilderproject heeft de stichting het aanzien, het welzijn en de leefbaarheid
van de wijk verbeterd en de participatie van de bewoners bevorderd.
In de moestuin aan het Amsteldiep kweken gezinnen uit de Zuiderzeewijk groente en
fruit. De oogst wordt met elkaar gedeeld. De moestuin is een sociale
ontmoetingsplek, waar bewoners met elkaar in contact komen en waar verschillende
buurtactiviteiten plaatsvinden. Zo worden er bloembakken en vogelnestkastjes
gemaakt en worden kinderen zich bewust waar gezonde voeding vandaan komt. Met
dank aan verschillende sponsoren is er een wormenhotel geïnstalleerd en zijn er
banken en een overkapping geplaatst.
Regelmatig verzamelt de voorzitter samen met een aantal kinderen en ouders uit de
wijk het zwerfaval in de buurt. Gekleed in kleurige hesjes en met een vuilgrijper in de
hand gaan de kinderen op pad om het zwerfaval op te ruimen. Door dit samen te
doen verbinden we ouders en kinderen onderling met elkaar.
De stichting M.I.L.A. heeft jaarlijks de Winter Wonder Brunch georganiseerd. Tegen
het einde van het jaar, een periode waarin vele ouderen zich eenzaam voelen, is het
belangrijk te laten merken dat zij erbij horen. Jaarlijks zijn circa 100 ouderen uit
Lelystad uitgenodigd voor een uitgebreide maaltijd en belangeloze optredens van
verschillende artiesten. De Winter Wonder Brunch is mede mogelijk gemaakt door de
inzet van vrijwilligers, subsidie van de gemeente Lelystad en donaties van bedrijven
en particulieren.
Het project Meetingpoint M.I.L.A. concentreert zich op minderbedeelde jongeren die
door reguliere organisaties en instelling niet of moeilijk te bereiken zijn. Middels
(sport)evenementen en bijeenkomsten richt de stichting zich op zaken als het
ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en het bieden van kansen. In
gymzalen, op trapveldjes en in de Multifunctionele Accommodatie in de
Zuiderzeewijk zijn wekelijks terugkerende activiteiten georganiseerd, die worden
begeleid door voorbeeldfiguren en professionals. Het project is financieel mogelijk
gemaakt door stichting Welzijn Lelystad en diverse sponsoren.
Naast alle “formele “projecten is de stichting op diverse andere vlakken actief.
Mensen uit met name de Zuiderzeewijk weten ons te vinden en vragen om onze
hulp. Een vertrouwensbasis van meer dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
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o Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in “Ons Winkeltje” bij lokale
bakkers overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld.
o Persoonlijke begeleiding/ ondersteuning o.a. op het gebied van financiële,
wettelijke en juridische zaken of een combinatie daarvan.
o Het geven van advies en informatie.
o Voorzien van dagbesteding voor cliënten van het Leger des Heils, Iriszorg en
Kwintes.
o Werkervaringsplaatsen voor het Werkbedrijf Lelystad.
o Coaching naar werk.
o Een luisterend oor.
Voor het vervoer van kleding, materialen voor het schildersproject,
voedselverstrekking en vele andere activiteiten is in 2018 een tweedehands Combo.
aangeschaft. Dit is mogelijk gemaakt door een donatie van Kringloopwinkel De
Groene Sluis.
Voor de public relations van de stichting en het onderhoud van de website wordt de
stichting met ingang van 2019 ondersteunt door het creatieve communicatiebureau
FreshFocus uit Lelystad.

Hoofdlijnen van beleid 2020-2022
De Stichting M.I.L.A neemt zich voor om in de periode 2020-2022 succesvolle activiteiten en
projecten uit voorgaande periode voort te zetten en zo invulling te geven aan de doelstelling
van de stichting. Meer specifiek wil de stichting voor een aantal activiteiten het volgende::


De stichting heeft de openingstijden van “Ons Winkeltje” uitgebreid omdat gebleken
is dat na de vernieuwing de aanloop is toegenomen en meer vrijwilligers zich voor de
stichting willen inzetten. De sociale functie van het winkeltje kan hierdoor ook in
belang toenemen.
Vrijwilligers zullen onder andere tassen gaan maken van gerecyclede jeans, die
vervolgens in de winkel worden verkocht.
 Het schilderproject, dat in 2019 is uitgebreid met gevelreiniging, wil de stichting
verder verbreden. Het aanzien van de wijk is ook achteruit gegaan doordat
schuttingen door ouderdom en stormen zijn beschadigd en deels omgevallen. Ook
boeidelen van verschillende woningen zijn aangetast door weer en wind. Zowel de
schuttingen als de boeidelen wil de stichting vernieuwen, in samenwerking met de
Kluswinkel Lelystad en vrijwilligers. Voor de financiering zal de stichting subsidie
aanvragen bij de gemeente Lelystad, sponsoring proberen te verkrijgen bij bedrijven
in Lelystad en natuurlijk een eigen bijdrage vragen van de bewoners.
 De stichting wil ook de gebruiksmogelijkheden van de moestuin verder verbeteren.
Met een bijdrage uit het VSB Fonds wordt in 2020 een buitentoilet geïnstalleerd. Een
buitentoilet in de moestuin is noodzakelijk omdat als er workshops gegevens
worden aan ouderen en kinderen, die vaak naar het toilet moeten, dit niet hoeven te
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doen bij Mila Romijn die er tegen over woont. Want tot op heden komt het water
voor de moestuin grotendeels ook bij haar vandaan en alle elektra. Daarnaast wil de
stichting een kas plaatsen en en enkele grondbedden verhogen, zodat ook oudere
bewoners en personen in een rolstoel werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Bovendien zijn de gereedschappen aan vervanging toe. Voor de financiering zal de
stichting een aanvraag indienen bij de overheid en pogen donaties en sponsoring te
verkrijgen.
Het project Meetingpoint M.I.L.A. ondervindt hinder omdat de openingstijden van
het MFA Zuiderzee vanwege gemeentelijke bezuinigingen zijn beperkt. De stichting
gaat in overleg met de gemeente om te zoeken naar een oplossing.
Naast broodverstrekking zal Stichting M.I.L.A. een samenwerking aangaan met de
Voedselbank Lelystad van stichting de Korenaar om op beperkte schaal
voedselpakketten te verstrekken aan bewoners in de Zuiderzeewijk die niet in
aanmerking komen voor pakketten van bovengenoemde organisatie.
Stichting M.I.L.A. streeft er al langer naar om een ontbijtproject te starten voor
kinderen van de twee basisscholen in de Zuiderzeewijk. Er is nog steeds veel
armoede in de wijk, waardoor het ontbijt voor sommige kinderen erbij in schiet. De
stichting kan dit echter niet alleen en zoekt daarom samenwerking met andere
initiatieven en ondersteuning van de gemeente, bedrijven en particulieren.

Slot
De financiële verantwoording van de Stichting M.I.L.A. wordt opgenomen in het jaarverslag
dat jaarlijks gepubliceerd wordt op de website van de stichting.
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