JAARVERSLAG 2015
STICHTING WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING ZAANSTAD WATERLAND
Contact gegevens
Telefoon
06-34988040
Email
swmdzw@peutersaen.nl
Website
via finportal.nl
Postadres
Hendrick Rietschoofplein 2
Postcode
1506 GV
Plaats
Zaandam
KvK
58140182
Strategie
Missie omschrijving:
De Stichting streeft naar verhoging van het welzijnsniveau in de regio Zaanstreek en
Waterland en wil daarbij zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke,
maatschappelijke en culturele waarden, zoals deze in een pluriforme samenleving
bestaan, met onderkenning van de betekenis van die verscheidenheid aan waarden.
Doelstelling
De Stichting heeft de volgende doelstellingen:
• Het ontplooien van maatschappelijke activiteiten op het gebied van welzijnswerk in
de gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland;
• Het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de inwoners in deze regio
opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten en mogelijkheden;
• Het bevorderen van emancipatie van groepen met een maatschappelijke
achterstand;
• Het ondersteunen van vrijwilligers, welke binnen de doelstelling van de Stichting
actief zijn;
• Toegankelijkheid van haar dienstverlening maximaliseren voor alle inwoners in
deze regio, met speciale aandacht voor diegenen die in een zwakke sociaaleconomische positie verkeren.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester/secretaris
Lid
Lid

dhr. M.J.F. M. Dupon
dhr. F. Beekman
mevr. Mr. M.E. Sluis
dhr. Mr. E. Nagtegaal

Bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een ander verbindt. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met
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betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Geldige bestuursbesluiten
kunnen slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de
voorzitter.
Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt een vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten
Alle bestuursleden ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering
Administratie
De financiële administratie is ondergebracht bij het Kenniscentrum Peutersaen BV te
Zaandam.
Uitgeoefende activiteiten 2015
Aan de hand van het in 2014 gemaakte referentiemodel is aan de volgende projecten
een totaalbedrag van € 11.559 toegewezen:
De Schelp, het hospice voor de Zaanstreek.
Vanwege herhaaldelijke stroomonderbrekingen bij het hospice is het noodzakelijk
gebleken dat een noodstroomvoorziening ( aggregaat) nodig is om het welzijn van de
patiënten te waarborgen. Van de totale kosten van € 12.656 heeft onze stichting
€ 4.056 bijgedragen. Het aggregaat is inmiddels in gebruik.
Agerbeekcup
Op 19 april 2015 werd het jaarlijks terugkerende Agerbeek-toernooi georganiseerd in
Krommenie. Een bijzonder sportief evenement waaraan dit jaar 6 karatescholen uit
Noord Holland meedoen. Er werd door 121 kinderen meegedaan. Onze stichting
heeft het tekort in de begroting van € 1.792 aangevuld.
Stad aan de Zaan
Zo’n 1.000 Zaanse brugklassers voeren op de talud van Afvalzorg tijdens de intocht
van Sail 2015 gezamenlijk een grootschalige performance uit, waarbij de door hen
zelf gemaakte kunstobjecten een hoofdrol spelen. Dit jongerenspektakel speelt zich
af tegen het nautische decor van de mediagenieke botenparade. De combinatie van
Sail-In met deze culturele manifestatie van 1.000 brugklassers is nog nooit vertoond
en eenmalig. Aan de totale begroting van € 29.600 heeft onze stichting € 4.600
bijgedragen.
Schoolvoetbaltoernooi Zaanstad-Zuid 2015.
Het toernooi vond plaats bij v.v. Zaanlandia op woensdagmiddag 1 april, 8 april 15
april en 22 april 2015.
Aan dit toernooi doen 22 scholen mee uit Zaandam met een totaal van 780 kinderen.
Aan de begroting van € 2.569 heeft onze stichting € 1.111 bijgedragen.
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