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Inleiding
Als doelstelling is opgenomen, middels samenwerking, de inzet te optimaliseren van
alle bestaande (lokale) partijen die o.a. het thema ‘eenzaamheid’ omarmen. Als
paraplu is daarvoor ontwikkeld de organisatie WIJ, HEESCH.
Er is dus een Stichting geformeerd die in Heesch aan de slag gaat met o.a. het thema
‘eenzaamheid’. Streven daarbij is een netwerk te verwezenlijken dat er concreet aan
bijdraagt dat mensen elkaar weer gaan ‘zien’ en in verbinding raken. Uitgangspunt bij
de uitvoer van de Stichting is de insteek van een eenmalig karakter, mogelijk uit te
breiden naar een meer duurzame aanpak.
Zo’n 1 op de 3 Heeschenaren blijkt soms tot zeer regelmatig gevoelens van
eenzaamheid te ervaren. Teveel mensen bevinden zich zelfs in een isolement. De
Stichting wordt geacht initiatieven te nemen om dat te doorbreken. Daartoe heeft zij
o.a. de organisatie van een evenement in gedachten.
Een evenement waarbij handige ‘klussers’ gekoppeld worden aan eenzamen die een
klus te vergeven hebben. Dit vanuit de gedachte dat het eerste (klus/ Match )contact
kan leiden tot een duurzame relatie.
Daarnaast heeft de Stichting het voornemen om vanuit alle groepen van de inwoners
van Heesch managers te b
 enaderen. Doel hiervan is om op regelmatige basis
informatie met elkaar uit wisselen, zodat er onderling een grotere én makkelijkere
toegang tot vrijwilligers ontstaat. Vrijwilligers die in lijn met de doelstelling al dan
niet ingezet kunnen worden o.b.v. een eenmalig of vast karakter.
Nadat er op verschillende niveaus gekeken is naar reeds bestaande projecten en de
praktische uitwerking daarvan, is besloten om een verfrissende blik hierop uit te
werken en in de vorm van - omdenken- te gaan werken. Deze insteek is onder
andere gekozen omdat uit de praktijk blijkt dat ieder persoon een bepaalde drempel
over moet gaan en zelfs niet om hulp kan of durft te vragen. Feitelijk is hulp geven
veel eenvoudiger dan hulp vragen.

Het komend jaar gaan we als Pilot vanuit de Gemeente Bernheze uitrollen wat
WIJ, HEESCH als doelstelling voor ogen heeft.
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Termijn van Beleidsplan
De Pilot van de Gemeente Bernheze omvat een periode van één jaar.
Mocht blijken dat WIJ, HEESCH kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, mogen
we een voortgang plannen en verder uitrollen in de Gemeente Bernheze.
Missie, visie en strategie
Wat voor organisatie is ‘WIJ, HEESCH’?
Er is een structurele werkomgeving gecreëerd, waarin gemotiveerde vrijwillige
bestuursleden deelnemen om invulling te geven aan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voorzitterschap
Secretaris/ administratie
Financiën
Vrijwilligers
Sponsoring
Marketing/Communicatie
Sportverenigingen
Buurtverenigingen
Cultuur
Ondernemers
Horeca/Amusement
Zorginstellingen
Scholen
Event-organistatie
Veiligheid

Voor al deze functies zal een vrijwilliger (manager) gezocht gaan worden die een
link/ affiniteit heeft met bijbehorende werkgroep. Deze persoon zal ook het
aanspreekpunt worden van de betreffende werkgroep, en al deze managers zullen
gezamenlijk op regelmatige basis bij elkaar komen om stand van zaken uit te wisselen
én de realisatie van taken en doelen (mede) te doen verwezenlijken
Doel is wel om deze groep voor de zomer van 2020 compleet te hebben, zodat we na
de zomer van 2020 een Evenement kunnen organiseren in De Nieuwe Instelling.
Hierbij denken we aan een ‘Aftrap’ waarbij iedereen welkom is en er van te voren via
de lokale media, een website en natuurlijk via de visuele herkenbaarheid aandacht
geschonken zal worden, zodat binnen de kern Heesch het haast onmogelijk is om niet
van dit evenement af te weten.
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‘WIJ, HEESCH’ wil graag de kwetsbare groepen binnen Heesch bereiken met de
ondersteuning van de Gemeente Bernheze en al hun participanten. Op regelmatige
basis zal er daarom beslist contact zijn om ervoor te zorgen dat signaleringen direct
opgepakt worden en actief verwerkt. Daarover zal natuurlijk weer terugkoppeling
plaatsvinden.

Huidige situatie
Stichting WIJ, HEESCH kan letterlijk een link zijn tussen iedereen die Heesch (lees:
de Heeschenaar) meent te kunnen versterken: verenigingen, bedrijven, gemeente,
enz.
Verenigingen klaren een klus voor een vrager, bedrijven bieden gratis hulp aan, en ga
zo maar door.
De verbondenheid gaat echter veel verder: mensen kunnen ook worden uitgedaagd
om zich ergens bij aan te sluiten (fotoclub, cursuscentrum De Eijnderic, een
beginnersgroep van Fanfare Aurora, vrijwilligersorganisaties, enz.).
Stichting WIJ, HEESCH gaat Matches creëren, zodat een inwoner van Heesch, al dan
niet eenzaam, gebruik kan maken van wat de aanbieder in elke vorm van activiteit
aanbiedt.
Daarnaast gaan de Stichting mensen vanuit hun passie iemand uit hun omgeving mee
laten genieten in die passie , waardoor er een gezamenlijke activiteit en misschien
zelfs wel een duurzaam contact ontstaat.

Activiteiten van de organisatie

Stichting WIJ, HEESCH zal een intern online communicatieplatform opzetten, een
website aanmaken en een netwerk opstellen waarbij alle vrijwilligers en alle
doelgroepen in kaart gebracht worden, zodat er een goede fundering is om deze
Stichting hun doelstelling te laten behalen en te continueren.
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Organisatie
Stichting WIJ, HEESCH te Heesch, Gemeente Bernheze
Adres

: Kerkweg 4
5384 NL HEESCH

e-mail
Telefoon

: www.wijheesch.nl
: 06-12997409

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Alg. Bestuurslid
Hoofd Commissie Soc. Domein

: Ingrid ten Broeke
: Geraldine van Bennekom
: Carlie Martens
: Vacant
: Geraldine van Bennekom

Kamer van Koophandel Eindhoven: 77781317

Takenverdeling
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting;
- Neemt bestuursbesluiten ;
- Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen.
Een dergelijke groep wordt aangestuurd door een Manager.
- Het Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van leningen.
- Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur;
- Nieuwe bestuursleden worden benoemd bij acclamatie door de voorzitter of na
schriftelijke verkiezing, beide op een reguliere bestuursvergadering.

Alle bestuursleden spannen zich als geheel en als individu maximaal in om aan de
status als ABNI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te voldoen.
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Financiën
Er wordt een financiële administratie gevoerd door de penningmeester.
Er wordt een kas en een bankrekening beheert door de penningmeester.

Het werven van gelden
Vanuit WIJ, HEESCH worden er contacten onderhouden met eventuele sponsoren en
subsidieverstrekkers.
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