Hengelo, november 2016

Beleidsplan 2016-2017
Stichting Groener Hengelo

Missie
Stichting Groener Hengelo heeft als missie om groene ideeën en duurzame initiatieven om te zetten
in daden!

Visie
Steeds meer mensen verlangen vanuit een intrinsieke motivatie naar een maatschappij waarin we
gezamenlijk zorg dragen voor onze leefomgeving en medemens. Directe betrokkenheid van burgers
dwingt de lokale politiek tot pragmatische oplossingen. Wat nodig is, is het creëren van een gevoel
van urgentie bij politici en burgers dat we elkaar allemaal nodig hebben en dat we ons meer moeten
focussen op gemeenschappelijke doelen in plaats van tegenstellingen. Stichting Groener Hengelo is
dan ook zonder politieke kleur en gericht op samenwerking met álle partijen die willen bijdragen aan
een duurzamer Hengelo. Onder duurzaamheid verstaan we alle ontwikkelingen die op technologisch,
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde stad met welvarende
bewoners en goed functionerende ecosystemen. We zijn een onafhankelijk initiatief: van, voor en
door Hengelose inwoners!

Strategie
Stichting Groener Hengelo onderscheidt zich door middel van de volgende strategie:

Focus op impact
We richten ons op de meeste impact, en daarmee niet op één doelgroep of één duurzaam thema.

Holistische aanpak
Duurzaamheid is niet alleen de aanleg van zonnecollectoren. Ontwikkelingen op technologisch,
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Veelal
staan deze ontwikkelingen met elkaar in verbinding en versterken ze elkaar.

Flexibele organisatie
We vallen niet onder een landelijke of overkoepelende organisatie, dat maakt ons wendbaarder en
meer onafhankelijk dan veel andere lokale verenigingen of stichtingen met een soortgelijke missie.

1

Hengelo, november 2016

Projectmatig werken
Planmatig en snel tot resultaten komen. Daarnaast kunnen we als stichting subsidie aanvragen voor
interessante projecten

In verbinding
Onze stichting is stevig verankerd in de Hengelose samenleving. We zijn een onafhankelijk initiatief:
van, voor en door Hengelose inwoners! We hebben rechtstreekse lijnen met de lokale politiek en zijn
daardoor in staat om goede ideeën op de politieke agenda te krijgen.

Kernactiviteiten
Groener Hengelo is april 2016 ontstaan als digitaal meldpunt voor duurzame burgerinitiatieven. Dit
vanuit het idee dat de gemeente Hengelo meer invulling moet geven aan het versterken van lokale
groene ideeën en initiatieven. Stichting Groener Hengelo is een flexibel samenwerkingsverband van
mensen waarin elk individu een bijdrage wil en kan leveren aan de missie van de organisatie. Deze
bestaat uit een aantal kernactiviteiten:
-

-

Digitaal meldpunt voor groene ideeën of duurzame burgerinitiatieven
Ondersteunen van duurzame initiatieven door middel van:
o Advies, voorlichting of PR
o Het gebruik (laten) maken van ons netwerk
o Participeren in/initiëren van projecten
o Fondsenwerving en donaties
Jaarlijks event: Duurzaamste idee van Hengelo
Organiseren voorlichtingsavonden in de wijkcentra over lopende of op te starten lokale
(duurzame) projecten
(Digitaal) platform met blogs, nieuwsitems en een nieuwsbrief over lokale
duurzaamheidsinitiatieven.
Netwerk -en samenwerkingspartner
Bovenal willen we als stichting inspireren!

Organogram
Bestuur:
Voorzitter:

Gerrit Maring

Secretaris:

Eric Oude Munnink

Penningmeester:

Peter Waldt

Projectmanagement/adviseurs:
PR/communicatie en fondsenwerving: Marc ten Barge
Algemeen:

Peter Waldt

Algemeen:

Rik Oude Munnink
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ANBI-status
Stichting Groener Hengelo heeft de ANBI-status. Dit maakt dat er bijzondere bepalingen gelden voor
onze stichting, deze zijn vastgelegd in onze statuten. Een deel hiervan wordt hieronder toegelicht.
Een ANBI heeft tevens een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van
het afgelopen boekjaar openbaar maken:
– de naam van de instelling
– het RSIN/fiscaal nummer
– de contactgegevens
– de doelstelling
– het beleidsplan
– de bestuurssamenstelling
– de namen van de bestuurders
– het beloningsbeleid
– een verslag van de uitgeoefende activiteiten
– een financiële verantwoording
-

-

-

-

Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groener Hengelo. 2. Zij heeft haar zetel in
Hengelo (Overijssel).
Artikel 2 De stichting heeft ten doel: het verduurzamen van Hengelo op technologisch,
ecologisch, economisch en sociaal maatschappelijk vlak en al hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Bijzondere bepalingen in verband met status algemeen nut beogende instelling:
Artikel 3 1. De stichting is een algemeen nut beogende stichting. 2. De stichting heeft geen
winstoogmerk. 3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
4. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke
verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. 5. De
stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar
doelstellingen. 6. De stichting heeft een, al dan niet meerjarig, beleidsplan dat inzicht geeft in de
manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. 7. Een bestuurder noch een
andere beleidsbepaler van de stichting mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof
het zijn eigen vermogen is. Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)
Artikel 4 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal
van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders. Bestuurders kunnen slechts zijn natuurlijke
personen. 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet
zo spoedig mogelijk worden voorzien. 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in
functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon
worden vervuld. 4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden
bestuurder is onmiddellijk (doch ten hoogste éénmaal) herbenoembaar. De in een tussentijdse
vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in
wiens vacature hij werd benoemd. 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt
het bestuur zijn bevoegdheden.
Artikel 5 1. De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur met in acht
neming van het bepaalde in dit artikel en geldende wet en regelgeving hieromtrent. 2.
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-

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 3. Het bestuur kan besluiten
bestuurders, ongeacht of zij een uitvoerende functie hebben, een recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en/of niet-bovenmatig vacatiegeld
toe te kennen.
Artikel 6 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur is niet bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen. 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard

Contactgegevens
Naam:
Locatie:
Website:
Telefoon:
Mail:
RSIN:
KvK nr:

Stichting Groener Hengelo
Berkweg 19, 7556CM Hengelo
http://www.groenerhengelo.nl/
06-83235947
marctenbarge@ziggo.nl
856861200
67173810

Projectplan Energiek Slangenbeek
Met betrekking tot de eerdergenoemde kernactiviteiten geldt voor 2016-2017 dat het Project
Energiek Slangenbeek hier een belangrijk onderdeel vanuit maakt.
Duurzaamheid in brede zin van, voor en door wijkbewoners

“Ik krijg energie van mijn wijkcentrum”
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