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Inleiding
Na de oprichting in 2016 was 2017 het eerste volle jaar van het bestaan van de stichting, waarin .
 een aantal projecten en activiteiten zijn uitgevoerd en
 er volop erkenning voor het werk van de voorzitter is gebleken. Bij de festiviteiten rondom 50 jaar Lelystad heeft de koning de
Zuiderzeewijk bezocht, een bezoek gebracht aan Ons Winkeltje en het door de Stichting uitgevoerde mozaïekproject in het
Gemeentehuis onthuld. Tevens is de prestigieuze ‘Nelson Award’ uitgereikt aan Mila Romijn, die al ruim 30 jaar actief is al vrijwilliger in
de Zuiderzeewijk in Lelystad. De award is een initiatief van SNS Bank Lelystad en de internationale vredesbeweging MasterPeace.

Doelstelling Stichting “Met Inzet Lukt Alles”
Het statutair vastgelegde doel is: het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de educatie, de participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie
van en in de wijk Zuiderzeewijk en andere achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings
verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

ANBI-status Stichting “Met Inzet Lukt Alles” (M.I.L.A)
Met ingang van 1/1/2017 is aan de stichting de ANBI-status verleend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit heeft de volgende
belastingvoordelen:



Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen
belang.
 Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
De Stichting staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 66234980.
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Bestuur
Het bestuur bestond gedurende 2017 uit de volgende personen:
Mila Romijn, voorzitter (13/6/2016 - )
Judy Agata, vice voorzitter (8/12/2017 - )
Carla Philippi, secretaris (13/6/2016 -8/9/2017)
Monique van der Linde, secretaris (8/9/2017 - )
Nandra Aduke, vice secretaris (8/9/2017 - )
Anthony Romijn, penningmeester (13/6/2016 - )
Gerard Stokman, algemeen bestuurslid (8/9/2017 - )
Het bestuur is bij de aanvraag van de ANBI-status en het functioneren van de stichting geadviseerd door Paul Stortelder van de SESAM
Academie

Uitgevoerde projecten
Ons Winkeltje
In 2015 is met steun van de gemeente en Centrada aan de Rode Klif 213 een winkel geopend waar tweedehands kleding, schoenen, tassen,
sjaals en sieraden voor een heel klein bedrag gekocht kunnen worden. Er kan ook kleding worden ingeleverd.
Op dit moment wordt de winkel gerund door 24 vrijwilligers. Daarnaast hangt er kunst aan de muur van Lelystadse kunstenaars.
“Ons winkeltje” is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
“Ons Winkeltje “ vervult ook een sociale functie, omdat mensen uit de wijk elkaar daar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje thee
of koffie. Wijkbewoners met
problemen kunnen er ook terecht. Zij worden dan zo goed mogelijk doorgestuurd naar een passende instelling, die hen verder kan helpen.
In 2017 zijn vanuit Ons Winkeltje circa 100 cadeaubonnen voor een gratis kledingstuk uitgedeeld via een voedselbank en enkele stichtingen,
aan bewoners in de Zuiderzeewijk, de Atolwijk en de Waterwijk.
Schilderproject
In 2014 is het schilderproject gestart. Sindsdien worden elk jaar 10 - 20 koopwoningen met achterstallig onderhoud opgeknapt en geschilderd.
De Zuiderzeewijk is namelijk de oudste wijk van Lelystad. Jaren geleden hadden huurders de mogelijkheid om hun huurwoning te kopen voor
een lage prijs. Een groot aantal bewoners hebben dit toen ook gedaan. Door omstandigheden gingen een aantal van deze woningen in
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onderhoud achteruit en bleken de eigenaren niet in staat om zelf hun woning te schilderen. Hierdoor gaat het aanzicht en de leefbaarheid van
de buurt achteruit.
In 2017 is het vierde schildersproject uitgevoerd. Dertien woningen zijn door bewoners met behulp van een vakman en vrijwilliger uit de buurt
geschilderd.
Mozaïek project
In het kader van 50 jaar Lelystad is het Mozaïek project uitgevoerd, waaraan de inwoners van Lelystad van jong tot oud hebben meegewerkt.
De slogan van het project was: “wij maken deel uit van de Historie van Lelystad”.
In dit project hebben de jongeren van de praktijkschool de Steiger en vrijwilligers van de Stichting M.I.L.A gezamenlijk gewerkt aan een
monument waar Lelystad voor staat. Het statement van de multiculturele stad van jong tot oud, 50 jaar toegankelijk op de kaart.
Het kunstwerk is onthuld door de koning en heeft een mooie plaats gevonden in de raadszaal van het stadhuis van Lelystad.
Moestuin
De moestuin aan de Amsteldiep in de Zuiderzeewijk heeft de mogelijkheid gegeven aan 42 gezinnen om hun eigen groente en fruit te planten,
oogsten en met elkaar te delen. In 2017 waren 6 volwassenen en 25 kinderen actief, de rest van buurtgenoten hebben tot nu toe incidenteel
mee gedaan met verschillende activiteiten in de moestuin. Via Welzijn hebben nog twee lichtverstandelijk gehandicapte jongens meegeholpen.
De kinderen in deze straat worden hierdoor ook bewust gemaakt waar gezonde voeding vandaan komt. Met de oogst zijn gerechten bereid en
gedeeld. Vele recepten zijn hierdoor met elkaar uitgewisseld. Voor één van de vrijwilligers dient de moestuin op afspraak als therapielocatie
voor haar depressiviteit. Ook is de moestuin een sociale ontmoetingsplek, om buren met elkaar in contact te brengen, elkaar te helpen en
daarnaast gezellig samen te zijn. In november 2017 is de overkapping in de moestuin gerealiseerd met als doel om in de zomervakantie 2018
het bloembakkenproject te realiseren voor jongeren tussen 12 en 18 jaar onder begeleiding van een timmerman. De opbrengst van gemaakte
bloembakken zal bestemd zijn voor projecten en activiteiten voor jongeren in de wijk.
Ontbijtproject
In de Zuiderzeewijk is er veel verborgen armoede. Voor ouders kan het soms heel moeilijk zijn om hun kinderen een goed ontbijt te geven.
Hierdoor komt het helaas vaker voor dat kinderen met een lege maag naar school gaan. Dit kan de kinderen belemmeren in hun concentratie
op school en het is natuurlijk ook niet goed voor een gezonde groei. In 2016 is een plan van aanpak opgesteld en is gestart met het actief op
zoek gaan naar sponsoren om elke schooldag ongeveer 300 kinderen van twee basisscholen in de Zuiderzeewijk een boterham, een beker melk
en een stuk fruit te geven.
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In 21017 heeft de stichting bij diverse gelegenheden bij de gemeente Lelystad aandacht gevraagd voor dit project. Dit heeft helaas nog niet
geleid tot realisatie.
Winter Wonderbrunch
Op 28 december 2017 is wederom een multiculturele Winter Wonder Brunch georganiseerd voor (eenzame) senioren. Het einde van het jaar is
een periode waarin (vele) ouderen zich eenzaam kunnen voelen. Het is dan belangrijk om hen te laten merken dat er aan hen gedacht wordt en
dat zij er ook bij horen. Aan dit project hebben in 2017 circa 105 ouderen uit Lelystad deelgenomen. Vanwege de multiculturele samenleving
gedachte betreft het hier geen kerstbrunch, maar een mooie dinershow met als dit jaar als thema Arabisch. De ouderen zijn verwend met een
gratis driegangen menu, bereid door Marokkaanse en Arabische vrouwen uit de wijk. De muziek werd verzorgd door bekende lokale artiesten
waarop zittend of staand kon worden gedanst. Dankzij de subsidie van de Gemeente Lelystad en de sponsoren van een groep van Lelystadse
bedrijven en vele vrijwilligers is ook dit jaar de Winter Wonder Brunch een groot succes geworden.
M.I.L.A voetbalacademie
De voetbalacademie is gericht op het doelgericht en daadkrachtig ontwikkelen van in de basis talentvolle jeugdvoetballers in
achterstandswijken. Diverse vaardigheden waaronder bijvoorbeeld: technische, tactische, mentale, sociaal-affectief en cognitieve
vaardigheden worden door middel van goed voorbereidde oefenvormen, een methodische opbouw en individueel afgemeten coaching
ontwikkelt. Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan een gezonde (leer)omgeving waarbij iedereen op eigen niveau
kunnen ontwikkelen.
De “voetbalscholen”in Nederland zijn commercieel ingesteld waardoor het niet betaalbaar is voor de meeste kinderen in een achterstandswijk.
Door middel van dit concept willen wij een kwalitatief hoogwaardige training aanbieden voor iedereen. Wij willen een kindvriendelijke
leeromgeving creëren en er voor zorgen dat iedereen plezier heeft. Wij richten niet alleen op activiteiten op de functionele technische
ontwikkeling van jeugdvoetballers.
Wij richten ons ook op de maatschappelijke functie. Sport is namelijk een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur,
religie of beperking. Door sport worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf. Daarom willen wij hen
stimuleren om te bewegen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de kinderen in de buurt elkaar leren kennen en elkaar leren vertrouwen. De
kinderen zullen sporten op een locatie waar zij relaties opbouwen met anderen die dezelfde en soort gelijke doelen hebben.
De maatschappelijke relevantie van dit project is zeer groot. Want door jeugd in beweging te brengen en te houden, draagt de M.I.L.A voetbal
academie actief bij aan vier grote thema’s:
 Gezondheid- kinderen worden fitter, minder overgewicht
 Leefbaarheid- samen leven, meer integratie
Pagina 4 van 7

Jaarverslag Stichting M.I.L.A. 2017




Persoonlijke ontwikkeling- groeien, jezelf ontwikkelen
Meedoen- geen kind staat buitenspel

Deelname is voor jongens en meisjes van 6 t/m 22 jaar.
De trainingstijden zijn:
12:00 uur tot 13:00 uur voor 6 t/m 14 jaar
13:00 uur tot 14:00 uur voor 14 t/m 22 jaar
De trainingen worden gegeven op zondagmiddag op het voetbalveldje Zuiderzeewijk bij het MFA Zuiderzeewijk Waddenlaan 1 te Lelystad. Dit
voetbalveldje bevind zich tegen over de Texelstroom. Bij slecht weer zal de trainingen in de zaal van het MFA Zuiderzeewijk plaats vinden.
Jongerencentrum M.I.L.A.
Door het slechte weer in de winter maanden zijn wij eind 2017 gestart met voorzetting van sport- en spelactiviteiten voor de jongeren in het
MFA Zuiderzeewijk.
Het project concentreert zich op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instellingen niet te bereiken zijn. Middels sporten spelactiviteiten richten wij ons op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en bieden van kansen. Middels dit
project willen wij van sportieve invloed zijn op het opgroeien van jeugd en jongeren. In de openbare ruimtes van de wijken binden wij jeugd,
jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.
Eind 2017 namen ruim 50 jongeren deel aan de activiteiten van de voetbalacademie en in de winter het jongerencentrum. Beide projecten zijn
voor de stichting kosteloos aangezien de kosten voor aanschaf van materiaal gedekt zijn door de gemeente Lelystad en de Stichting Welzijn
Lelystad.

Overige activiteiten
Zwerfafval
Al vijf jaar verzamelt Mila om de 6 weken samen met een aantal kinderen en ouders uit haar straat het zwerfafval in de wijk. Gekleed in fleurige hesjes en
met een vuilgrijper in de hand gaan de kinderen met begeleiding op pad om het zwerfvuil op te ruimen. Deze activiteit is bedoeld om de kinderen bewust te
maken van het belang van een schone straat, vuil gooien wij niet op straat. Door dit samen te doen, verbinden wij ouders onderling en hun kinderen met
elkaar. In 2017 is deze activiteit ondergebracht bij het Voetbal project, als tegenprestatie ruimen de jongeren na afloop het zwerfafval rondom het
voetbalveld en directe omgeving op.
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Staat van baten en lasten 2017
Baten
inkomsten Ons Winkeltje
inkomsten schildersproject
inkomsten overige activiteiten
overige inkomsten

Lasten
€
3.390,74
€
31.705,80
€
4.940,13
€
2.420,00
€
-

TOTAAL

€
42.456,67

positief saldo 2017

€
181,26

overige kosten

€
2.867,04
€
31.377,70
€
6.434,79
€
399,75
€
1.196,13

TOTAAL

€
42.275,41

kosten Ons Winkeltje
kosten schildersproject
kosten overige activiteiten
bestuur- en vergaderkosten

Beschrijving van en eisen aan de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten geeft het overzicht van de financiële gebeurtenissen in het betreffende jaar.
Bij de staat van baten en lasten moet een toelichting op de verschillende posten worden gegeven.
De staat van baten en lasten moet ondertekend worden door alle leden van het bestuur van de stichting en moet zeven jaar bewaard worden.

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017
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Baten
# Ons Winkeltje: inkomsten bestaan uit de bedragen die op de bank zijn gestort. Dat is het verschil tussen de inkomsten uit verkoop en donaties
minus de aanschaf van koffie, thee, e.d. voor gebruik door bezoekers en vrijwillige medewerkers in Ons Winkeltje.
Van de gemeente Lelystad is subsidie ontvangen voor de aanschaf van stoelen.
# Schildersproject: inkomsten bestaan uit eigen bijdrage bewoners en gedeclareerde kosten bij de gemeente Lelystad.
# Overige activiteiten: inkomsten bestaan uit eigen bijdragen deelnemers, sponsoring en gedeclareerde kosten bij de gemeente Lelystad
voor de projecten: moestuin; voetbalacademie; jongerencentrum M.I.L.A.; mozaïek project 50 jaar Lelystad; winter wonder brunch.
# Overige inkomsten: deze bestaan uit donaties en een bijdrage van het Oranjefonds.
Lasten
# Ons Winkeltje: gas; water; elektriciteit; huur opslagruimte; aanschaf kledingrekken; verbruiksartikelen.
# Schildersproject: betalingen aan schildersbedrijf; 3 maanden huur opslagbox; declaraties medewerkers stichting M.I.L.A.;
cadeaubonnen/bedankje vrijwilligers; korte film.
# Overige activiteiten: gemaakte kosten voor de uitgevoerde projecten (zie Baten).
# bestuur- en vergaderkosten; gedeclareerde reis- en telefoonkosten; aanschaf kantoorartikelen en visitekaartjes; uitje vrijwilligers.
# Overige kosten: betalingsverkeer; ICT; aanschaf inventaris (kantinestoelen); stortingen op spaarrekening.
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