Stichting Samen Heerlen
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Bankrekening

NL40 RABO 0351 1500 05

:

Beschrijving doelstelling:

Conform de statuten van de stichting

1. De stichting heeft ten doel: het stimuleren én ondersteunen van stads-, buurt-, wijk-,
en bewonersinitiatieven, die in brede zin, een bijdrage leveren aan een vitaal en
verbonden Heerlen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van
middelen en mensen om initiatieven uit de samenleving te vinden en te
ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleid
Context:
Vanuit de Cityboost-regeling van VSBfonds ontvangt de Stichting Samen Heerlen voor de periode
2020-2022 een donatie van 1 miljoen euro voor het stimuleren, faciliteren en (financieel)
ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven van de mensen in de verschillende buurten
van Heerlen. Om hiermee de hele stad een boost te geven, waardoor het een prettiger samenleven
wordt voor de bewoners.
In een democratisch proces heeft een groep van 60 inwoners uit de stad, als representanten van
verschillende gemeenschappen en achtergronden in juli 2019 haar bevindingen en opvattingen
gedeeld met afgevaardigden van VSBfonds en de gemeente Heerlen.
Het doel achter de VSB Cityboost Heerlen is het benutten van de collectieve kracht in de Heerlense
samenleving waardoor de maatschappelijke samenhang in de stad sterker wordt en uiteindelijk de
individuele burgers in Heerlen sterker worden.
Voor een passende naam voor het platform/programma dat de Stichting Samen Heerlen lanceert is
de associatie gemaakt naar het fenomeen wind en de symboliek hierachter voor de stad Heerlen.
Enerzijds met een knipoog naar ‘Winkbuul’, de naam die de trotse Heerlenaren (‘met de neus in de
lucht’) van buitenstaanders kregen. En anderzijds, symboliseert wind het herwonnen zelfvertrouwen

van de stad na decennia van malaise en het underdog gevoel dat dit met zich meebracht. Een
frisse/nieuwe wind geeft uiting aan vernieuwing. Vanuit deze associaties is het
uitvoeringsprogramma-en platform ‘Frisse Wind’ ontstaan.
Missie en doelstellingen:
De missie van Samen Heerlen luidt als volgt
- Met Frisse Wind creëren wij de ideale omgeving om mensen en de stad boven zichzelf uit te
laten stijgen
Om de doelen van de missie te bereiken, wordt ingezet op de volgende drie functies:
1. Matchmaking: door duurzame verbindingen te leggen tussen mensen, kennis en
vaardigheden,
2. Ondersteuning: door financieel en organisatorisch te investeren in initiatieven,
3. Kennisontwikkeling: door bijeenkomsten, training en coaching te organiseren.

Organisatie
Algemeen

De organisatie staat midden in de samenleving en is zodanig ingericht dat een het soepel kan
inspelen op vragen en ontwikkelingen in de Heerlense gemeenschap. De organisatie bestaat uit een
projectteam dat het programma Frisse Wind gaat uitvoeren. Bestaande uit een projectmanager,
projectmedewerker en een 3-tal scout-coaches, die de inwoners uit de stad begeleiden met het
uitvoeren van de projecten. Daarnaast functioneert een betrokken en kritische toewijzingscommissie
en is er een klankborgroep gevormd, die waar nodig advies kan geven.

Governance
Samenstelling stichtingsbestuur per 1 januari 2020
-

Mevrouw M. (Milena) Mulders
De heer V.A.H. (Vincent) Offermans
De heer L.G.M. (Bert) Bremen
Mevrouw Z. (Zakia) Labyed
Mevrouw A. (Adriane) Keulen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor stichtingsbestuur
-

De bestuursleden van de Stichting Samen Heerlen zijn niet in loondienst en
ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen (met uitzondering van mevrouw A. Keulen) een vrijwilligersvergoeding
van € 1.200,- per jaar, uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen.

Financiële verantwoording en verslag
De Stichting Samen Heerlen heeft nog geen jaarverslag gepubliceerd omdat de stichting haar
activiteiten heeft opgestart op 1 januari 2020.

