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Voorwoord van de voorzitter 
Het jaar 2020 begon veelbelovend nadat Ons Winkeltje eind 2019, na een grondige 
renovatie, weer was open gegaan. Corona echter strooide roet in het eten. Veel van de 
voorgenomen activiteiten konden niet doorgaan toen Nederland begin maart in lock down 
ging. Ook de verkoop in Ons Winkeltje kwam stil te liggen. 
Gelukkig bleek de stichting in staat om in deze bijzondere omstandigheden de bewoners in 
de Zuiderzeewijk te blijven ondersteunen en eenzaamheid te bestrijden.  
Enkele activiteiten van het Meeting Point en in de moestuin konden doorgaan omdat deze in 
de buitenlucht plaatsvonden.  
 
Door vele, soms ruimhartige, donaties konden kinderen met Sinterklaas en Kerst verrast 
worden met cadeautjes, kon de moestuin worden uitgebreid met een buitentoilet en kon de 
Winter Wonder Brunch worden omgezet in maaltijd- en verrassingspakketten. 
De gemeente Lelystad heeft onder meer subsidie verleend voor een flink deel van de vaste 
lasten van Ons Winkeltje en voor spelmateriaal voor buitenactiviteiten van kinderen die 
deelnemen aan het Meeting Point. 
 
Hoewel corona begin 2021 nog niet voorbij is, hoop ik dat de Stichting M.I.L.A. in 2021 veel 
haar plannen tot uitvoering kan brengen. De vrijwilligers zijn er klaar voor en de 
ondervonden ondersteuning vanuit bedrijfsleven, overheid en donateurs geven mij hoop 
voor de toekomst. 
 
Voorzitter Stichting M.I.L.A. 
Mila Romijn 
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1. Organisatie en bestuur 

 

1.1. Algemene gegevens van de Stichting Met Inzet Lukt Alles 

Naam:  Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A.) 

Adres:   Rode Klif 213, 8223 CK Lelystad 

Email:   info@metinzetluktalles.nl 

Telefoon:  +31 6 239 654 82 

Website:  https://www.metinzetluktalles.nl/ 

Facebook: @metinzetluktalles 

De Stichting staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 66234980.  

Met ingang van 1/1/2017 is aan de stichting de ANBI-status verleend, onder RSIN-nummer: 

856455350. 

 

1.2. Doelstelling Stichting M.I.L.A. 

Het statutair vastgelegde doel van de stichting is: het bevorderen, stimuleren van het 

welzijn, de educatie, de participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie van en in de 

Zuiderzeewijk en andere achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en 

ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 

 

1.3. Bestuur 

Het bestuur bestond gedurende 2020 uit de volgende personen: 

Mila Romijn, voorzitter (13/6/2016 - ) 

Judy Agata, vice voorzitter (8/12/2017 - ) 

Monique van der Linde, secretaris (8/9/2017 - ) 

Nandra Duce, vice secretaris (8/9/2017 - ) 

Anthony Romijn, penningmeester (13/6/2016 - ) 

Gerard Stokman, algemeen bestuurslid (8/9/2017 - ) 

 

Conform de statuten worden bestuurders voor een periode van maximaal vier jaar 

benoemd. I.v.m. corona zijn in 2020 geen reguliere bestuursvergaderingen gehouden. In de 

bestuursvergadering van 20 april 2021 zijn al de bestuursleden voor een nieuwe periode van 

vier jaar benoemd. 

 

1.4 Beloningsbeleid 

De stichting kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden; het bestuur is werkzaam op 

vrijwillige basis.  

 

Het jaarverslag 2020 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 20 april 2021. 

  

mailto:info@metinzetluktalles.nl
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2. Verslag van het bestuur 

Korte beschrijving van uitgevoerde projecten en activiteiten met een doorkijk naar 2021. 

De financiële verantwoording van de stichting, de jaarrekening, is opgenomen in dit 

jaarverslag. 

 

2.1. Activiteiten 

 

2.1.1. Ons Winkeltje 

Ons Winkeltje is het hart van de stichting. Het vervult een belangrijke functie op sociaal , 

maatschappelijk en cultureel gebied. Gedurende 2020 hebben bewoners uit de 

Zuiderzeewijk hier meer dan in voorgaande jaren een beroep op gedaan. Met in achtneming 

van de corona richtlijnen hebben vrijwilligers bewoners met problemen op verschillende 

terreinen (eenzaamheid, kleding, financieel, hulp bij vinden van een baan) ondersteund. Dit 

wordt in 2021 voortgezet. 

In 2020 was er een groot aanbod van kleding en 

andere producten. Omdat in 2020 verkoop vanwege 

corona niet mogelijk was zijn, in samenwerking met 

Humanitas gezinnen waar de nood hoog was, 

ondersteund met gratis kleding. Een speciale actie 

betrof gratis jassen, truien en andere winterkleding 

voor leerlingen van een zevental basisscholen in de 

Atol, de Zuiderzeewijk en de Waterwijk, waarvan de 

ouders zich dit niet konden permitteren. Vanwege 

corona werd er extra geventileerd in de klaslokalen, 

waardoor kinderen in de kou zaten.  

Om risico’s te voorkomen en ons aan de corona 

richtlijnen te kunnen houden diende het aantal 

vrijwilligers in de winkel te worden beperkt. 

Degenen die wel kwamen sorteerden, reinigden en 

repareerden onder meer aangeboden kleding. Met hen die niet kunnen komen houden we 

contact, een aantal zetten zich thuis in met naaien van onder meer mondkapjes die gratis in 

de wijk zijn uitgedeeld.  

Om de bekendheid van de producten in Ons Winkeltje te vergroten is een samenwerking 

aangegaan met het ROC Lelystad. Zij gaan de etalage en presentatie van de aangeboden 

kleding en producten verbeteren. In verband met corona is dit uitgesteld naar 2021. 

Ons Winkeltje vormt de basis voor een aantal activiteiten: 

• Naast de door vrijwilligers gemaakte mondkapjes zijn wel 1000 door het Rode Kruis 

verstrekte mondkapjes uitgedeeld aan bewoners.  
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• In 2019 is gestart om restanten van de voedselbank de Korenaar uit te delen aan 

gezinnen, die hier bij de reguliere voedselbank niet (meer) voor in aanmerking 

kwamen. Omdat ook het aanbod van de voedselbank door corona flink is gekrompen, 

kon deze hulp met cadeaubonnen van het Rode Kruis toch worden voortgezet. De 

stichting is hiervoor een overeenkomst aangegaan met het Rode Kruis voor het 

verstrekken van cadeaubonnen van Albert Hein. Voor deze bonnen konden bij lokale 

supermarkt etenswaren worden gekocht.  

Uit de netto opbrengsten van Ons Winkeltje wordt, gas, water en elektriciteit betaalt en de 

huur van garageboxen voor de opslag van materiaal, brood en voedselpakketten. Als gevolg 

van corona waren er enkel in januari en februari 2020 inkomsten. De gemeente Lelystad 

heeft gelukkig een deel van de gederfde vaste lasten voor de periode maart t/m december 

2020 voor haar rekening genomen.  

Een aantal geplande activiteiten uit 2020 zullen worden doorgeschoven naar 2021: 

• houden van workshops, waarvoor de stichting een beamer wil aanschaffen;  

• kaarten maken voor verkoop in Ons Winkeltje; 

• recyclen spijkerbroeken naar tassen, waarvoor een industriële naaimachine nodig is. 

Extra uitgaven worden in 2021 voorzien voor onder meer: 

• foto camera t.b.v. reclame en vloggen; 

• zonnescherm ter bescherming producten in etalage; 

• buitenzitje (tafeltje en twee stoeltjes); 

• vervanging van het busje, waarmee al het transport van de stichting wordt verzorgd. 

 
2.1.2. Verbeteren woningen en woonomgeving Zuiderzeewijk 

De Zuiderzeewijk is één van de oudste wijken van Lelystad. Het is een wijk met een 

gemiddeld laag inkomen en relatief veel werkzoekenden. Hierdoor is er achterstallig 

onderhoud van de eigen woning en de woonomgeving. Samen met talloze bewoners 

onderneemt de Stichting M.I.L.A. al meerdere jaren initiatieven om de kwaliteit van de wijk 

en de omstandigheden van de bewoners te verbeteren. 

De stichting had in 2020 een aantal verbeteractiviteiten ter hand willen nemen. Corona 

maakte de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met bewoners onmogelijk. Waar 

mogelijk wil de stichting in 2021 de volgende vijf activiteiten alsnog oppakken:  

• Schilderproject 

• Gevelreiniging 

• Schuttingen vernieuwen 

• Boeidelen vervangen  

• Schuurdaken vernieuwen. 
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2.1.3. Moestuin 

De moestuin aan de Amsteldiep geeft wijkinwoners de mogelijkheid hun eigen groente en 

fruit te telen. Met workshops en activiteiten worden wijkbewoners, schoolkinderen en ook 

senioren bewust van gezonde voeding en de natuur.  

Vanwege Covid-19 waren er in 2020 veel minder 

activiteiten . Ook konden minder mensen in de 

moestuin werken. De vaste vrijwilligers hebben de 

werkschema's en tijden zodanig ingericht dat het 

corona verantwoord was. Na een half jaar merkten 

wij dat er geleidelijk meer vraag kwam naar 

gebruik van de moestuin. Dit om het huis even te 

ontvluchten en op een veilige manier in de open 

lucht bezig te zijn of op gepaste afstand 

gesprekken te voeren. Ook zijn workshops met 

(Marokkaanse) moeders gehouden, ter 

emancipatie en om de eenzaamheid te 

doorbreken.  

In 2020 is een eco-buitentoilet geplaatst. Dit is 

mogelijk gemaakt door een donatie van het VSB-

fonds. Schlepers Cultuurtechniek v.o.f. uit Lelystad heeft de aanleg en plaatsing om niet 

verzorgd.  

Ook zijn met dank aan Pastoor Consult, via een match met de Lelystadse Uitdaging, twee 

zonnepanelen en bijbehorende apparatuur geplaatst. Hiermee is groene energie in de 

moestuin beschikbaar. Door het toilet en de groene energie zijn workshops en 

buurtactiviteiten in de moestuin beter mogelijk. 

De gemeente Lelystad heeft ons ondersteunt met de aanschaf van gereedschappen, 

aangezien de andere al 6 jaar oud waren.  

In 2021 wil de stichting activiteiten in de moestuin voortzetten en de mogelijkheden 

verbeteren door het plaatsen van een kas.  

 

2.1.4. Ontbijtproject 

Graag zouden wij de kinderen van de drie basisscholen in de Zuiderzeewijk vijf dagen per 

week van een ontbijt willen voorzien. Nog steeds is er veel armoede in de wijk waardoor het 

ontbijt er voor veel kinderen bij inschiet. Heel graag hadden wij dit jaar gestart met het 

ontbijtproject, maar dat is helaas niet gelukt vanwege corona en omdat er geen budget voor 

is gevonden. 

Stichting M.I.L.A. zal zich inzetten om dit in september 2021 voor 500 kinderen te kunnen 

starten. Omdat dit zowel financieel als organisatorisch een fors project is wil de stichting dit 

onderbrengen in een van de stichting losstaande organisatie. We hopen dat ondersteuning  
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vanuit het Rijk voor kwetsbare wijken mogelijk is. Daarnaast wordt ondersteuning en 

cofinanciering gezocht en deels al toegezegd van onder andere het Rode Kruis, het VSB-

fonds, het Oranjefonds, lokale ondernemers en supermarkten.  

 

2.1.5. Winter Wonderbrunch 

Als gevolg van corona is de Winter Wonder Brunch in 2020 niet fysiek doorgegaan. Met dank 

aan de gemeente Lelystad en sponsoring door lokale restauranthouders zijn lunchbonnen 

uitgedeeld aan 100 ouderen in de wijk. Na bestelling zijn deze maaltijden door de 

restaurants aan huis bezorgd. Dit is mogelijk gemaakt door: 

• Restaurant De Brass, Houtribhaven 

• Restaurant Kumarie, Lelycentre 

• Restaurant Kerrykoning, Lelycentre 

 

Naast de maaltijden zijn kerstpakketten en presentjes uitgedeeld in de wijk, mogelijk 

gemaakt door het Rode Kruis, de Lelystadse Uitdaging en de provincie Flevoland: 

• Café-restaurant Luchthaven Lelystad Flantuas heeft 100 etensboxen samengesteld , 

waarmee bewoners zelf een 3 -gangen menu konden maken. 

• 100 tasjes met wat lekkers en bloembollen mogelijk gemaakt door:  

o De Lelystadse Boer 

o Farm Dairy zuivelproducten 

o Notariskantoor FKJ, uit Lelystad 

Deze maaltijden en pakketten zijn i.s.m. de Kluswinkel uitgedeeld aan bewoners. 

 

Voor de vaak eenzame ouderen in de wijk wil de stichting de Winter Wonderbrunch in 2021 
weer organiseren. 
 

2.1.6. Meeting Point M.I.L.A 

De activiteiten van het Meeting Point hebben hinder ondervonden van de beperkte 
openingstijden van het MFA en natuurlijk van corona. In zeer beperkte mate en met kleine 
groepen zijn toch nog enkele buiten activiteiten doorgegaan.  
Aan het eind van het jaar heeft de stichting met een subsidie van “Mensen Maken de Buurt” 
van de gemeente Lelystad voor € 1000,- spelmaterialen kunnen aanschaffen voor 
activiteiten met jongeren uit de wijk.  
Het streven is om in 2021 aan circa 30 kinderen voetbaltrainingen te geven. De ouders van 
deze kinderen kunnen geen voetbalschoenen en trainingspakken betalen. De stichting wil 
hiervoor subsidie aanvragen en deze aan de kinderen ter beschikking stellen.  
Indien mogelijk en er versoepelingen zijn omtrent de corona maatregelen willen wij in 2021 
graag ook weer binnen activiteiten gaan organiseren. 
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2.1.7. Zwerfafval  

Al jaren, en zo ook dit 020, zijn vrijwilligers samen met de 

kinderen uit de buurt regelmatig de wijk ingegaan om zwerfafval 

te verwijderen. In maart 2020 is hierbij, in het kader van de 

Nationale Opschoon dag en als onderdeel van Supporter Lelystad 

Schoon, samen gewerkt met de gemeente.  

 

 

 

 

2.1.8 Soepproject 

Door corona is de eenzaamheid in de wijk toegenomen. De stichting is daarom in het laatste 
kwartaal van 2020 gestart met het soepproject. Vrijwilligers maken elke twee weken op 
corona verantwoorde wijze soep (50 kommen) en hutspot (20 maaltijden). 

De ingrediënten zijn deels geschonken door de Voedselbank, het 
overige is verkregen door sponsoring of gekocht. 
De maaltijden zijn deels samen gegeten en zijn deels opgehaald 
door bewoners of rondgebracht.  
Het is mogelijk maaltijden te sponsoren: je kunt een kom soep 
kopen voor € 1,50 en een maaltijd voor € 2,-, en deze door de 
stichting aan oudere bewoners beschikbaar stellen  
Maaltijden zijn te bestellen via Facebook bij de stichting: 
https://www.facebook.com/Metinzetluktalles 
De stichting wil het soepproject in 2021 voortzetten 
 

 

 

2.1.9. Overige activiteiten van de stichting naast alle “formele” projecten 

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:  

• Tijdens Covid-19 is stichting M.I.L.A begonnen met een hulplijn 24/7, die Mila zelf 

onder haar verantwoordelijkheid heeft. Deze lijn is opgezet omdat er ontzettend veel 

hulp nodig is en eenzaamheid heerste onder de bewoners. Wat Mila zelf niet kon 

behandelen of ondersteunen verwees zij door naar verschillende instanties. 

• Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in Ons Winkeltje bij lokale bakkers 

overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld. 

 

https://www.facebook.com/Metinzetluktalles
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Bijlage: Financiële verantwoording 2020 
 
Stichting MILA

Staat van baten en lasten 2020

Baten Lasten

inkomsten Ons Winkeltje 3.691,67€          kosten Ons Winkeltje 5.184,54€                  

inkomsten gedichtenbundel 720,00€              kosten moestuin 4.631,34€                  

bijdrage vaste lasten gemeente Lelystad 1.686,42€          kosten voetbal clinic 985,21€                      

inkomsten en donatie soep en hutspot project 598,00€              kosten WWB 1.125,00€                  

inkomsten overige activiteiten 89,67€                kosten busje 2.145,81€                  

donatie zonwering 200,00€              stortingen spaarrekening 1.200,00€                  

donatie Sint Nicolaas 1.000,00€          overige kosten stichting 181,16€                      

donaties 4.015,55€          

TOTAAL 12.001,31€        TOTAAL 15.453,06€                

neagtief saldo 2020 -3.451,75€        

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2020

Baten

Lasten

# In 2020 heeft de stichting  veel donaties ontvangen, waarvan enkele duidelijk geoormerkt waren, namelijk voor de zonwering van Ons Winkeltje en 

voor de sinterklaascadeaus voor kinderen in de Zuiderzeewijk.

# Ons Winkeltje: inkomsten bestaan uit pinbetalingen en de bedragen die op de bank zijn gestort. De stortingen zijn het verschil tussen

 de inkomsten uit verkoop minus de aanschaf van koffie, thee, e.d. voor gebruik door bezoekers en vrijwilligers in Ons Winkeltje. 

# I.s.m. De Salon, een open podium voor Lelystadse musici, dichters en verhalenvertellers, is  de gedichtenbundel 'Divers Lelystad' uitgebracht. De 

opbrengst kwam ten goede aan de stichting.

# De gemeente Lelystad heeft de stichting in het corona-jaar 2020 ondersteunt met een bijdrage voor de vaste lasten van Ons Winkjeltje. 

# In dit corona-jaar zijn extra activiteiten gestart: voor kinderen in de Zuiderzeewijk Sinterklaascadeaus en voor de alleenstaanden een soep en 

hutspot project.   

# overige inkomsten uit het recyclen van lege toners en het maken van mondkapjes.

# Overige kosten van de stichting: betalingsverkeer; aanschaf software en kleine materialen.

# Ons Winkeltje: gas; water; electriciteit; huur opslagruimte.

# Moestuin: uitgaven voor klein materiaal, maar met name voor de plaatsing van het eco-buitentoilet, waarvoor in 2019 al een donatie ontvangen was 

van het VSBFonds.

# Voor de voetbal clinic, onderdeel van het Meeting Point M.I.L.A., zijn diverse sportmaterialen aangeschaft.

# I.v.m. corona is de Winter Wonder Brunch dit jaar op afstand gehouden. Hiervoor zijn lunchbonnen van lokale restauranthouders aangeschaft en 

uitgedeeld. 

# Het busje van de stichting wordt ingezet voor alle transport van de stichting. De kosten betreffen, belasting, verzekering, brandstof en onderhoud.

# Voor onvoorziene kosten spaart de stichting € 50- per maand.
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Stichting MILA

Balans 2020

Activa 31 december 2019 31 december 2020 Passiva 31 december 2019 31 december 2020
Vaste activa Langlopende schulden

1) Inventaris 1.411,18€                      1.011,18€                      lening -€                                 -€                                 

2) ICT middelen 1.117,06€                      558,53€                          

Kortlopende schulden

Liquide middelen 1) openstaande rekeningen -€                                 -€                                 

1) Saldo bank 3.542,19€                      90,44€                            2) overige schulden -€                                 -€                                 

2) Saldo spaarrekening 1.800,48€                      2.400,48€                      

Eigen vermogen

Vlottende activa 1) Spaarrekening (reservering) 1.800,48€                      2.400,48€                      

1) Vorderingen -€                                 2.785,21€                      2) Activa minus schulden 6.070,43€                      4.445,36€                      

2) Voorraad -€                                 -€                                 

TOTAAL ACTIVA 7.870,91€                      6.845,84€                      TOTAAL PASSIVA 7.870,91€                      6.845,84€                      

Toelichting op de balans 2020

ACTIVA
Vaste activa

# 1) Op de inventaris wordt jaarlijks € 400,- afgeschreven.

# 2) De ICTmiddelen worden in vijf jaar afgeschreven.

Een overzicht met de waarde van de vaste activa en de afschrijving is als bijlage bij de balans beschikbaar.

Liquide middelen

# 2) In 2017 is een spaarrekening geopend waarop maandelijks € 50,- wordt ingelegd als reservering voor onvoorziene uitgaven. 

Vlottende activa

# 2) De voorraad kleding, schoenen, sieraden e.d. in Ons Winkeltje is verkregen d.m.v. schenkingen. Dus voor € 0,00 op de balans.

Passiva
Kortlopende schulden

# 1) Per 31/12/2020 staan er geen rekeningen open.

# 2) De Stichting M.I.L.A. heeft per 31/12/2020 geen schulden.

Eigen vermogen (ook wel reserves) 

# 2) activa minus schulden en reservering bedraagt € 4.445,36.  Dit bedrag is groetendeels opgebouwd uit de vaste activa en de banksaldi.

#  1) Het saldo op de lopende rekening is laag, omdat er nog een vordering open staat.

# 1) Op de spaarekening is € 1.800,48 gereserveerd voor tegenvallers in projecten of noodzakelijke aanschaffingen.

# 1) Per 31/12/2020 staan er vorderingen open bij de gemeente Lelystad t.b.v. nog te ontvangen subsiedies voor de Winter Wonder Brunch en het Meeting Point 

M.I.L.A.

 

 

Overzicht vaste activa Stichting MILA t.b.v. de balans 2020
bijlage bij de balans 2020

Vaste activa zijn zaken die meer dan een jaar meegaan en waarop wordt afgeschreven.

Omschrijving Jaar van aanschaf Aanschafwaarde Afschrijving  t/m 2019 Afschrijving 2020 Totaal afgeschreven Waarde 31/12/2020

1. Inventaris 2015 2.709,66€               

2017 611,18€                  

3.320,84€               1.909,66€                         400,00€                   2.309,66€                      1.011,18€                     

2. ICT middelen 2016 2.792,65€               1.675,59€                         558,53€                   2.234,12€                      558,53€                         

6.113,49€               4.543,78€                      1.569,71€                     

Toelichting

1. Inventaris: Jaarlijks wordt € 400,- afgeschreven. Er wordt niet gereserveerd voor vervanging. 

2. De in 2016 aangschafte ICT middelen worden in 5 jaar afgeschreven. Er wordt niet gereserveerd voor vervanging.  


