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1. INLEIDING
In dit beleidsplan staan de uitgangspunten en beleidsvoornemens van de Stichting Onder Ons te
Veenendaal beschreven. Het beleidsplan heeft betrekking op de periode 2020 - 2024.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de beoogde doelstellingen en de te verwachten resultaten
van de bestuurlijke inspanningen in de genoemde periode.
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2. VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING
2.1 VISIE EN MISSIE
Bij Stichting Onder Ons (verder Onder Ons) geloven we in een inclusieve samenleving waarin
iedereen er bij hoort, meetelt en meedoet. Wij willen meewerken aan een (lokale Veenendaalse)
samenleving, die mensen insluit, accepteert en kansen biedt.
De achterliggende filosofie, motivatie en inspiratie voor onze actieve en sociaal bewogen inzet zijn
het geloof in en het streven naar een waardevol, sociaal, geïnspireerd en duurzaam leven voor onze
medemens in Veenendaal.
Bij Onder Ons willen we mensen daarom een luisterend oor bieden en een open en laagdrempelig
(t)huis, waar men zich thuis voelt en gezien weet. Bij Onder Ons geloven we dat ieder mens uniek,
waardevol en geliefd is.
Vanuit Onder Ons willen we bruggen bouwen tussen mensen en hen met elkaar verbinden, ongeacht
hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, herkomst en geslacht.
Met een wekelijks programma en diverse activiteiten wordt, met de inzet van betrokken
vrijwilligers, ontmoeting, ontspanning en geborgenheid aangeboden. Op een plaats waar men van
elkaar leert.
We richten ons op een win-win situatie, waarbij we streven naar wederkerigheid in geven en
ontvangen. Om zo eenieder in zijn of haar eigen kracht te zetten. In groepsverband of individueel.
Om zijn of haar talenten, kansen, mogelijkheden, kennis, kunde en passies met anderen te delen.
Maar ook om zorgen, beperkingen,verdriet,eenzaamheid of een kwetsbaar leven aan de ander voor
te leggen.

2.2. DOELSTELLING
De doelstelling van Onder Ons is om in het Ontmoetingshuis Onder Ons, de locatie waarover de
stichting beschikt, de bovenstaande visie te verwezenlijken.
Ontmoetingshuis Onder Ons is bedoeld als een open en gastvrij huis en een uitnodigende plaats,
waar respect voor elkaar is, waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten.
Waar iedereen welkom is, vanuit de breedte van de (lokale) samenleving. Een veilige plek in een
wereld, waar niet iedereen dezelfde kansen heeft.
Betrokken vrijwilligers met een luisterend oor maken dit mogelijk.
Via inkomsten uit fondswerving, via donaties en uit verhuur wordt de realisatie van visie en missie
financieel mogelijk gemaakt.
Stichting Onder Ons wil dienen vanuit het voorbeeld van Jezus Christus en zich laten inspireren en bemoedigen
door Zijn liefde en bewogenheid voor mensen.
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3. AMBITIES EN LOCATIE
Wij willen in de beleidsperiode 2020 -2024 mensen ruimte blijven bieden om elkaar te ontmoeten,
blijde en verdrietige momenten te delen, met elkaar gesprekken te voeren, samen te eten,
creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij geldt als uitgangspunt het voorkomen
en opheffen van het sociale isolement en het bieden van een omgeving, waar je mag zijn zoals je
bent.
Dat gebeurt allemaal in Ontmoetingshuis Onder Ons, de locatie waarover de stichting
beschikt, aan de Fluitersstraat 26 in Veenendaal.

3.1 PROJECTEN
We willen de voorgaande ambities illustreren aan de hand van de volgende projecten:

MAALTIJD VOOR OUDEREN, DIE NIET ALLEEN WILLEN ETEN
Om de twee weken, op de eerste en derde maandag van de maand, worden maaltijden voor
ouderen (65+) georganiseerd. We zien dat onder ouderen veel eenzaamheid is en men behoefte
heeft om met elkaar in contact te komen. De ambitie is om de maaltijden vanaf medio 2020
eenmaal per week te organiseren.
Omdat het bij de maaltijden gaat om het bedienen van grote groepen mensen (50-80 personen),
voldoet de huidige keuken steeds minder. Onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde
middelen, wordt in 2020 de huidige keuken vervangen door een nieuwe professionele keuken,
berekend op grote groepen gasten bij de maaltijden.

(VAKANTIE)ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN IN DE ZOMER
Als veel mensen in de zomer op vakantie zijn, blijven veel ouderen in hun eigen omgeving achter en
wordt de eenzaamheid daardoor nog meer gevoeld. In 2019 is voor het eerst in deze periode van het
jaar gestart met een aantal dagtrips met ouderen (bezoek musea, boswandeling,
muziekvoorstelling). Deze pilot is door de eenzame ouderen enthousiast ontvangen en voorziet in
een duidelijke behoefte. In de beleidsperiode willen wij deze activiteiten jaarlijks laten
terugkomen en uitbreiden.

WORKSHOPS EN ANDERE ACTIVITEITEN
Er worden door de stichting diverse workshops, koffieochtenden en andere activiteiten
georganiseerd. Hieronder een opsomming van wat er allemaal gebeurt.

“SCHILDEREN MET ANNEKE”
Inloop op de woensdagmorgen, om de 2 weken, voor creatieve mensen die elkaar willen ontmoeten.

“HAAK-IN”
Inloop op de maandagmorgen, om de 2 weken, voor creatieve mensen die elkaar willen ontmoeten.
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“KLEURRIJKE ONTMOETING”
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand. Ontmoeting voor iedereen.

“ONDER ONSJES”
Inloop iedere vrijdagmorgen, om elkaar te ontmoeten. Persoonlijke gesprekken aan de hand van
diverse gespreksonderwerpen.
Er is een geestelijk verzorger aanwezig voor pastorale begeleiding en om het hart eens te luchten.

“NAAILESSEN VOOR MINIMA”
Iedere woensdagmiddag voor mensen, die goedkoop willen leren naaien met naaimachine.

“BINGO”
Elke drie maanden een bingoavond voor minima. Laag inschrijfgeld, waardevolle prijzen.

“BIJEENKOMEN RONDOM EEN THEMA”
Diverse jongerengroepen krijgen de ruimte om samen te komen.

“MIGRANTEN”
Iedere donderdagochtend een bijeenkomst van migrantenvrouwen, die door middel van Arabische
en Nederlandse les, zich met elkaar willen verbinden

“BIDDEN VOOR ELKAAR”
Groepen en individuele personen krijgen ruimte om voor elkaar of voor anderen te bidden.

“WIJS MET JE WIJK”
Heeft als doel om de sociale participatie te bevorderen. Zodat (vooral oudere) bewoners, in elkaars
wijk elkaar beter leren kennen en in staat worden gesteld om een kennissen- en vriendenkring op te
bouwen.

“DROMEN”
Wij willen in deze beleidsperiode mensen de mogelijkheid blijven bieden om hun droom
werkelijkheid te laten worden. Door letterlijk en figuurlijk mensen de ruimte te bieden, én een
podium, om hun ideeën om te zetten in een activiteit voor individuele mensen of voor een bepaalde
doelgroep, waarbij ontmoeting, creativiteit en opbloei centraal staat.
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3.2 VERANTWOORDING
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in een jaarverslag en een jaarrekening en
na vaststelling daarvan (door het bestuur) gepubliceerd op onze website. Vanaf 2014 zijn deze
documenten op de website van Onder Ons te vinden.
Er wordt minimaal eenmaal per jaar een gezellige avond voor de vrijwilligers belegd om hen te
bedanken voor hun inzet, om met hen hun werk te evalueren op punten die anders en beter kunnen
en om met hen nieuw beleid te delen. In dat kader zal uiterlijk in 2020 een op Onder Ons
toegesneden vrijwilligersbeleid worden geformuleerd.
Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan is de stichting bezig om een ANBI-status te
verwerven. De stichting conformeert zich hiertoe op voorhand aan de wettelijke richtlijnen die
hiervoor gelden.

3.3 VERWERVEN VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN
3.3.1. FONDSENWERVING
Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen zullen wij in de beleidsperiode:
•
•
•
•
•
•
•

alle Onder Ons passende subsidiemogelijkheden benutten;
voor fondswerving contacten leggen met Onder Ons passende fondsen en contacten
onderhouden met fondsen, waarmee al een relatie bestaat (o.a. Oranjefonds);
contacten leggen én onderhouden met andere mogelijke donoren (o.a. de Rabobank);
via andere vormen van fundraising geld inzamelen;
van de deelnemers een eigen vrije bijdrage vragen, gebaseerd op de financiële
mogelijkheden van de deelnemers, voor door Onder Ons te organiseren activiteiten;
het houden van een sponsoracties;
deelname aan door derden georganiseerde collectes, waar Onder Ons van kan profiteren.

3.3.2. VERHUUR
Door middel van verhuur van ruimten, die op enig moment beschikbaar zijn, worden er inkomsten
verworven om, althans een deel van de eigenlijke activiteiten en de exploitatie van Onder Ons te
financieren en mogelijk te maken. Met inachtneming van het principe dat eigen activiteiten,
gegeven de beschikbare ruimte, zoveel mogelijk voorrang krijgen boven de verhuur. Zo vinden er
binnen het gebouw kerkdiensten plaats, bijeenkomsten van diverse instellingen, vergaderingen,
zang- en muzieklessen, (relatie)therapie, koorrepetities, trainingen en cursussen, worshipavonden,
jongerenbijeenkomsten, trouwerijen en bruiloften, verjaardagen en buurtbijeenkomsten.
Gegeven de visie en missie van Onder Ons worden er bij de verhuur verschillende tarieven
gehanteerd: commerciële en maatschappelijke tarieven. Maatschappelijke tarieven worden
gehanteerd wanneer de huurder bijdraagt aan de sociale participatie van inwoners van Veenendaal,
we te maken hebben met een culturele instelling, er sprake is van een non-profitorganisatie,
wanneer een vrijwilligersorganisatie zich aandient als huurder of wanneer de activiteiten, waarvoor
verhuurd zou kunnen worden, naadloos aansluiten bij wat Onder Ons beoogt.
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4. KANSEN & BEDREIGINGEN
Om de positie van Onder Ons binnen Veenendaal goed in kaart te kunnen brengen en daarop in de
beleidsperiode te anticiperen, is het goed te beschrijven welke kansen en bedreigingen met deze
positie gegeven zijn.

4.1. KANSEN
Een sterk punt van de stichting bij het realiseren van haar doelstelling is dat Onder Ons aantoonbaar
een maatschappelijke functie vervult in de lokale samenleving van Veenendaal door eenzame en
sociaal geïsoleerde mensen met elkaar (blijvend) te verbinden, waardoor hun sociale redzaamheid
wordt vergroot. Door de toenemende eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren blijkt het
aantal initiatieven voor ontmoeting te groeien en wordt Onder Ons daarvoor steeds meer ontdekt.
Het Ontmoetingsgebouw “Onder Ons” biedt volop kansen om, wat we als stichting beogen (zie
hiervoor), daar gestalte te geven door onze doelgroepen op allerlei manieren warm te onthalen.
Onze stichting verwezenlijkt haar doelen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Veel mensen
herkennen zich in wat “Onder Ons” beoogt. Het kost tot nu toe weinig moeite om vrijwilligers aan
te trekken en ze blijvend te betrekken bij wat onze stichting beoogt. In september 2019 telde
Onder Ons rond de dertig vrijwilligers.
De Stichting Onder Ons wil een volledig zelfstandig opererende organisatie zijn. Zodat visie en
missie (zie hierboven) van de organisatie maximaal gerealiseerd kunnen worden.
Daar waar er verbinding tot stand gebracht kan worden, met mensen en organisaties, zonder het
ideaal van autonomie prijs te geven, worden die mogelijkheden benut.
Onder Ons wil er zijn voor alle inwoners van Veenendaal, ongeacht of er sprake is van sociaal
isolement. Onder Ons is voor iedereen en staat open voor iedereen! Onder Ons biedt een open huis
aan voor degene die behoefte heeft aan een praatje, een kop koffie, die tot rust wil komen of
gewoon even binnen wil lopen.
Onder Ons wil ook gelegenheid bieden om afscheid te kunnen nemen van dierbaren. We denken dan
aan condoleances, de mogelijkheid tot het houden van een afscheidsdienst, juist voor die mensen
die, om welke reden dan ook, zelf geen (financiële) mogelijkheid hebben om een rouwdienst of
uitvaart via de reguliere weg te organiseren.
Onder Ons wil ook een plaats bieden voor vreugdevolle momenten. We denken dan aan bruiloften,
(huwelijks)jubilea. En ook hier geldt dat we die mogelijkheid met name willen bieden aan mensen
die, om wat voor reden dan ook, geen feest kunnen houden bij de reguliere horecabedrijven.
Gezien de accommodatie van Onder Ons is het houden van huiskamerconcerten een uitgelezen kans
om het gebouw te benutten. In de beleidsperiode worden daartoe initiatieven ontwikkeld.
Door laagdrempelige en goedkope bijeenkomsten te organiseren, krijgen ook mensen met een
kleine beurs een kans om voluit mee te doen.
Onder Ons staat open voor samenwerking met individuen, groepen, stichtingen of verenigingen die
qua visie/missie/doelstelling verwant zijn aan wat Onder Ons beoogt. Op basis van al bestaande
vormen van samenwerking blijkt dat er veel nog onbenutte mogelijkheden zijn binnen de lokale
situatie in Veenendaal, waarop Onder Ons wil inspelen.
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4.2. BEDREIGINGEN
“Onder Ons” is bedacht en vervolgens gerealiseerd door een enthousiast echtpaar dat, met hart en
ziel, in 2014 begonnen is. In het vervolg van dit beleidsplan de “beheerders” genoemd. Ze waren en
zijn de motor binnen de stichting en ze realiseren, samen met vele anderen, zo op een
aanstekelijke wijze hun droom. Dat is prachtig en dat maakt hen en iedereen om hen heen
dankbaar, maar het maakt de organisatie ook kwetsbaar.
In de beleidsperiode wordt er een solide basis gelegd om de continuïteit en het adequaat beheren
en “runnen” van de stichting veilig te stellen.
In de komende vier jaar willen wij het aantal bestuursleden, vijf, constant houden. Via een
evenwichtig rooster van aftreden en het tijdig vervullen van vacatures binnen het bestuur wordt
daarmee het gevaar van discontinuïteit afgewend.
Om niet al te zeer afhankelijk te zijn van incidentele inkomsten is het gewenst in de komende vier
jaar meer structurele inkomsten te genereren. Om met deze middelen de activiteiten van Onder
Ons te kunnen continueren en uit te breiden.
Het goed onderhouden van het Ontmoetingshuis is belangrijk. Wie dat niet doet komt vroeg of laat
voor verrassingen te staan. Dat is een bedreiging. Om deze het hoofd te bieden bestaat er een
Meerjarenonderhoudsplan (MOP), dat regelmatig geactualiseerd en tot uitvoering gebracht dient te
worden, met daarbij de financiële verplichting, die de uitvoering met zich meebrengt.
Er zijn con-collega’s in Veenendaal, die ook, met verwante doelstellingen, een Stichting als Onder
Ons beheren en een gebouw beschikbaar hebben, waardoor minder mensen gebruik zouden kunnen
gaan maken van “Onder Ons”. Wij willen deze ontwikkelingen in positieve zin benaderen door hen
niet te zien als concurrenten, maar als collega’s en door met hen juist verbinding te zoeken en
contacten aan te gaan om te kijken of we samen (synergie) meer voor de inwoners van Veenendaal
kunnen betekenen. Een voorbeeld zijn de contacten met inloophuis De Zevensprong en DownTown
in Veenendaal.
Stichting Onder Ons opereert in Veenendaal op een lokale verhuurmarkt, waar zich steeds meer
aanbieders melden. Een afname van structurele, maar ook van incidentele verhuur, impliceert dat
de inkomsten, nog meer dan nu reeds het geval is, via andere bronnen moeten verworven worden.
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5. STRATEGISCH STAPPENPLAN
5.1. FONDSENWERVING
•
•
•

•

Het bestuur zal zich, waar nodig, in de beleidsperiode gaan richten op het verkrijgen van
subsidies;
Het bestuur zal zich de komende vier jaar gaan richten op fondsen en andere donoren door
middel fundraising, acties en crowdfunding;
Het bestuur zal zich de komende vier jaar gaan richten op contacten met het bedrijfsleven
en de lokale middenstand om, tegen aantrekkelijke voorwaarden, (een deel van) het
onderhoud te realiseren en/of de onderhoudskosten te financieren.
Het bestuur zal de mogelijkheden verkennen en benutten om één keer per jaar een diner te
organiseren of een concert, waarbij de opbrengst (na aftrek van de werkelijke kostprijs) ten
goede komt aan “Onder Ons”.

5.2. ONDERHOUD GEBOUW
•

•

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het
Meerjarenonderhoudsplan (MOP) en zorgt ervoor dat, in goede afstemming met de eigen
technisch adviseur, het onderhoud degelijk en adequaat wordt uitgevoerd op basis van
vooraf opgestelde financiële begrotingen.
Er wordt in de beleidsperiode gestreefd naar duurzaamheid bij de infrastructuur van het
gebouw en bij alle activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.

5.3. BEHEERDERS GEBOUW
•
•
•
•

Het bestuur zorgt ervoor dat de vastgestelde beheerdersovereenkomst zorgvuldig wordt
nagekomen;
Het bestuur zorgt ervoor dat de beheerders hun taken goed kunnen uitvoeren en daartoe
van alle daartoe benodigde zaken worden voorzien;
Het bestuur zorgt ervoor dat er jaarlijks minimaal twee “bemoedigingsgesprekken” met de
beheerders plaatsvinden;
Het bestuur zal zich voor de komende vier jaar inzetten voor een structurele, langdurige
oplossing om het beheer en de personele invulling van de beheerdersfuncties voor de
toekomst veilig te stellen.
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6. PROJECTVOORTGANG EN VERANTWOORDING
6.1. BESTUURLIJKE ZAKEN
Het jaarverslag en de jaarrekening, door het bestuur vast te stellen, worden jaarlijks voor 1 juli
gepubliceerd op onze website.
In het kader van de AVG opereert de stichting zodanig, dat er voldaan wordt aan de wettelijke
regelgeving.
Het bestuur is belast met veel taken. Het bestuur bestuurt niet alleen, maar voert ook taken uit. Er
komt/is een heldere taakverdeling tussen de bestuursleden (wie doet wat) en het bestuur richt zich
op haar kerntaak: het besturen van de Stichting en het uitzetten van het beleid. De uitvoering kan
het bestuur desgewenst overlaten aan een werkgroep en/of commissie die tijdelijk wordt ingesteld.
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7. SLOT
7.1. KERNWAARDEN
Kernwaarden van onze stichting zijn:
a. Compassie met het kwetsbare deel van de lokale bevolking in Veenendaal;
b. Inlevingsvermogen en respect voor de lokale sociale en culturele omstandigheden;
c. Bereidheid tot samenwerking en het streven naar synergie met de lokale ondernemers,
middenstanders en het bedrijfsleven, alsmede de lokale overheid. Zo ook met culturele,
levensbeschouwelijke en welzijnsorganisaties;
d. De bejegening van de mensen die je in Onder Ons tegenkomt kenmerkt zich door een
respectvolle houding, een dienende opstelling, door omzien naar en oog hebben voor
elkaar.
Bij alles wat er vanuit de stichting ondernomen wordt, mogen de kernwaarden niet uit het oog
verloren worden. Dat geldt ook voor hetgeen, al eerder in dit stuk, is verwoord in de missie, visie en
de doelstellingen van Onder Ons.

7.2. SAMENWERKINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN
Onze stichting werkt o.a. samen met, of heeft een vast contact, met Stichting De Zevensprong, het
maaltijdenproject van de Adventkerk, de Koekoek (Quarijn), Charim, (de wijkcoach van)
welzijnsorganisatie Veens, de Internationale Vrouwendag Veenendaal, de Diversiteitsraad, diverse
kerken in Veenendaal, het Oranje Fonds, de Rabobank, de Beursvloer Veenendaal, De Oude Kassa
(Goede Doelen Kringloopwinkel) en diverse sponsoren.
Onze stichting staat open voor het onderhouden van contacten en voor samenwerking met
organisaties en instellingen die hier niet genoemd zijn.
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