Lelystad, 8-7-22
Betreft: hoofdlijnen beleid St. MFA de Windhoek 2022
Onderstaand wordt op hoofdlijnen de doelstelling, het beleid, de te verrichten werkzaamheden, de inkomsten en
het beheer en besteding van het vermogen van buurthuis St. MFA de Windhoek weergegeven.
Doelstelling van de stichting is:
a. het vervullen van een buurtcentrumfunctie in de gemeente Lelystad in zijn algemeenheid en meer in het
bijzonder binnen de buurt/wijk waar het door de stichting te gebruiken/gebruikte gebouw is gesitueerd,
waarbij a priori wordt uitgegaan van vrijwilligerswerk;
b. het bevorderen, uitvoeren en in standhouden van vormende, (re)creatieve en educatieve activiteiten
voor (buurt)bewoners, categorieën buurten en wijken, alsmede de ondersteuning van
belangenbehartigende activiteiten op dat terrein;
c. het in samenwerking met de naastgelegen school wijkgericht werken;
d. hetgeen met een en ander zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
ruime zin des woords.
Werkzaamheden
De te verrichten werkzaamheden van de stichting bestaan uit:
a. het ontwikkelen en instandhouden van een organisatie gericht op multifunctionele activiteiten (MFA)
b. het (laten) organiseren van deze activiteiten zoals o.a. een gezellig eetpunt, kopje koffie drinken,
laagdrempelige activiteiten waardoor mensen zich welkom voelen zoals vrienden café, een creatieve
koffiekamer, eenzame buurtbewoners worden uit hun isolement gehaald, samsam (koken en eten met
elkaar), darten, buurtkamer, bingo etc.. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het internetcafé..
c. het werven, behouden en inzetten van vrijwilligers
d. het ontwikkelen van activiteiten voor verkrijging van subsidiegelden en andere (geld)middelen
e. het beheren en exploiteren van het gebouw/accommodatie (Ringdijk 187 Lelystad)
f. het voeren van een administratie
g. alle overige activiteiten die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
Inkomsten worden verkregen door subsidie van de Gemeente Lelystad en waar mogelijk andere fondsen (bijv.
Oranjefonds) en regelingen. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd vanuit de opbrengst van consumpties.
Ook worden inkomsten verworven uit donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en
baten.
Het vermogen van de stichting wordt dagelijks beheerd door het bestuur. Welke jaarlijks verantwoording aflegt
middels een jaarverslag en een kascommissie aan het subsidiebureau van de Gemeente Lelystad.
De besteding van het vermogen van de stichting bestaat uit kosten voor bestuur en vrijwilligers, afschrijvingen,
instandhouding van inventaris/gebouw, kosten voor inkoop van consumpties voor het buffet, het houden van
activiteiten en diverse andere kostensoorten. Bij de exploitatie wordt gewerkt met vrijwilligers. Er zijn geen
betaalde beroepskrachten in dienst van de stichting. Het is de stichting daarnaast niet toegestaan van
overheidswege om reserves op te bouwen.
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