Beleidsplan Stichting Met Inzet Lukt Alles 2017 -2019
Stichting “Met Inzet Lukt Alles” (M.I.L.A)
De Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A) is opgericht op 13 juni 2016 en heeft haar zetel in
Lelystad. De Stichting staat registreert bij de KvK onder nummer 66234980.
Doelstelling
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.
De stichting beoogt algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
•
•
•

•

•

het initiëren en organiseren van sociale en culturele activiteiten in de wijk;
het (doen) organiseren van sociale en cultureel activiteiten in de wijk
het bevorderen van participatie van en samenhorigheid tussen bewoners van de
genoemde wijk en ondersteunen van acties ter realisering van behoeften en wensen
van bewoners
het voeren van (periodiek) overleg met instanties en (rechts) personen, zowel
particulier als van overheidswege in zaken die zowel direct als indirect met het
genoemde doel te maken hebben
het verrichten van alle overige werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn om
genoemde doelen te verwezenlijken

Hoofdlijnen van beleid 2017-2019
De Stichting M.I.L.A. neemt zich voor om in deze periode meerdere projecten uit te voeren
en nieuwe projecten te ontwikkelen.
De nu lopende projecten worden hieronder afzonderlijk toegelicht.
Ons Winkeltje
Aan de Rode Klif 213 is 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
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dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Met de opbrengsten uit de winkel
wordt er geïnvesteerd in andere M.I.L.A. projecten.
“Ons Winkeltje “ heeft 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.
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 onderhoud achteruit.
In 2017 gaat het schilderproject financieel via de Stichting M.I.L.A. lopen. Eis van het project
is dat de woningeigenaren en vrijwilligers ook zelf de handen uit de mouwen steken en
elkaar helpen. Om alle onkosten te kunnen betalen is een kleine eigen bijdrage van de
huiseigenaren nodig.
Bij de gemeente Lelystad zal een gespecificeerde begroting worden ingediend voor een
subsidieaanvraag. Sponsoring van de lokale ondernemers wordt nagestreefd.
Moestuin
De moestuin aan de Amsteldiep geeft de mogelijkheid aan 42 gezinnen om hun eigen
groente en fruit te planten, oogsten en met elkaar te delen. De kinderen worden hierdoor
ook bewust gemaakt waar gezonde voeding vandaan komt. Na de oogst worden gerechten
bereid en gedeeld. Vele recepten zijn hierdoor al met elkaar uitgewisseld. Ook is de
moestuin een sociale ontmoetingsplek, om bewoners met elkaar in contact te brengen,
elkaar te helpen en daarnaast gezellig samen te zijn. Hierdoor ontstaan er in de straat een
bijzondere verbondenheid die uitnodigt om mee te doen. In 2017 wil de Stichting investeren
in een tafel, banken en een afdak.
Bloembakken
Het doel is om jongeren uit de wijk, tussen de 12 en 18 jaar, die niet met vakantie kunnen,
een leuk dagje uit aan te bieden. Om dit mogelijk te maken wil zij de jongeren de
gelegenheid geven om de kosten voor deze activiteit voor een deel zelf te laten verdienen.
Dit kan door hen verrijdbare bloembakken te laten maken van steigerhout of pallets. Deze
kunnen vervolgens door iedereen besteld worden. De bloembakken worden geverfd in de
kleur van de woning.
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. Het doel is
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om actief op zoek te gaan naar sponsoren om elke schooldag ongeveer 300 kinderen van
twee basisscholen in de Zuiderzeewijk een boterham, een beker melk en een vrucht te
geven. Een passende animatiefilm voor ouders en kinderen om hen bewust te maken van
een goed en gezond ontbijt is inmiddels gemaakt.
Zwerfafval
Al sinds jaren verzamelt Mila regelmatig, samen met een aantal kinderen en de ouders, het
zwerfafval in de buurt. Gekleed in fleurige hesjes en met een vuilgrijper in de hand gaan de
kinderen op pad om het zwerfvuil op te ruimen. Dit project is bedoeld om de kinderen
bewust te maken van het belang van een schone wijk, vuil gooien wij niet op straat! Door dit
samen te doen, verbinden wij ouders onderling en hun kinderen met elkaar.
Winter Wonderbrunch
Ieder jaar wordt een multiculturele Winter Wonder Brunch georganiseerd voor
(eenzame)senioren. In het naderen van het einde van het jaar, een periode waarin vele
ouderen zich eenzaam kunnen voelen, is het belangrijk om hen te laten merken dat er ook
aan hen gedacht wordt en zij er ook bij horen. Met dit project zijn ca 80 ouderen uit Lelystad
persoonlijk uitgenodigd voor deze mooie ontmoeting. Vanwege de multiculturele gedachten
betreft het hier geen Kerstbrunch.
Voetbalacademie
M.I.L.A voetbal academie 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.
M.I.L.A. wil 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.
M.I.L.A. richten zich 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.
Bestuur
Conform de statuten worden bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal
4 jaar. Een aftredende bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. De
samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden is als volgt:
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Mila Romijn, voorzitter, termijn 2016-2020
Vacature, vicevoorzitter
M.J. van der Linde, 1e secretaris, termijn 2017-2021
Nandra Aduke, 2e secretaris, termijn 2017-2020
Anthony Romijn, penningmeester, termijn 2016-2020
Gerard Stokman, algemeen bestuurslid
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