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Inleiding
Stichting Myosotis Maassluis is een stichting die zich inzet voor mensen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking, met als doel: het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting wil dit realiseren door, zoveel als mogelijk, verschillende activiteiten te
organiseren.
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1.

Missie/visie

Myosotis Maassluis is zo’n 50 jaar geleden ontstaan vanuit de kerk.
Er werd toen begonnen met het om de week houden van clubmiddagen op zaterdagmiddag
om op deze wijze de ouders even een moment te ontlasten.
Eind 2005 was de financiële situatie dusdanig dat het voortbestaan van Myosotis in gevaar
kwam. Omdat de behoefte aan een club als Myosotis groot was en nog steeds is, is mede
door inspanning van een aantal ouders en vrijwilligers het gelukt om in 2006 van Myosotis
Maassluis een stichting te maken. Hierdoor werd het mogelijk om subsidies te verkrijgen en
konden fondsen worden benaderd. Het bieden van een vrijetijdsbesteding aan mensen met
een verstandelijke en/of meervoudige beperking kan nu worden voortgezet en uitgebreid.

1.2

Doelstelling

Stichting Myosotis Maassluis wil de integratie en acceptatie, van mensen met een beperking,
in de maatschappij bevorderen

1.3

Strategie

Om het doel van de stichting te bereiken worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Zo worden en om de week op zaterdag een clubmiddag gehouden voor een vaste groep van
35 mensen met een beperking. Verder worden er(mid)dagen georganiseerd waarbij wordt
geprobeerd diverse groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen.
Deze activiteiten zullen plaatsvinden in het Witte Kerkje te Maassluis.
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2.

Huidige situatie

Vanaf het moment dat Myosotis Maassluis een stichting werd zijn er diverse acties opgestart
om onder andere de naamsbekendheid te bevorderen. Dit is gedaan door het realiseren van
een website, promotieartikelen te kopen ,door het bijwonen van door de gemeente
georganiseerde avonden zoals netwerkavonden en door regelmatig stukjes in de lokale krant
te zetten. Doordat de stichting steeds bekender werd liep het aantal vaste bezoekers snel op
van 15 naar 35. Ook worden wij nu benaderd door bijvoorbeeld de Rotary Maassluis en de
Lionsclub Maassluis, waar presentaties zijn gegeven met als resultaat dat de stichting
regelmatig door deze clubs wordt verrast door een donatie. Maar ook met andere
organisaties zoals Stichting Present heeft de stichting contact. Een grote wens om een
maandelijkse disco avond te organiseren heeft de stichting in 2013 kunnen realiseren.
Door de gedwongen verhuizing naar Het Witte Kerkje was het niet langer mogelijk de
discoavonden te organiseren en is dit dan ook december 2018 gestopt. Hierdoor hebben wij
helaas een groot aantal mensen van onze doelgroep moeten teleurstellen.
Door de verhuizing zijn ook andere activiteiten waarbij ook b.v. senioren uit de omgeving
waren betrokken gestopt.
Verder is er de afgelopen jaren een goede samenwerkingverband ontstaan met diverse
partijen zoals; Kinderboerderij Het Sparretje, De Maassluise Harmonie, Muziekschool
Muziek@Maassluis, De Karperhoeve, Welzijn E25 enz.

2.1

Activiteiten van de organisatie

De clubmiddagen die om de week op zaterdag worden gehouden voor een vaste groep van
35 personen met een beperking worden voortgezet en indien mogelijk worden uitgebreid Op
deze middagen wordt er gekleurd, geknutseld, spelletjes gedaan, muziek gemaakt en koffie
en thee gedronken. Daarnaast zijn er middagen met een speciaal thema
zoals:sinterklaasfeest, kerstlunch en carnavalsmiddag.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

Daar wij nu op een locatie zitten waar de ruimte beperkt is zijn de mooie activiteiten die wij
in het verleden konden organiseren b.v. 5 mei viering, niet meer mogelijk. Wat dat betreft
zijn wij op dit moment erg beperkt in hetgeen wij eigenlijk zouden willen organiseren.
Gelukkig kunnen wij nog wel de jaarlijkse NLDoet dag organiseren.
1 juni 2019 hebben wij wel ons 12,5 jarig bestaan van de stichting gevierd. Wij zijn toen
uitgeweken naar theater Koningshof die ons de mogelijkheid boden om een geweldige
middag te organiseren. Ook hebben wij inmiddels al twee keer in samenwerking met BC de
Vliet een playbackmiddag georganiseerd. Het ziet er naar uit dat dit een traditie gaat
worden.
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3.

Toekomst

Waren wij in ons vorige beleidsplan nog enigszins optimistisch voor wat betreft het blijven in
InBlik, moeten wij nu vaststellen dat wij tot op heden nog steeds in het Witte Kerkje in
Maassluis zitten. Wat dus inhoud dat al hetgeen wij in de afgelopen jaren hadden
opgebouwd geheel is verdwenen.
Op het moment van schrijven zijn er onderhandelingen met de gemeente Maassluis en het
Lentiz college om een nieuwe onderkomen te realiseren. Hier zijn wij in 2019 volop mee
bezig geweest maar er is nog geen definitieve oplossing. Wij hopen dat er in de loop van
2020 een oplossing komt.

3.1

Voorbeeld

Bovengenoemd werkt natuurlijk negatief op de activiteiten die de stichting van plan is om te
gaan organiseren. Dit komt onder andere door dat de faciliteiten in de alternatieve locaties
niet geheel voldoen aan door ons gestelde eisen, namelijk dezelfde faciliteiten als de huidige
locatie. Ook wil de stichting onder dezelfde condities gebruik maken van de locaties zoals
dat nu gebeurd.

6

4.

Organisatie

Stichting Myosotis Maassluis
Bezoek en postadres: Burgemeester Dommisseplantsoen 22
Postcode:
3145ME
Plaats:
Maassluis
Telefoon:
0610507056
Email:
myosotismaassluis@gmail.com
Website:
http://myosotis-maassluis.nl
KvK nummer:
24404455
Vriend worden van de stichting is mogelijk voor een jaarlijkse bijdrage van €15,-Inschrijven
kan via de website.

4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, allen vrijwilligers en onbezoldigd.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid Facilitaire zaken:

4.2

Mevr. Lisette Petronilia
Dhr. Siem van Velzen
Dhr. Barend Eekhoud
Dhr. Edwin Dielemans

Werknemers

De stichting wordt verder ondersteund door 9 vrijwilligers die assisteren op de
clubmiddagen, discoavonden en vaak bij andere in samenwerking met andere organisaties
georganiseerde activiteiten.
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5.

Financiën

Voor het lopende jaar is voor de regulieren activiteiten een bedrag begroot van ca. € 5000,Met de subsidie van €4800,- en inkomsten uit Vrienden van de stichting en reeds
toegezegde donaties, kunnen al de huidige activiteiten worden gerealiseerd.
De inkomsten van de vrienden van de stichting zullen voornamelijk worden besteed aan het
aanschaffen van materialen, spellen enz.
Als dank voor de donaties krijgen de vrienden van de stichting een uitnodiging voor
bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld een playbackshow en worden via een nieuwsbrief
op de hoogte gehouden van de activiteiten.
Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een klein vermogen dat is bedoeld om tegenvallende inkomsten en
onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.
Het werven van gelden
De stichting werft geld door subsidie aan te vragen bij de gemeente Maassluis.
Ook zijn er inkomsten doordat de stichting Vrienden van de Stichting heeft die €15,- per jaar
betalen. Voor activiteiten naast de regulieren activiteiten wordt er bij diverse fondsen een
aanvraag ingediend als ook bij de Lionsclub en de Rotary in Maassluis.
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