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Openhaard is
uw ontmoetingscentrum
Stichting Openhaard is het verbindende factor in de diverse wijken waarin zij actief zijn. Al meer dan
10 jaar werken zij aan verbindende activiteiten en bovendien om de persoonlijke ontwikkeling van
individuen te realiseren. Met steun en toeverlaat van vrienden van de stichting zijn wij in staat om al
het moois te realiseren.

Visie
Stichting Openhaard stelt de mens centraal
en besteedt aandacht aan zijn of haar betere
toerusting op de toekomst. Hierbij zal
educatie, emancipatie en opvoeding cruciaal
van belang zijn en betrekking hebben op het
gedrag,
gevoel
en
gedachte
van
de
doelgroep. Om de daarbij benodigde kennis
en vaardigheden te verwerven, competenties
te ontwikkelen en een bijdrage te leveren
aan de loopbaanontwikkeling, zal Stichting
Openhaard de nodige essentiële inzet
verzorgen, met behulp van vrijwilligers, om
de individuen hierin te ondersteunen en te
begeleiden.

Missie
Stichting Openhaard stelt een samenleving
voor waarin burgers in harmonie met
elkaar in interactie zijn. Dit streven kan
worden bereikt door individuen met de
nodige en juiste competenties toe te rusten
waardoor
zij
hun
omgeving
kunnen
benaderen en toezien met respect, interesse,
solidariteit, binding en betrokkenheid.

Doelstellingen Openhaard
- Het doen bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen, meer in het
bijzonder van inwoners van Nederland
- De Nederlandse samenleving bevorderen van maatschappelijke participatie
in alle facetten daarvan, ook op cultureel gebied, van integratie, soldariteit,
diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn en burgerschapszin.
- Het bevorderen en continueren van wederzijds begrip, wederzijds respect en
van solidariteit tussen alle inwoners van Nederland.
- Het ontwikkelen van competenties van individuen, organisaties en
overheden om hen optimaal toe te rusten om op de juiste manier te kunnen
omgaan met spanningen en veranderende verhoudingen binnen de
Nederlandse samenleving
- Het bevorderen van het oplossen van de opvoedingsvraagstukken in de
Nederlandse samenleving.
- Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen
en jeugd en het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving.

Ambities van Openhaard
Eind 2016 zijn wij een nieuwe weg ingeslagen als organisatie. Met een
nieuw imago en naamswijziging naar stichting Openhaard hebben wij de stap
gezet om in de wijken als inspirator te fungeren en een verbindende rol te
bekleden.
Wij willen in de komende jaren een belangrijke gesprekspartner zijn van
lokale gebiedscommissies en overige zelforganisaties. Daarbij streven wij
naar een actieve gebruik van de diverse locaties van Openhaard. Naast de
diverse projecten die wij willen realiseren zijn wij van plan om structureel
buurtfeesten te realiseren in het jaar. Feesten waarbij ontmoeting centraal
zal staan. Wij schatten hiermee per keer 500 bezoekers te bereiken.
Bovendien willen wij zo veel mogelijk samenwerkingen aangaan en
zelforganisaties de mogelijkheid bieden om hun activiteit onder het dak van
Openhaard te realiseren. Zonder overheidsgelden willen wij de activiteiten
realiseren en vooral een beroep doen op de bijdragen van donateurs en
sponsors. Voor projecten zullen wij fondsen benaderen voor een bijdrage.
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De wereld van Openhaard
Nederland is een land waar over het algemeen de zaken goed in orde zijn. Denk hierbij aan de
zorgvoorzieningen in ons land. Wij kunnen stellen dat over het algemeen tevredenheid heerst in het
land.
In de gebieden Delfshaven en Feijenoord, waarin stichting Openhaard actief is, zien we terug dat de
grootste deel van de bevolking bestaat uit niet-westerse inwoners. In die samenstellingen zien we dat
de grootste bevolkingsgroepen de Surinamers, Turken en de Marokkanen zijn. Ondanks dat het goed
gaat met ons land kunnen we niet perse spreken over een positieve gang in de gebieden waarin wij
actief zijn (als voorbeeld hebben wij Delfshaven en Feijenoord gebruikt. Uiteraard zijn wij in meerdere
gebieden in Rotterdam en omstreken actief ).
We zien in Feijenoord dat bijvoorbeeld criminaliteit hoger ligt dan het gemiddelde van Rotterdam.
Daarnaast zien we dat jongeren met een startkwalificatie lager is dan het gemiddelde van Rotterdam.
Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is een initiatief die zorgt voor perspectief in RotterdamZuid. Door onder andere wonen, werken, onderwijs, cultuur en bijvoorbeeld veiligheid op te pakken
probeert men de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren.
Vergelijkbare initiatieven door zelforganisaties zijn te zien in Delfshaven. Met name mensen die leven
in een isolement en weinig tot niet met elkaar in contact komen. De rol van vrijwilligers is altijd al
van eminent belang geweest. Wij hebben de afgelopen jaren vrijwel al onze activiteiten kunnen
uitvoeren met hulp van vrijwilligers. Het is daarom des te belangrijk voor zelforganisaties om
vrijwilligers te werven en te binden.
Deze vrijwilligers gaan we de komende jaren hard nodig hebben. Wij zien een sterke opkomst van
vluchtelingen naar Nederland. Nederland is op dat gebied sterk vertegenwoordigd met organisaties
zoals het Vluchtelingenwerk en de vele AZC's in het land. Echter blijft het een belangrijke zaak om als
burger een bijdrage te leveren in de ontwikkeling en toekomst van de vluchtelingen in het land.
Onder de vluchtelingen zien we een opkomst van de Turkse vluchtelingen die het land zijn ontvlucht
vanwege de nasleep van de couppoging in de zomer van 2016. Mede door de achtergrond van onze
betrokkenen kunnen wij een meerwaarde zijn voor de vele organisaties om een bijdrage te leveren in
hun verdere toekomst in Nederland.
Zonder enige vorm van taken over te nemen willen wij op onze eigen manier deze groep mensen van
dienst zijn.
Onze focus ligt voor de komende jaren bij de volgende punten:
-

Ontmoetingscentrum voor de buurt
Bevorderen vrijwilligerswerk
Vluchtelingen
Individuele ontwikkeling

Bij ons gaat het vooral om de mensen die de extra aandacht nodig hebben in het leven. Denk hierbij
aan kansarme jongeren of aan mannen en vrouwen die in een isolement leven en hier niet uit kunnen
komen op eigen kracht.
Om dit te bewerkstelligen is het uiteraard de taak om de juiste financieringsmogelijkheden te vinden.
Afgelopen jaren hebben wij een sterke tegenslag moeten verwerken. Een grote groep donateurs en
sponsors hebben hun hulp aan de stichting stopgezet. Desondanks hebben wij de activiteiten kunnen
continueren. Wij blijven ook in de komende periode een beroep doen op de donaties van gulle gevers
en de sponsorbedragen van ondernemingen die te vriend zijn met Openhaard. Voor de projecten zullen
wij middels externe organisaties op zoek gaan naar gelden bij fondsen. Zeker met het geleden verlies
in aantallen donateurs en sponsors is het belangrijk om bijdragen te krijgen via fondsen voor de
projecten.

3

Ons beleid
Als stichting Openhaard zijnde timmeren wij hard aan de weg om als ontmoetingscentrum door het
leven te gaan. Met diverse activiteiten in samenwerkingen met lokale zelforganisaties als resultaat. In
de toekomst zien we graag reeds gerealiseerde projecten wederom voortzetten en daarnaast zijn wij van
plan om nieuwe initiatieven te realiseren. Hieronder staan de projecten beschreven die wij zullen
realiseren.

Interactief
Voorlezen

Bezoekmannen
Rotterdam

Wij
hebben
eerder
geconstateerd
dat
buurtbewoners in de wijken waarin wij actief
zijn moeite hebben met de Nederlandse taal.
Dit heeft ook een negatieve impact op de
kinderen. Als ouder is het belangrijk om het
goede voorbeeld te tonen in de hoop dat de
kinderen zullen volgen.

Een van de problemen die de gebieden waarin
wij actief zijn ondervinden zijn de individuen
die leven in een isolement. Denk hierbij aan
mensen die door diverse redenen geen rol
hebben weten te krijgen in de maatschappij en
het niet aandurven om een rol te bekleden in
de maatschappij.

Het project interactief voorlezen zorgt ervoor
dat ouders gezamenlijk het lezen oppakken en
dit op een informele manier doen waardoor er
geen drempels ontstaan voor deelname. In een
eerder stadium hebben wij dit project met
succes afgerond en aangezien de behoefte
blijft bestaan is er besloten om dit initiatief in
projectvorm terug te laten keren binnen
Openhaard.

Met behulp van Bezoekmannen willen wij een
divers programma afleggen met de deelnemers
om hen vervolgens uit een isolement te
krijgen. Het streven is om vervolgens deze
deelnemers zover te krijgen dat ze een actieve
rol krijgen in de maatschappij. Denk hierbij
aan het verrichten van vrijwilligerswerk in
Rijnmond. Dit project is eerder gedaan en in
de komende jaren willen wij dit project terug
laten komen.

Bezoekvrouwen
Rotterdam

Vluchtelingen

Dit project is vergelijkbaar met het project
Bezoekmannen Rotterdam. Echter gaat het om
vrouwen die een leidende rol hebben in het
project. Typische zaken met betrekking tot de
vrouw komen aan bod en het inzetten van
bezoekvrouwen is een beter passende optie
naar ons optiek .
Met hetzelfde idee zullen wij ook met dit
project te werk gaan. Dat houdt in dat wij
deelnemende
vrouwen
weer
terug
de
maatschappij in willen helpen. Problemen
aanpakken
die
wij
constateren.
Deze
problemen kunnen betrekking hebben op de
gezondheid, de financiën of emoties.
Door het inzetten van deskundigen willen wij
de diverse problemen op een juiste manier
gaan aanpakken.

Ook binnen Openhaard zijn wij eensgestemd
over het belang van aandacht voor de
vluchtelingen. Uiteraard kent Nederland vele
instanties die taken op zich nemen en daar
ook alle expertise voor hebben.
Openhaard is van plan om specifiek Turkse
vluchtelingen die in de nasleep van de
couppoging in Nederland zijn gekomen te
helpen
met
hun
verdere
bestaan
in
Nederland.
Op projectbasis willen wij een programma
ontwikkelen voor deze groep mensen waarbij
stapsgewijs problemen worden behandeld.
Problemen die divers van aard zullen zijn en
inherent zijn aan het vluchtelingen bestaan in
Nederland. Denk hierbij aan het vinden van
een geschikte baan of huis. Het vinden van
vrienden die je kunnen begrijpen.
Openhaard is er sterk van overtuigd dat zij
met al haar expertise deze specifieke groep
mensen een enorme steun kan bieden voor de
toekomst.
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Samenwerking
Om succesvol te kunnen zijn, zijn wij verplicht om samen te werken en krachten te bundelen.
Bovendien zien wij deze samenwerkingen als een verbetering van de activiteiten die wij organiseren.
Wat wij precies onder samenwerken verstaan is hieronder beschreven.

Vrijwilligers
Vrijwilligers lopen als een rode draad binnen
Openhaard. Het bestuur voert vele gesprekken
met vrijwilligers om op ideeën te komen voor
toekomstige projecten en initiatieven. Zij zijn
immers de uitvoerders van de projecten en
initiatieven. Door gezamenlijk aan de slag te
gaan zorgen wij voor een juiste samenhang.

Gebiedscommissies
In de gebieden Delfshaven en Feijenoord
hebben
wij
nauwe
banden
met
de
gebiedscommissies aldaar. Wij vinden het
belangrijk dat wij als ontmoetingscentrum ook
vergaderingen van de gebiedscommissies plek
kunnen bieden.

Lokale instanties
Om als buurtcentrum voor de dag te kunnen
komen is het belangrijk om de deuren te
openen voor lokale instanties. Op deze manier
krijgen wij de kans om deze instellingen te
ontmoeten. Bovendien zijn wij samen in staat
om mooie, nog niet eerder uitgevoerde
activiteiten uit te voeren.
Openhaard is een lerende organisatie en de
lokale instanties zijn hierbij een van de
impulsen.
Als organisatie zijnde zijn wij bovendien
voornemens
om
te
participeren
in
buurtorganisaties. Denk hierbij aan comités
die in het kader van de buurtontwikkeling bij
elkaar komen om gezamenlijk tot oplossingen
te komen.

Wij proberen de gebiedscommissies zoveel
mogelijk te informeren over de verloop van
zaken binnen Openhaard. Wij willen graag in
de toekomst als gesprekspartner fungeren voor
de gebiedscommissies en daarbij is het
belangrijk om goed met elkaar in contact te
zijn.
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Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn van onmisbare waarde voor Openhaard. Niet alleen voor Openhaard, maar voor alle
zelforganisaties die ons land rijk is. Het blijft echter een belangrijke opgave om vrijwilligers
daadwerkelijk een taak te laten vervullen binnen de organisatie. Bovendien is het een grote stap voor
de mensen om daadwerkelijk de stap te maken naar het vrijwilligerswerk .
Wij willen de komende jaren de focus gaan leggen op het werven van nieuwe vrijwilligers en deze
vrijwilligers uiteindelijk ook de juiste uitdagingen te geven en bovendien te trainen in hun
werkgebieden. De vrijwilligers die doorgaans aan de slag gaan bij Openhaard worden vanuit een
intrinsieke motivatie gedreven. Desondanks vinden wij het belangrijk om vrijwilligers een wettelijk
vastgestelde vergoeding te geven conform hun inzet en werkzaamheden.
Nieuwe vrijwilligers willen wij werven door huidige vrijwilligers in te zetten. Zij zijn immers onze
uithangbord en zijn beter in staat om nieuwe vrijwilligers het belang van het werk mee te geven.
Daarnaast willen wij graag de groep vluchtelingen een kans geven binnen Openhaard. Uiteraard gaat
dat niet zomaar. Wij zullen daarom de komende periode bij de UWV aankloppen om daadwerkelijk
vluchtelingen vrijwilligerswerk te laten verrichten.

Financieel beleid
Welke stappen wij gaan ondernemen om het financiële kader van Openhaard op de rails te houden is
beschreven in dit deel van het plan.
Zoals eerder omschreven zijn wij voornemens om alle regulieren activiteiten te bewerkstelligen met
eigen gelden. Het streven is om onafhankelijk te werk te gaan en niet verbonden te zijn aan eventuele
gemeentelijke subsidies. De projecten die wij zullen realiseren worden uiteraard via de fondsen
verhaald.
De gelden voor de reguliere activiteiten zullen geworven worden via de volgende kanalen:
–
–
–
–
–

donateurs;
sponsors;
verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
eigen bijdrage van mensen die gebruik maken van de faciliteiten van Openhaard;
overige baten.

Openhaard staat bij de Belastingdienst bekend als ANBI organisatie. Voor de donateurs gelden er op
die manier voordelen bij de belastingaangifte. Openhaard heeft geen winstoogmerk . Het geld dat wij
verkrijgen zal ook weer ten goede komen van de doelstellingen en puur bestemd zijn voor het algemene
nut.

Donateursbeleid
Aangezien wij geen beroep doen op gelden van overheden schenken wij extra aandacht aan de
donateurs. Voor de donateurs is het mogelijk om een specifiek doel te steunen van de stichting.
Donateurs kunnen een machtiging ondertekenen waarbij wij het gewenste bedrag maandelijks van de
rekening kunnen incasseren. Het zelf overmaken via bank of in contanten is eveneens mogelijk . Wij
zullen de donateur altijd adviseren om per bank het bedrag aan ons te doneren. Aangezien een
bankbetaling voor de administratie overzichtelijker is. Voor de ondernemingen is het eveneens
toegestaan om een donatie te doen aan het adres van stichting Openhaard.
Wij willen actief op zoek gaan naar donateurs door met vrijwilligers en bestuursleden aan de slag te
gaan. De volgende werkzaamheden zullen hierin uitkomst moeten bieden:
·het benaderen van personen of bedrijven via diverse middelen;
·het organiseren van initiatieven rondom fondsenwerving;
·het geven van presentaties bij potentiële donateurs/sponsors.
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Sponsorbeleid
Met een breed netwerk en een scala aan activiteiten zien wij stichting Openhaard als een geschikte
partner voor sponsors die hun product, dienst of bedrijf aan een breder doelgroep willen promoten. De
bijdrage van sponsors zien wij als een belangrijke inkomst, aangezien wij niet structureel
gesubsidieerd worden.
Sponsors kunnen bij het bestuur terecht voor een uitgebreid gesprek over de mogelijkheden. Het is
mogelijk om als tegenprestatie tijdens activiteiten een kraampje op te stellen of om reclame te maken
voor uw bedrijf. De mogelijkheden zullen bespreekbaar zijn en wij zullen proberen tegemoet te komen
aan de wensen van de sponsors.
Voorafgaand aan een evenement of activiteit zullen we sponsors actief benaderen. Dit wordt gedaan
door bestuursleden en enkele van onze vrijwilligers.

Eigen bijdragen
Gedurende een activiteitenjaar komen diverse activiteiten aan bod. Sommige activiteiten hebben een
grotere omvang en kosten derhalve meer geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen zullen wij
een beroep doen op een eigen bijdrage van de deelnemers. Deze bedragen zullen kostendekkend zijn en
geen commerciële bedragen zijn.

Beheer eigen gelden
Binnen stichting Openhaard heerst er een duidelijke functiescheiding binnen het bestuur. deze
functiescheiding houdt in dat ieder bestuurslid berust is met haar eigen taak , maar tegelijkertijd ook
vanuit haar verantwoordelijkheden richting derden meekijkt bij andere bestuursleden. Een
penningmeester zal derhalve nooit het alleenrecht hebben om beslissingen te nemen met betrekking
tot geldzaken. De penningmeester is uiteindelijk wel de eindverantwoordelijke en zal dan ook
opheldering geven over de financiële situatie van de stichting
Aankopen geschieden via een vier ogen principe. Dat wil zeggen dat duurdere aankopen ten behoeve
van de stichting goedgekeurd dienen te worden door tenminste een tweede bestuurslid. De
penningmeester heeft hierin een bewakende functie door de stroom van de gelden goed bij te houden.
De bestuursleden leveren een onbezoldigd werk als bestuurder. De bestuurders kunnen enkel gelden
ontvangen die vallen binnen de wettelijke kaders. De ontvangen gelden, worden aangewend ten
behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de organisatie.
Stichting Openhaard beheert het rekeningnummer:
NL67RABO0117140899 t.n.v. Stichting Openhaard.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 september tot 31 augustus) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst
en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende
boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening
en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de
website. Wij kunnen desgewenst een beroep doen op een extern administratiekantoor om de
jaarrekening op te stellen. Dit zal geschieden na overleg met de bestuursleden.
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Organisatie
De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam. Het bestuur vertegenwoordigt de
stichting. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Op
declaratiebasis kunnen de bestuurders wel vergoeding ontvangen voor de kosten gemoeid met de
uitoefening van hun bestuursfunctie.
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
-Mehmet Ayhan (voorzitter)
- Murat Bicer (penningmeester)
- Ibrahim Unal (secretaris)
De werkwijze van het bestuur, waaronder de wijze van vergaderen en het nemen van besluiten, is
vastgelegd in de statuten van de stichting. De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De
stichting kent alleen een vrijwilligersvergoeding welke wettelijk is toegestaan. De omvang is eveneens
het maximum welke de wet op dat moment toestaat.
Het bestuur van stichting Openhaard is een beleidsvormend bestuur. Zij heeft medewerkers in dienst
die de werkzaamheden verricht. Zij zelf is berust met de taak om het beleid uit te stippelen.
De algemene gegevens van de stichting zijn als volgt:
Website: www.stichtingopenhaard.nl
Mail: info@stichtingopenhaard.nl
NL67RABO0117140899 t.n.v. Stichting Openhaard
Kvk-nummer : 24409885
RSIN: 817614229
Vestiging West:
Stichting Openhaard – Rotterdam West
Taandersplein 1
3027 CN Rotterdam
info@stichtingopenhaard.nl
IBAN : NL88 RABO 0132 0320 58
Vestiging Zuid
Stichting Openhaard – Rotterdam Zuid
Brabantseplein 2
3074 SX Rotterdam
stereo@stichtingopenhaard.nl
IBAN: NL66 RABO 0132 0320 66
Vestiging Barendrecht
Stichting Openhaard - Carré Cultuur
Hazenburg 2
2994 DS Barendrecht
info@carrecultuur.nl
IBAN: NL81 RABO 0306 0849 10
Vestiging Dordrecht
Stichting Openhaard - Dordrecht
M.H. Trompweg 225F
3317 BS Dordrecht
IBAN: NL91 RABO 0136 2132 86
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