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Inleiding
Dit document bevat het beleidsplan van wijkvereniging Leusden ZeT voor 2018. Omdat Leusden ZeT
pas eind 2017 is opgericht, is bewust gekozen voor de duur van 1 jaar voor dit beleidsplan. Dit stelt
ons in staat om de ontwikkelingen van de vereniging in het eerste jaar goed te monitoren. Eind 2018
zal het beleidsplan aangepast worden op basis van de ervaringen in het eerste jaar. Dit document is
aanvullend op de oprichtingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Waar mogelijk verwijzen we naar
de betreffende artikelen in beide documenten die eveneens raadpleegbaar zijn op de website van
Leusden ZeT.

Aanleiding oprichting & doel Leusden ZeT
In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 het prachtig multifunctionele
centrum Antares met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een sportschool, een crèche en
een horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is tussen de twee wijken, komt het
pand wat moeizaam tot leven, aldus bewoners, de gemeente Leusden en de Woningstichting
Leusden van wie het pand is. Voorheen was er een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds
deze vertrokken is, weten veel bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners
weten niet meer wat er gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben.
Daarom heeft een groep bewoners de handen in elkaar geslagen en de wijkvereniging Leusden ZeT
(Zuid en Tabaksteeg) opgericht.
Zoals omschreven in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de vereniging is het doel van Leusden
ZeT ‘het bevorderen van betrokkenheid en samenhang tussen de wijkbewoners, in het bijzonder in en
rondom het multifunctioneel centrum Antares.’
De vereniging wil dit doel bereiken door middel van:
1. Het initiëren van nieuwe activiteiten in en rondom MFC Antares
2. Het verbinden, bundelen en faciliteren van bestaande activiteiten ten behoeve van de wijk
3. Het vormgeven, samenvoegen en faciliteren van de communicatie van alle activiteiten
4. Het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk als het gaat om het faciliteiten
ten behoeve van bewonersinitiatieven.
Zoals vermeld in artikel 2.3 van de oprichtingsakte heeft Leusden ZeT nadrukkelijk geen
winstoogmerk. Indien de vereniging onverhoopt mocht worden ontbonden, dan zal in
overeenstemming met artikel 17.2 van de oprichtingsakte, de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als dat van Leusden ZeT.
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Activiteiten 2018
In 2018 wil het bestuur van Leusden ZeT deze doelen op de volgende manier concreet maken:
Organisatie op orde
Omdat Leusden ZeT pas eind 2017 is opgericht, zullen we in de eerste maanden veel tijd en energie
steken in de organisatie van de wijkvereniging. We maken het Huishoudelijk Reglement definitief,
evenals het vrijwilligersbeleid & het inschrijfproces en vragen een ANBI status aan. Eind maart
organiseren we een lanceringsfeest samen met alle ondernemers in de wijk & sport- en
hobbyverenigingen in Antares. Vanaf die dag kunnen alle wijkbewoners lid kunnen worden.
Daarnaast bekijken we of we werkgroepen kunnen oprichten die organisatorische ondersteuning
kunnen bieden zoals een werkgroep die helpt met het bezorgen van flyers en de maandkalender en
een werkgroep die helpt met de communicatie.
Activiteiten
De eerste bewonersinitiatieven die gestart zijn, zullen verder ondersteund worden, te weten: Schoon
Maximaplein, Koffieochtend, Boekenruilkast, Brei- en Haakcafe en het Formulierenhulp
Inloopspreekuur. Indien nieuwe initiatieven zich aandienen, zullen we die eveneens faciliteren en
ondersteunen. Daarnaast zullen we de mogelijkheden verkennen om het TECHlab Leusden ZeT op te
zetten.
Communicatie
In 2018 zullen we veel energie en tijd steken in de communicatie om de vereniging zo veel mogelijk
bekend te maken bij de wijkbewoners. Samen met een communicatiebureau zal de huisstijl verder
ontwikkeld worden. Deze zal toegepast worden op een vernieuwde e-mailnieuwsbrief die verstuurd
wordt naar leden en stakeholder. De website van Leusden ZeT (www.leusdenzet.nl) is een van de
belangrijkste communicatiekanalen. In 2018 zal deze verder ontwikkeld worden waarbij we de huisstijl
ook doorvoeren en een SSL certificaat aanvragen zodat we de site om kunnen zetten naar https://.
Daarnaast zullen we een papieren maandkalender ontwikkelen. Deze bevat de belangrijkste
evenementen van die maand en wordt gezien als middel om wijkbewoners beter op de hoogte te
brengen van activiteiten in MFC Antares en de gehele wijk. Leden van Leusden ZeT kunnen deze
papieren maandkalender thuis ontvangen. Tenslotte gaan we de mogelijkheden verkennen om een
narrowcastscherm te installeren in Antares op zo’n manier dat mensen buiten het gebouw kunnen
zien wat er binnen plaatsvindt.
Belangenbehartiging
We zullen in 2018 twee meedenkavonden organiseren waarin we wijkbewoners uitnodigen om mee te
denken over gewenste activiteiten en faciliteiten. Indien gewenst koppelen we de uitkomsten hiervan
terug aan de gemeente, Woningstichting WSL, welzijnsorganisatie Larikslaan2 en andere relevante
partijen.
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Financiën
De begroting voor 2018 is als volgt:
Inkomsten
Subsidie gemeente

€ 10.000,00

Contributie leden

50 leden * 10 euro contributie per huishouden

€ 500,00

Partnerschappen

Notaris tbv oprichting (opstartfase)

€ 540,00

Kern met Pit tbv maandagenda (communicatie)

€ 1.000,00

Nog te werven tbv narrowcastschermen (communicatie)

€ 1.400,00

AFAS tbv workshop TECHlab (activiteiten)

€ 1.000,00

Bloemendal tbv boekenkast (activiteiten)

€ 500,00

Nog te werven tbv Fomulierenhulp Inloopspreekuur

€ 1.000,00

Nog te werven tbv lancering (activiteiten)

€ 1.000,00

Nog te werven tbv onvoorzien

€ 60,00
€ 17.000,00

Uitgaven
Oprichting

€ 2.000,00

Overhead

€ 1.500,00

Communicatie

€ 7.500,00

Activiteiten

Huur ruimtes Antares
Boekenkast

Onvoorzien

€ 1.500,00
€ 500,00

Workshop TECHlab

€ 1.000,00

Huur ruimtes Formulierenhulp inloopspreekuur

€ 1.000,00

Lancering

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 17.000,00

De inkomsten voor 2018 bestaan naar verwachting uit 3 posten:
- Van de gemeente Leusden is een projectsubsidie ontvangen ter waarde van €10.000,- Dit
zal aangewend worden voor de opstartkosten van de vereniging, communicatiemiddelen en
het starten van de eerste activiteiten
- We verwachten in het eerste jaar 50 leden te kunnen werven. De contributie per huishouden
is vastgesteld op €10,- Een deel van de inkomsten zal komen uit partnerschappen waarvan een groot deel al
gerealiseerd is. We doen bijvoorbeeld mee met het Kern met Pit programma en hebben daar
de ontwikkeling van de maandkalender ingebracht als kernactiviteit. Wanneer we dit
programma succesvol doorlopen, ontvangen we €1.000,-. Tijdens de matchbeurs eind 2017
hebben we matches kunnen maken met AFAS ten behoeve van een workshop voor het
TECHlab, Bloemendal Bouw zal boekenkasten op maat maken voor de ruilboekenkast, en de
notaris heeft het grootste deel van de kosten voor de oprichtingsakte voor zijn rekening
genomen, met uitzondering van de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Voor het
resterende deel van de te realiseren partnerschappen is een plan van aanpak hoe deze
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middelen geworven zullen worden. Hiervoor zal in eerste instantie financiering worden
gezocht bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven van de gemeente Leusden.
Een eventueel positief saldo aan het eind van 2018 zal gereserveerd worden voor activiteiten in 2019.
Het beheer van de administratie is een taak van de penningmeester.
In 2018 zal een Kascommissie ingesteld worden die toezicht houdt op het beheer van de
penningmeester, zie ook artikel 7 van het Huishoudelijk reglement.

Bestuurstaken en samenstelling
In artikel 8 van de oprichtingsakte en artikel 6 van het Huishoudelijke Reglement staan de functies en
taken van de bestuursleden omschreven. Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter,
penningmeester & secretaris) en een Algemeen Bestuur dat bestaat uit het dagelijks bestuur,
aangevuld met het bestuurslid Communicatie, bestuurslid Activiteiten & Vrijwilligers, en het
bestuurslid Externe Contacten & Organisaties.
Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter
Martijn Kleppe,

Penningmeester
Monique Disseldorp,

Secretaris
Frits Ringers,

Bestuurslid activiteiten & vrijwilligers
Inge van Os,

Bestuurslid Communicatie
vacature

Bestuurslid Externe contacten &
organisaties, Geert-Jan IJszenga,

Voor het Bestuurslid Communicatie is momenteel een vacature.
Bestuursleden doen dit werk vrijwillig en ontvangen geen vergoeding. In artikel 10 van het
Huishoudelijk Reglement is de vertegenwoordiging vastgelegd omtrent het aangaan van afspraken en
uitgaven. Hierin is aangegeven dat het Dagelijks Bestuur toestemming nodig heeft van het voltallige
bestuur voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die
een bedrag of waarden van €1.000,- te boven gaan.
Bestuursleden zijn verantwoording verschuldigd aan de leden van Leusden ZeT via de Algemene
Ledenvergadering (ALV), zoals is vastgelegd in artikel 11 van de oprichtingsakte en verder is
uitgewerkt in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement. Minimaal 1 keer per jaar wordt door het
bestuur een ALV belegd. De eerste ALV van Leusden ZeT zal gehouden worden in 2019.
Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na aantreden af, volgens een in artikel 9 van het Huishoudelijk
Reglement opgesteld rooster van aftreden.
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