Beleidsplan Stichting Oisterwijk Centraal
1. Inleiding
De Stichting Oisterwijk Centraal is voortgekomen uit de vele maatschappelijke
projecten die mede werden georganiseerd en ondersteund door Mentorhulp Oisterwijk en
is er met name voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk (Heukelom, Moergestel,
Oisterwijk) voor het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten op
het brede terrein van welzijn. De Stichting beoogt mede het bevorderen van de sociale
cohesie en leefbaarheid in de woonomgeving en verbeteren van het welzijn van de
bewoners in die woonomgeving. In dit beleidsplan geeft het bestuur in het kort aan welke
werkzaamheden de Stichting Oisterwijk Centraal zal verrichten, de manier waarop zij
geld wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot
besteding van middelen komt.
2. Statutaire bepalingen/doel
De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald:
1. De Stichting Oisterwijk Centraal heeft ten doel het stimuleren, activeren en
begeleiden van activiteiten en diensten voor burgers van met name de gemeente
Oisterwijk op het brede terrein van welzijn en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het vervullen van functies zoals: signaleren, ondersteunen, activeren en het
creëren van de noodzakelijke voorwaarden;
b. het overleggen en afstemmen met de gemeente Oisterwijk en andere
overheden;
c. het leggen van contacten en aangaan van samenwerkingsvormen met
instellingen of organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
d. het werk van de stichting te doen uitvoeren door vrijwilligers en/of
beroepskrachten;
e. alle andere wettige middelen.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden zonder onderscheid te maken op grond
van geloof, sexe en ras.
3. Werkzaamheden van de Stichting Oisterwijk Centraal
De Stichting Oisterwijk Centraal houdt zich bezig met:
a. Het bevorderen van maatschappelijke participatie.
De maatschappelijke betrokkenheid van burgers vergroten waardoor er een meer
rechtvaardigere en socialere samenleving ontstaat, waarin de zorg voor elkaar, het
zich verbonden voelen met elkaar en voor elkaar verantwoordelijk zijn centraal
staan.
Het laten participeren van mensen met een beperking.
b. Het vergroten van de zelfredzaamheid
Werken aan een zorgzame samenleving met aandacht voor elkaar. Een
samenleving waarin mensen worden aangesproken op hun eigen kracht en
verantwoordelijkheid maar zij ook in staat gesteld worden om hun eigen keuzes
maken. Een samenleving waarin het weer gewoon wordt om elkaar een handje te

helpen.
Mensen helpen omdenken, van denken in problemen naar denken in oplossingen.
c. Het versterken van de kracht van de samenleving.
Werken aan een sterk sociaal netwerk waarin alle burgers (met of zonder
beperking) elkaar actief helpen en ondersteunen.
Het bevorderen van de sociale samenhang in buurten en wijken zodat de
netwerken tussen burgers onderling worden versterkt.
Het bevorderen van netwerken rond kwetsbare burgers, waarin burgers,
professionals en de overheid naast elkaar acteren.
Het organiseren en ondersteunen van informatieve bijeenkomsten voor alle
leeftijden.
Het organiseren en ondersteunen van sociale en maatschappelijke activiteiten
voor alle leeftijden. Ook voor mensen met een beperking.
Denk bij dit alles aan activiteiten en bijeenkomsten zoals: De Aanschuiftafel, Workshops
voor jong en oud, AndersOmdenken, Repairschool, Oisterwijk Veilig, Vega Americana,
Zomerschool, Boekenhopper, Rommelmarkt, Driekoningen zingen, Halloween,
Wijkschouw, Opschoondag, informatiebijeenkomsten betreffende Buurtpreventie,
Loverboys en sexting, Alcohol en Drugs, Pillen met vallen en opstaan, Wijs de Toekomst
in enz. Meer informatie is te vinden op www.stichtingoisterwijkcentraal.nl.
d. Het stimuleren van samenwerking.
Tussen burger en burger.
Tussen burger en professional.
Tussen professional en professional.
e. Samenwerking met gemeente, maatschappelijke partners en
vertegenwoordigende organisaties.
Samenwerking vind plaats met o.a.: Gemeente Oisterwijk, ContourdeTwern, Wijkcentra,
Basisscholen, Woonstichting Leystromen, Bibliotheek Midden-Brabant Oisterwijk, Drie
Koningen Werkgroep Midden-Brabant, Ondernemers, Het Inlooppunt, Humanitas,
Natuurtheater Oisterwijk, Natuurmonumenten, Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk,
Mentorhulp Oisterwijk, Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het
gebied van zorg en welzijn Oisterwijk (VHVO).
4. Het werven van middelen
1. Vorming vermogen.
Het vermogen van de Stichting Oisterwijk Centraal kan worden gevormd door:
a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
c. subsidies en sponsorgelden;
d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
f. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
g. de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of
goederen;
h. alle andere inkomsten en baten.
2. Aanvaarding nalatenschappen.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
5. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting Oisterwijk Centraal en bepaalt de
besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven.
Jaarlijks legt de Stichting Oisterwijk Centraal in een beknopt jaarverslag verantwoording
af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.
Indien de Stichting Oisterwijk Centraal wordt geliquideerd zal een eventueel batig
liquidatiesaldo worden besteed aan een instelling die op het moment van deze uitkering
kwalificeert als "Algemeen Nut Beogende Instelling" ("ANBI") in de zin van artikel 5b van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen en die een soortgelijke doelstelling heeft.

