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BELEIDSPLAN 2015 t/m 2018.
DOEL: Het ten behoeve van de plaatselijke dan wel regionale
gemeenschap initiëren, (mede)organiseren en bevorderen van sociaal
culturele activiteiten in Heeswijk en Dinther, het op sociale wijze bieden
van ruimte daarvoor en het beheren en exploiteren van het sociaal
cultureel WILLIBRORDCENTRUM.
Met het op sociale wijze bieden van ruimte voor sociaal culturele activiteiten wordt bedoeld dat clubs en verenigingen die minder kapitaalkrachtig zijn ook gelegenheid wordt geboden gebruik te maken van de
beschikbare ruimte tegen een verlaagd tarief, een tarief dat door die clubs
en verenigingen verantwoord betaald kan worden.
ACTUEEL BELEID: na overname eind 2012 van het beheer van het
centrum ( dat voorheen voornamelijk als “parochiehuis” fungeerde) zijn
de eerste twee jaren voornamelijk gebruikt voor het neerzetten van een
duidelijke organisatie, een heldere (financiële) administratie en het actualiseren dan wel verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de clubs, verenigingen en
organisaties die de stichting van dienst zou kunnen zijn èn van de
activiteiten waaraan binnen de gemeenschap een behoefte c.q. waarvoor
ruimte bestaat en waarin nog niet of in onvoldoende mate wordt voorzien.
Tot slot is bezien in welke mate het pand door de stichting moet worden
aangepast (de parochie als pandeigenaar, is niet in de positie hierin enige
verantwoordelijkheid te nemen), teneinde een adequate huisvesting van
de beoogde activiteiten mogelijk te maken.
Voor de lopende 4 jaren stelt de stichting zich de volgende nieuwe
activiteiten ten doel:
- Het opstarten van zgn. inloop-middagen, waarop vrijblijvend en
onverplicht (= geen clubverband) sociaal contact wordt gelegd door
middel van bijv. kaarten, biljarten, darten, sjoelen of simpelweg
“buurten” onder genot van een drankje.
- Na verkrijging van de formele ontheffing van de horeca-beperking,
het aanbieden van koffietafels na uitvaarten, daar in de kern
Heeswijk commerciële partijen hiervoor geen belangstelling hebben.
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Het opstarten van een gemakkelijk bereikbaar steunpunt voor
consultatie van professionals in het formele maatschappelijk werk.
Het (mede)-organiseren van de jaarlijkse Sinterklaas intocht
middels opslag en verzorging plm. 60 kostuums, organisatie Pietenontbijt en kinderontvangst na rijtoer.
Het verwerven van een volwaardige en gelijkwaardige plaats in het
gemeentelijk beleid t.b.v. buurt- en gemeenschapshuizen.

WERKZAAMHEDEN:
De stichting werkt volledig met vrijwilligers (±15), kent geen permanent
aanwezige beheerder(s) en delegeert de verantwoordelijkheid voor
ordelijk gebruik van het pand aan de gebruikers. Hiervoor is voortdurende
coaching en controle een belangrijk managementmiddel.
De stichting ondersteunt gebruikers bij hun activiteiten, zowel in de
voorbereiding als in de uitvoering. Het brede scala aan vrijwilligers maakt
ondersteuning mogelijk in o.a. logistiek, techniek (licht, geluid, IT)
promotie en toezicht.
De stichting zorgt voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare
ruimtes over de aanvragers, voorziet de ruimtes van de afgesproken
faciliteiten (beamer, wifi etc.) en organiseert de (beperkte) catering.
Een en ander betreft 4 zalen (resp. voor max. 120 – 50 – 50 en 15 pers.)
waarvan thans al ruim 30 organisaties een druk gebruik maken.
De stichting brengt en houdt het pand in goede staat, maakt zo nodig
plannen ter verbetering of uitbreiding en werft daarvoor de benodigde
middelen. De eigenaar van het pand kan voor dit doel onvoldoende
middelen ter beschikking stellen.
De stichting onderhoudt nauwe contacten met het maatschappelijk veld
teneinde haar positie bekend en herkenbaar te maken, om snel in te
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en om zelf nieuwe initiatieven
te kunnen nemen.
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FONDSEN WERVING:
Gebruikers betalen een vergoeding voor de ruimte, welke afhankelijk is
van hun draagkracht. In de tarieven is duidelijk onderscheid tussen
“commerciële” en “sociale” gebruikers. Aan deze laatste categorie wordt
zoveel als mogelijk de ruimte “om niet” ter beschikking gesteld.
De stichting hanteert voor de genoten consumpties een bescheiden prijs
welke niettemin door het ontbreken van allerlei zakelijke kosten, toch
een substantiële marge biedt.
De stichting organiseert jaarlijks een Snuffelmarkt en tweejaarlijks een
(gebruikte) Boeken- en Platenbeurs. Gedurende het gehele jaar worden
daartoe goederen ingezameld, gesorteerd en elders opgeslagen.
De stichting tracht van derden donaties c.q. sponsorgelden te verkrijgen
om de noodzakelijke investeringen (mede) te financieren. Deelname aan
de jaarlijkse RABO-clubkascampage en beroep op lokale, regionale en
nationale fondsen, zal daarbij leidend zijn.
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