
Betondorp Bloeit

RSIN: 862557549

KVK: 82663319

BTW nummer: n.v.t.

Bankrekening: in aanvraag

ANBI: in aanvraag

Adres: 
Overtoom 214-1
1054HZ Amsterdam

Opgesteld: 28-06-2021



Beleidsplan Stichting Betondorp Bloeit

1. Inleiding

De stichting is actief in Betondorp, Watergraafsmeer, Stadsdeel Oost van Amsterdam. 
Betondorp is een wijk waar zich meerdere problemen tegelijk voordoen en Betondorp wordt 
gekarakteriseerd als een achterstandswijk. De wijk wordt (onder andere) gekenmerkt door 
armoede, sociale en maatschappelijke achterstand, laag opleidingsniveau van de bewoners, 
eenzaamheid en medische problemen onder bewoners.

De oprichting van de stichting vloeit voort uit het initiatief “Betondorp Bloeit”  (BB) van de 
protestantse gemeente De Bron in Watergraafsmeer. BB is sinds 2016 actief en in 2021 
werd besloten om een stichting in het leven te roepen. Samen met de Protestantse Kerk 
Nederland wil zij haar presentie in deze Amsterdamse wijk vergroten en van betekenis zijn 
voor de mensen die er wonen. 

De stichting Betondorp Bloeit bestaat uit een groeiend, hecht team van enthousiaste 
buurtbewoners met veel sociale inzet en liefde voor mensen. BB wil graag iets betekenen 
voor de samenleving, actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het werk van de stichting vindt plaats op 
vrijwillige basis.

2. Visie en Missie

Geïnspireerd door het Evangelie beoogt de stichting een bijdrage te leveren aan het welzijn 
van de bewoners van Betondorp en bij te dragen aan de verbetering van de positie van 
minderbedeelden en mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. 
BB wil dienstbaar zijn aan de bewoners van Betondorp en de kwaliteit van samenleven  
helpen verbeteren. Dat doet BB door heel concreet mee te doen met buurtinitiatieven en 
door zelf activiteiten te starten die de buurt ten goede komen. Graag willen we mensen in 
contact brengen met het evangelie door waarachtig en betrouwbaar te zijn in wat we doen en
de liefde boven alles te stellen.

3. Doelstellingen

 het bevorderen van sociale cohesie tussen  bewoners van Betondorp;
 helpen waar de overheid niet helpt;
 het lenigen van de eenzaamheid door het bevorderen van recreatieve en sociaal-

culturele activiteiten;
 het verder uitbreiden van de reeds gevormde geloofsgemeenschap;
 het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering van de woon- en leefomstandigheden 
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van bewoners van Betondorp door activiteiten op te zetten op het vlak van recreatie, 
welzijn, onderwijs, zorg en dienstverlening;

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 de stichting streeft naar nauwe contacten met allerlei instanties die zich bezighouden 
met Betondorp en BB verstrekt adviezen aan die instanties om zo te komen tot 
positieve beslissingen die Betondorp ten goede komen. Zo leggen we contacten met 
beleidsmedewerkers van de gemeente op de thema’s armoedebestrijding, 
eenzaamheid en sociale ondersteuning.

4. Strategie
BB bereikt de bewoners door samen de buurt in te trekken, contacten te leggen, en te 
luisteren. BB gaat naar het buurthuis, de kapper, de fysiotherapeut, de nagelstudio, de 
supermarkt, het buurtcafé, de bakker en bezoekt mensen thuis. We willen graag deel 
uitmaken van het leven in deze bijzondere buurt en mensen met elkaar verbinden.

BB organiseert verschillende activiteiten en tracht de bewoners te betrekken bij die 
activiteiten (zie paragraaf Activiteiten). En samen met buurtbewoners ondernemen we ook 
kleine acties zoals een inzameling voor de voedselbank of een kerstfeest
Dit gebeurt in samenspraak met de wijkondersteuning en informele zorgverleners. Hiertoe 
wordt er door BB actief deelgenomen aan het buurtteam en de wijktafel

5. Activiteiten

5.1 Licht in Betondorp
Licht in Betondorp is een viering die elke vierde zondag van de maand om 17.00 uur 
plaatsvindt.

5.2 Een prakkie en een praatje
Een prakkie en een praatje, maaltijd met inhoud voor en door buurtbewoners: elke tweede 
zondag  vanaf 17.00 uur. 
Ook kunnen mensen zich opgeven voor een eenvoudige maaltijd die wordt langsgebracht 
door ons “rijdend restaurant”. Kosten 5,00 euro.

5.3 Telefooncirkel
Er is een telefooncirkel ingericht. Hiermee kunnen Betondorpers die daar behoefte aan 
hebben contact houden met mensen in hun buurt, voor een luisterend oor of het oplossen 
van praktische problemen, zoals boodschappen doen.

5.4 Biertje Beton
Biertje Beton, ontmoeting en gesprek met een drankje en een hapje, elke vierde vrijdag van 
de maand om 16.00 uur.
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5.5 Betondorp Buurtbrigade 
Bewoners met een fysieke en/of mentale beperking en die geen eigen hulpsysteem hebben 
kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van de BB Buurtbrigade. Klussen, koken, 
voorlezen, autorijden, verhalen vertellen, boodschappen doen of een wasje ophangen met 
en voor buurtbewoners. 

5.6 Bakkie Beton
Bakkie Beton, koffie drinken en de “dingen des levens“ bespreken met een broodje bij 
bakkerij “de Lekkernij“ op het Brinkplein, elke vierde donderdag van de maand om 13.00 uur.

6. Fondsenwerving
De stichting beoogt fondsen te werven middels: sponsoring, donaties, giften, subsidies, 
bijdrage van activiteiten,
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals 
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met 
donateurs en organisaties, samenwerkingspartners actief onderhouden en daarnaast het 
werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Het voeren van acties voor het 
verkrijgen van financiële middelen wordt gedaan middels brieven, telefoon, het inzetten 
van multimedia en social media. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of 
organisaties.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, 
waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel 
en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw
omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt, die de sponsor helpt bij het 
realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst 
(sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer;

• Donateurschap: eenrichtingsverkeer. BB is doende een lijst van 100 personen samen 
te stellen die op maandelijkse basis een donatie doen.

• Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel;
• Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk 

maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder 
bepaalde voorwaarden;

7. Organisatie
De stichting BB wordt geleid door ds. Margrietha Reinders, buurtdominee. Zij wordt 
gesteund door een groep vrijwilligers, het Kernteam, bestaande uit 9 personen. 

Dit kernteam verdeelt onderling taken en verantwoordelijkheden , bespreekt initiatieven en 
verwikkelingen, en deelt de zorg voor mensen in de buurt. Verder beheert het de website, 
regelt de PR, en beheert de financiële transacties. 
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Het bestuur van de Stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten , met 
nadruk op financiën , fondswerving, relatiebeheer en externe contacten. Het bestuur bestaat 
uit de volgende leden: Jeltje Scholtens, Albert Koot, Edwin Laagland Winder 
(penningmeester) en Roland van Oosten (voorzitter).

Ook draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor  het dienstverband van ds. Reinders. 
Buurtdominee, kernteam en stichtingsbestuur stemmen regelmatig met elkaar af. Het is 
wenselijk dat er op den duur een Raad van Toezicht wordt opgericht. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten 
mogen worden gedeclareerd. 

8. Begroting 2021-2022 (periode 1-6-2021 t/m 31-05-2022)

Baten

Vaste sponsorbijdragen (Club van 100)  €     5.000
Kerkelijke collecten  €     1.000

TOTAAL BATEN  €     6.000
  ========

Lasten
Websitekosten €         250
Bankkosten €         250
Onkosten buurtgerichte activiteiten €      5.500

TOTAAL LASTEN €      6.000
========
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