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Gegevens Leusden ZeT 
 
Naam:   Leusden ZeT 
RIN/Fiscaal nummer: 858242370 
Postadres:  Maximaplein 30, 3832 JS Leusden 
E-mailadres:  info@leusdenzet.nl 
Website  www.leusdenzet.nl  
KvK nummer:  70295239 
Bankrekening:  NL 61 RABO 0326 0921 02 
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Inleiding 
Dit document bevat het beleidsplan en de begroting van wijkvereniging Leusden ZeT voor 
2020. Deze bouwen voort op de eerdere beleidsplannen en activiteiten van de vereniging 
zoals gepubliceerd op https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-zet/bestuur/. 
 

Activiteiten 2020 
Voor 2020 zet Leusden ZeT de eerder ingeslagen koers voort en richt zich daarbij op 4 
doelen: 
 
Doel 1 - De bekendheid in de wijk verder vervolmaken 
  
We merken dat nog niet iedereen bekend is met de wijkvereniging. Daarom willen we in 
2020 veel aandacht besteden aan onze bestaande communicatievormen, namelijk: 

● De website verder uitbouwen als centrale communicatieplek 
● De Leusder gaZeT uitgeven met oog voor aantrekkelijke vormgeving en 

leesbaarheid voor iedereen. Elk lid ontvangt het blad elke maand. Daarnaast 
bezorgen we twee keer per jaar de gaZeT huis-aan-huis zodat alle wijkbewoners op 
de hoogte zijn van Leusden ZeT 

● Bewonersinitiatieven die er behoefte aan hebben, voorzien van een eigen 
@leusdenzet.nl-emailadres zodat zij zelf contact met hun achterban kunnen 
onderhouden 

● Social mediakanalen verder uitbouwen. 
  
Daarnaast willen we meer inzetten op fysieke communicatiekanalen om ook de 
wijkbewoners te bereiken die minder actief zijn op digitale media. Hiertoe zetten we in op de 
volgende communicatievormen: 

● De maandkalender uitgeprint ophangen op een aantal plekken in Antares en op en 
rond het Maximaplein 

● De Leusder gaZeT neerleggen op een aantal plekken in de wijk (winkels, Antares, 
apotheek, fysiotherapeut, huisarts) 

● Op nog minimaal 2 plekken in de wijk Leusden ZeT buurtborden plaatsen waar 
activiteiten van Leusden ZeT geadverteerd kunnen worden. 

 
Doel 2 - Voltooien en verbeteren van de fysieke aanwezigheid van de wijkvereniging in 
Antares 
  
Sinds 1 november huurt Leusden ZeT regelmatig het Lab boven aan de voorkant in Antares. 
In de loop van 2019 is in overleg met de WSL en Paul en Daan van Maxima’s de ruimte 
voorzien van een aantal voor Leusden Zet herkenbare elementen. Uitgangspunt is dat de 
ruimte te allen tijde door andere partijen gebruikt kan worden.  
 
Hoewel het een grote wens is van Leusden ZeT om een eigen vaste plek in Antares te 
hebben, is de afgelopen 2 jaar gebleken dat een dergelijke eigen vaste plek niet behoort tot 
de mogelijkheden in de huidige manier van exploitatie van het gebouw. Wel kan Leusden 
ZeT een ruimte huren voor het maatschappelijke tarief van € 12,50 per uur. Met dit uurtarief 
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en onze huidige begroting zijn we in staat om een ruimte voor gemiddeld twee dagdelen in 
de week te huren. Dit biedt ons de mogelijkheid om ook in 2020 verder te experimenteren 
met de inzet van een vaste ruimte.  
 
In 2020 gaan we de inrichting van de ruimte verder vervolmaken en het gebruik ervan zoveel 
mogelijk stimuleren zodat het een herkenbare plek wordt van de wijkvereniging, en  het 
wijkbewoners enthousiasmeert om zelf activiteiten te ontplooien. 
   
 
Doel 3 – Activiteiten & bewonersinitiatieven continueren en waar mogelijk uitbreiden 
  
In de afgelopen jaren zijn er vele bewonersinitiatieven ontstaan. Ook in 2020 zullen we 
wijkbewoners verder stimuleren om bestaande initiatieven door te zetten en nieuwe 
initiatieven te ontplooien. We willen ons dit jaar extra inzetten om naast bestaande 
activiteiten ook nieuwe initiatieven te entameren voor een relatief jonge doelgroep (20-40 
jaar). 
 
 
Doel 4 - Verkenning businessmodel wijkvereniging 
 
In 2018 en 2019 kreeg en in 2020 krijgt Leusden ZeT (naar verwachting) een projectsubsidie 
van de gemeente Leusden. Hier hadden we drie jaar recht op, hetgeen betekent dat we in 
2020 deze subsidie in principe voor het laatst ontvangen. Hoewel het bestuur van mening is 
dat een vereniging als Leusden ZeT structureel een subsidie zou moeten ontvangen 
vanwege de activiteiten in het gemeentelijk sociaal domein, willen we in het tweede en derde 
kwartaal een verkenning uitvoeren naar toekomstige businessmodellen. Hierbij willen we 
bekijken of het mogelijk is om de belangrijkste activiteiten mogelijk te maken vanuit een 
combinatie van contributiegelden, fondsenwerving en andere inkomsten. Hiervoor zullen we 
ook overleg voeren met de gemeente. 
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Begroting 2020 
 
De begroting voor 2020 ziet er als volgt uit: 
 

 Begroot 2019 Gerealiseerd 2019 Begroot 2020 
Inkomsten    

Contributie € 2.200 € 2.715 € 2.900 
Subsidie gemeente € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Vier de Lente € 2.500 € 2.600 € 2.600 
Filmclub € 1.000 - - 

Sinterklaas € 1.000 - - 
Opbrengsten € 4.750 - - 

Kleine kas € 800 € 400 € 400 
    

TOTAAL € 22.250 € 30.087 € 15.900 
    
Uitgaven    

Overhead € 800 € 391 € 800 
Communicatie € 5.000 € 2.584 € 3.000 

Activiteiten € 8.000 € 8.364 € 8.500 
Vier de lente € 3.500 € 1.608 € 2.000 
Onvoorzien € 1.000 - € 500 

Reservering tbv opbouw 
Eigen vermogen 

  € 1.100 

    
TOTAAL € 18.300 € 12.947 € 15.900 

 
In de begroting voor 2020 hebben we de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

- Alle begrote bedragen zijn aangepast naar aanleiding van de realisatie van 2019 en 
de verwachtingen van 2020. 

- Alle activiteiten, met uitzondering van Vier de Lente, zijn vanaf 2020 ondergebracht 
onder de post ‘ Activiteiten’. Daarom staan de Filmclub en Sinterklaas niet meer als 
aparte post onder de begroting van 2020. 

- Voor het eerst hebben we een post ‘reservering tbv opbouw eigen vermogen’ 
opgenomen om het eigen vermogen verder te laten groeien tbv opbouw van 
financiele reserves. 
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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 
Giovanna van den Ham 

Bestuurslid Externe Contacten & 
Organisaties 

Vacant 

 
Bestuursleden doen dit werk vrijwillig en ontvangen geen vergoeding. In artikel 10 van het 
Huishoudelijk Reglement is de vertegenwoordiging vastgelegd wat betreft 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 € 1000,-  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 een ALV belegd. Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na aantreden af, volgens een in 
artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement opgesteld rooster van aftreden. Met uitzondering 
van Giovanna van den Ham bekleden de andere bestuursleden hun functie sinds de 
oprichting, te weten december 2017.  
 
Dit betekent dat in de loop van dit jaar de bestuursleden zullen bekijken of zij voor hun 
functie een tweede termijn willen aangaan. Indien dit niet het geval is, streven we naar een 
dakpanconstructie zodat kennis en ervaring stapsgewijs overgedragen kan worden. 
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Rooster van aan- en aftreden 
 
Bestuurslid Start bestuurstermijn Einde bestuurstermijn 
Martijn Kleppe December 2017 December 2020 
Monique Disseldorp December 2017 December 2020 
Frits Ringers December 2017 December 2020 
Inge van Os December 2017 December 2020 
Giovanna van den Ham September 2019 September 2022 

 
 


