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Voorwoord van de voorzitter 
Al ruim 30 jaar woon ik in de Zuiderzeewijk en heb ik samen met mijn gezin en talloze bewoners initiatieven genomen om projectmatig de 
kwaliteit van de wijk en de omstandigheden van de bewoners te verbeteren. Met steun en subsidie van de gemeente Lelystad, giften en 
sponsoring van het Lelystadse bedrijfsleven en door inzet van buurtgenoten en vrijwilligers is in al die jaren veel gerealiseerd voor de bewoners 
van de Zuiderzeewijk. 
 
Om structuur te brengen in de samenwerking met de gemeente, in de financiën en in de activiteiten is in 2016 de Stichting M.I.L.A. opgericht. 
In dit tweede jaar van de stichting is weer veel moois tot stand gekomen. Ons Winkeltje aan de Rode Klif vervult een centrale plaats in onze 
activiteiten (sociaal, cultureel en maatschappelijk). Het is een plek waar mensen naar binnen komen voor goede en goedkope kleding, maar 
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ook voor een kopje koffie en een praatje. Ook het schilderproject, de Winter Wonderbrunch en de moestuin hebben dit jaar weer bijgedragen 
aan de sociale cohesie en het aanzien van de Zuiderzeewijk. De groei van de activiteiten voor minder bedeelde jongeren is dit jaar fors 
gegroeid. Gestart als voetbalacademie voor jongeren die niet bij de commercieel ingestelde voetbalscholen terecht kunnen, zijn de activiteiten 
uitgebreid onder de vlag van Meeting Point M.I.L.A. Middels sport- en spelactiviteiten, zowel binnen als buiten, richt dit initiatief zich op het 
ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en het bieden van kansen. 
 
De Stichting M.I.L.A. wil haar activiteiten de komende jaren graag voortzetten. 
 
Voorzitter Stichting M.I.L.A. 
Mila Romijn 
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1. Organisatie en bestuur 
 
1.1. Algemene gegevens van de Stichting Met Inzet Lukt Alles 
Naam:  Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A.) 
Adres:   Rode Klif 213, 8223 CK Lelystad 
Email:   info@metinzetluktalles.nl 
Telefoon:  +31 6 239 654 82 
Website:  https://www.metinzetluktalles.nl/ 
De Stichting staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 66234980.  
 
Met ingang van 1/1/2017 is aan de stichting de ANBI-status verleend. 
 
1.2. Doelstelling Stichting M.I.L.A. 
Het statutair vastgelegde doel van de stichting is: het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de educatie, de participatie, de leefbaarheid en 
de sociale cohesie van en in de Zuiderzeewijk en andere achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of 
zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 
 
1.3. Bestuur 
Het bestuur bestond gedurende 2018 uit de volgende personen: 
Mila Romijn, voorzitter (13/6/2016 - ) 
Judy Agata, vice voorzitter (8/12/2017 - ) 
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 - ) 
 
1.4 Beloningsbeleid 
De Stichting kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden; het bestuur is werkzaam op vrijwillige basis.  
 
2. Verslag van het bestuur 
Korte beschrijving van uitgevoerde projecten en activiteiten met een doorkijk naar 2019. 

mailto:info@metinzetluktalles.nl
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De financiële verantwoording van de stichting, de zogenaamde ‘jaarrekening’, is niet opgenomen in dit jaarverslag. De jaarrekening wordt 
separaat gepubliceerd op de website van de Stichting M.I.L.A. 
 
2.1. Activiteiten 
 
2.1.1. Ons Winkeltje 
Ook dit jaar is Ons Winkeltje op meerdere fronten een groot succes. Ondanks dat de omzet is verminderd, krijgt dit project steeds meer 
bekendheid bij zowel de doelgroep waarvoor hij geopend is, als ook bij andere Lelystedelingen die met hun prachtige kledingstukken de weg 
naar Ons Winkeltje weten te vinden. Goede kleding en exclusieve merken voor man, vrouw en kinderen verkopen wij voor tussen de 1 en 10 
euro. Tevens werkt Ons Winkeltje samen met andere stichtingen en goede doelen. Onder andere wordt met hen het te veel aan goede kleding 
gedeeld. 
 
Momenteel zijn er vier vrijwilligers per dagdeel actief met de verkoop maar ook met het geven van advies en hulp voor mensen die daar 
behoefte aan hebben. Naast voornoemde maken de vrijwilligers prachtige kaarten en origami, die ook in Ons Winkeltje verkocht worden. 
 
2.1.2. Verbeteren woningen en woonomgeving Zuiderzeewijk 

De Zuiderzeewijk is één van de oudste wijken van Lelystad. Het is een wijk met een gemiddeld 
laag inkomen en relatief veel werkzoekenden. Hierdoor is er achterstallig onderhoud van de 
eigen woning en de woonomgeving. Samen met talloze bewoners onderneemt de Stichting 
M.I.L.A. al meerdere jaren initiatieven om de kwaliteit van de wijk en de omstandigheden van de 
bewoners te verbeteren. In 2018 zijn de volgende verbeterprojecten uitgevoerd. 
 

Schilderproject 
Na de start in 2014 is in 2018 al het vijfde schilderproject uitgevoerd. Met subsidie van de 
gemeente Lelystad en sponsoring van de verf door PPG Coatings Nederland B.V. zijn dit jaar 12 
woningen opgeknapt en geschilderd. Voor het transport van de schildersmaterialen en de 
steigers heeft V.d. Burgwal uit Lelystad de aanhangwagen beschikbaar gesteld.  
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door bewoners en vrijwilligers, begeleid door een 
meewerkend vakman. 
 
Door het zeer warme weer is er stagnatie opgetreden, waardoor drie van de geplande 15 
woningen in 2019 alsnog zullen worden opgepakt.  
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De gemeente Lelystad streeft ernaar om ook in de Atolwijk een schilderproject van de grond te krijgen. Als voorbeeld voor de aanpak is er 
daarom één woning in deze wijk opgeknapt. Met de gemeente zal overlegd worden hoe dit kan worden uitgebreid. 
 
De inzet van vrijwilligers, waarvan een uit de BedBadBrood-opvang van het Leger des Heils, en de afspraken met bewoners en de buurt zijn 
verzorgd door de Stichting M.I.L.A. Dit jaar zijn daarbij een flink aantal psychische problemen aangetroffen, die om extra begeleiding hebben 
gevraagd.  
De stichting wil in samenwerking met de gemeente Lelystad het schilderproject in 2019 graag voortzetten. 
 
Het volgende filmpje geeft een mooi beeld van het project in 2018:  
https://www.youtube.com/watch?v=iZ6_hNkAWAU 
 

Gevelreiniging 
Door het schilderproject knapt de wijk op. Veel woningen hebben kunststof gevels die vervuild zijn. De Stichting M.I.L.A. wil i.s.m. de Kluswinkel 
Zuiderzeewijk de bewoners helpen hun gevels te reinigen. De Kluswinkel stelt daarbij de apparatuur ter beschikking.  
In 2018 zijn, als onderdeel van het schilderproject, de kunststof en de te schilderen delen van de aangepakte woningen gereinigd. In 2019 zal 
gevelreiniging worden uitgebreid om het aanzien van de wijk verder te verbeteren. 
 

Schuttingen 
Het aanzien van de wijk is tevens achteruit gegaan doordat schuttingen zijn beschadigd en 
omgevallen als gevolg van ouderdom en stormen. Hoewel het streven was om in samenwerking 
met de Kluswinkel Zuiderzeewijk en vrijwilligers in 2018 een aantal schuttingen te vernieuwen, is 
dit om verschillende redenen niet gelukt. Het vernieuwen van schuttingen is daarom in 2019 
opgenomen in de doelen van de Stichting M.I.L.A. 
 
2.1.3. Moestuin en bloembakken 
 
 Ook dit jaar is er veel gebruik gemaakt van de moestuin. Naast het kweken en verbouwen 
van groente en fruit door kinderen en bewoners van de wijk zijn er dit jaar bloembakken en vogelhuisjes gemaakt.   
Het hout is gedeeltelijk gesponsord door Praxis Schroefstraat. Vogelhuisjes zijn gemaakt in samenwerking met de Stichting Gol, waardoor 
kinderen met een beperking een leuke tijdsbesteding hadden. Vervolgens zijn de huisjes in de buurt opgehangen. De bloembakken die tot nu 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ6_hNkAWAU


Jaarverslag Stichting M.I.L.A. 2018 
 

Pagina 8 van 12 
 

toe gemaakt zijn worden gebruikt in de moestuin als kruidenbakken. Volgend jaar willen wij ze weer maken en dan verkopen. Heeft u interesse 
laat het ons weten en mail naar info@metinzetluktalles.nl. 
In september is er in de moestuin, in het kader van de Burendag, een gezellige BBQ gehouden onder het motto: ‘Jong en oud maken samen de 
wijk’. Deze middag is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente 
Lelystad en het Oranje Fonds. 
 
2.1.4. Ontbijtproject 
Heel graag hadden wij dit jaar gestart met het ontbijtproject, maar dat is helaas niet 
gelukt vanwege het feit dat er geen budget voor is gekomen. 
Graag zouden wij de kinderen van de twee basisscholen in de Zuiderzeewijk vijf dagen per week van 
een ontbijt willen voorzien. Nog steeds is er veel armoede in de wijk er daarom schiet het ontbijt er 
voor veel kinderen bij in. Stichting M.I.L.A. zal zich blijven inzetten om dit volgend jaar wel te kunnen 
realiseren, maar dat kan de stichting niet alleen. Dus gemeente, bedrijven en particulieren help 
ons om deze kinderen te voeden. 
 
2.1.5. Winter Wonderbrunch 
Zo’n 100 ouderen die het niet zo breed hebben of eenzaam zijn, konden vrijdagmiddag 28 december 
2018 genieten van een driegangenbrunch in Mexicaanse sfeer in het Atolplaza. Dat de sfeer er goed 
inzat toont het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=jT5k9lIV4GQ 
De Winter Wonderbrunch wordt elk jaar door de Stichting M.I.L.A. georganiseerd. De stichting brengt 
zo eenzame ouderen bij elkaar om ze te laten weten dat ze erbij horen.  
Naast de uitgebreide maaltijd konden de senioren genieten van optredens van verschillende artiesten en een voorstelling van dansers. De 
brunch werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente en donaties van bedrijven en particulieren.  
 
2.1.6. Meetingpoint M.I.L.A 
Het project concentreert zich op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instelling niet of moeilijk te bereiken zijn. Middels 
(sport)evenementen en bijeenkomsten richten wij ons op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen vriendschap en bieden van 
kansen. Door middel van dit project willen wij positieve invloed hebben op de jongeren. In de openbare ruimtes van de Zuiderzeewijk binden 
wij jeugd, jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.   

mailto:info@metinzetluktalles.nl
https://www.youtube.com/watch?v=jT5k9lIV4GQ
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 Wekelijks terugkerende evenementen/projecten van rolmodellen en professionals. In gymzalen, op trapveldjes, in de 
MFA/ontmoetingscentrum, op de straat en in sporthallen. 

 Coachen, begeleiden en adviseren van jongeren en hun persoonlijke kring (ouders, verzorgers, scholen en instellingen) 

De stichting streeft ernaar om in 2019 gebruik te kunnen gaan maken van een eigen ruimte. 

2.1.7. Zwerfafval  
Al jaren, en zo ook dit jaar, gaan de vrijwilligers samen met de kinderen uit de buurt de wijk in om zwerfafval te verwijderen. Dit gebeurd bijna 
iedere week. 
 
2.1.8. Overige activiteiten van de stichting naast alle “formele” projecten 
Naast alle “formele “projecten is de stichting op diverse andere vlakken actief. Mensen uit met name de Zuiderzeewijk weten ons te vinden en 
vragen om onze hulp. Een vertrouwensbasis van meer dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

 Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in Ons Winkeltje bij lokale bakkers overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld. 
 Persoonlijke begeleiding/ ondersteuning o.a. op het gebied van financiële, wettelijke en juridische zaken of een combinatie daarvan. 
 Het geven van advies en informatie. 
 Voorzien van dagbesteding voor cliënten van het Leger des Heils, Iriszorg en Kwintes. 
 Werkervaringsplaatsen voor het Werkbedrijf. 
 Coaching naar werk. 
 Geestelijke ondersteuning.  
 Luisterend oor. 
 Filosofie. 

En voor 2019 staan wandelen, een bingo en workshops, zoals dansen en andere creatieve activiteiten, in de plannen. 
 
Voor het vervoer van kleding, materialen voor het schildersproject, voedselverstrekking en vele anderen is in 2018 een busje aangeschaft. Dit is 
mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting Groene Sluis. 
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Staat van baten en lasten 2018 
    

     Baten   
 

Lasten   

inkomsten Ons Winkeltje 
 €    
1.441,64  

 
kosten Ons Winkeltje 

 €            
2.983,97  

Schilderproject 
 € 
34.300,00  

 
kosten schildersproject 

 €          
28.171,95  

Winter Wonderbrunch 2018 
 €    
2.120,00  

 
kosten WWB 2018 

 €            
1.388,49  

Meeting Point 
 €       
453,33  

 
kosten Meeting Point 

 €                
655,85  

overige activiteiten 
 €       
820,00  

 
aanschaf combo busje  

 €            
1.000,00  

overige inkomsten (m.n. donaties) 
 €    
7.322,01  

 
kosten overige activiteiten 

 €                
886,65  

 
  

bestuur-,  vergader- en reiskosten 
 €                
879,82  

    
 

    

TOTAAL 
 € 
46.456,98  

 
TOTAAL  

 €          
35.966,73  

   
    

     
positief saldo 2018 

 € 
10.490,25  

   

     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. 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018 
    Baten 
    # Ons Winkeltje: inkomsten zijn het verschil tussen de inkomsten uit verkoop, minus de aanschaf van koffie, thee, e.d. voor gebruik door bezoekers      

en vrijwillige medewerkers in Ons Winkeltje.  
De omzet is in 2018 verminderd. Eind december is de balans opgemaakt. Op 8 januari 2019 is € 1270,- op de bankrekening gestort, dit is nog 
meegenomen in de baten- en lastenrekening over 2018. Daarnaast is € 171, 64 terug ontvangen van teveel betaalde kosten gas, water en elektriciteit. 

# Schildersproject: inkomsten bestaan uit eigen bijdragen bewoners, sponsoring en  een projectbijdrage van de gemeente Lelystad. 

# Winter Wonder Brunch 2018 (WWB 2018): inkomsten bestaan uit sponsoring,  een donatie en een bijdrage van de gemeente Lelystad. 

# Meeting Point M.I.L.A.: inkomsten bestaan uit sponsoring en een bijdrage van de gemeente Lelystad. 
# Overige activiteiten: inkomsten bestaan uit sponsoring voor de moestuin en bijdragen van het Oranje Fonds en de gemeente Lelystad voor de 

Burendag in september 2018. 
# Overige inkomsten: deze bestaan uit giften en donaties. De belangrijkste zijn donaties door de Stichting ING NL Fonds (€ 1.000,-), Inner Wheel 

Lelystad (€ 3.000,-) en Stichting de Groen Sluis (€ 3.000,-, voor aanschaf combo busje).  

     Lasten 
    # Ons Winkeltje: gas; water; elektriciteit; huur opslagruimte; ICT - kosten; aanschaf verbruiksartikelen. 

# Schildersproject: betalingen aan schildersbedrijf; inkoop schildersmaterialen; 7 maanden huur opslagbox; huur steiger; declaraties medewerkers 
stichting M.I.L.A.; enige lunchkosten vrijwilligers; korte film. 
I.v.m. de hete zomer, waardoor schilderen niet mogelijk was,  is het schilderproject niet volledig afgerond. Drie woningen zijn doorgeschoven naar 2019. 
Budget daarvoor is beschikbaar, het saldo op de bank is hierdoor dit jaar hoger. 

# Winter Wonder Brunch: kosten voor eten, drinken, versiering, artiesten en muziekinstallatie. Een deel van de kosten moet in 2019 nog betaald 
worden. 

# Meeting Point M.I.L.A.: kosten voor aanschaf spelmateriaal en activiteiten met jongeren. 

# Aanschaf combo busje: eind 2018 is een bestelbusje aangeschaft voor vervoer materialen schildersproject, kleding Ons Winkeltje en overige 
transporten voor en door de Stichting M.I.L.A. 

# Overige activiteiten:  kosten gemaakt voor de moestuin en de Burendag in september 2018. 

# Overige kosten: bestuur- en vergaderkosten; gedeclareerde reiskosten; kosten betalingsverkeer; aanschaf kantoorartikelen. 

     

     

Positief saldo     

De hoogte is te verklaren uit het feit dat het schilderproject 2018 nog niet is afgerond. Hiervoor is nog ongeveer € 6.000,- beschikbaar. Daarnaast is 
van de donatie van de Stichting de Groene Sluis nog € 2.000,- beschikbaar voor de exploitatie van het busje.   
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     Ondertekening met datum 
    Voorzitter                                Vice-vcoorzitter                       Secretaris                              Vice-secretaris                 Penningmeester              Algemeen   

bestuurslid 

M. Romijn                                J. Agata                                     M. van der Linde                 N. Aduke                             A. Romijn                           G. Stokman 

 


