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Beleidsplan Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg 
  
Het werk dat Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg doet: 
 
Doel:  
a. het behouden en waar mogelijk het vergroten van de 
leefbaarheid en de bewonersparticipatie van de wijk Fokkesteeg; 
  
b. het ontwikkelen van initiatieven en het coördineren van activiteiten met 
betrekking tot het verbreden van het maatschappelijke draagvlak enerzijds 
en het behouden van essentiële voorzieningen anderzijds; 
 
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Doelgroep: 

- Alle bewoners van de wijk Fokkesteeg. 
- De doelgroep heeft een grote diversiteit.  

 
Missie: 
Het wijknetwerk draagt bij tot de realisering:  
Fokkesteeg de leukste wijk van Nieuwegein, waar bewoners elkaar kennen, 
ontmoeten en prettig met elkaar omgaan. 
 
Gedragscode: 
Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg hanteert een gedragscode, welke is gepubliceerd 
op de website van de stichting:  
www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg/documenten-interne-gedrachtscode-127.php 
 
Privacy: 
De privacyverklaring is gepubliceerd op de website van de stichting:  
www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg/documenten-privacyverklaring-129.php 
 
Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg werft geld: 
 
Gemeente Nieuwegein 
Stichtingen en organisaties, die sociale initiatieven steunt. 
 
Sponsors: 
Bedrijven (met maatschappelijke betrokkenheid) 
Bedrijven uit eigen netwerk 
 
Donaties: 
Giften van particulieren die betrokken zijn bij de wijk. 
Giften van kleine ondernemers (MKB) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 augustus 2019– versie 3 2 

  
Het beheer van het vermogen van de stichting Wijknetwerk Fokkesteeg : 
 
De stichting Wijknetwerk Fokkesteeg heeft een eigen vermogen.  
Door middel van fondsenwerving wil de stichting donaties verwerven en toevoegen 
aan haar eigen vermogen en/of bestemmen voor een specifiek doel.  
 
De besteding vaπn het budget van Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg: 
 
Er zal een redelijke verhouding worden nagestreefd tussen de kosten van de 
stichting en de bestedingen. Deze zijn transparant. 
 
Bij liquidatie van de stichting Wijknetwerk Fokkesteeg zal het batig saldo van de 
stichting Wijknetwerk Fokkesteeg  worden overgemaakt naar een andere stichting 
met een vergelijkbare doelstelling en ANBI status. 
 
Organisatie: 
 

• Stichting met bestuur (onbezoldigd) 
• Vrijwilligers 

 
Bestuur: 
 
Voorzitter: 
De heer Wilhelmus Verhaak (Wim) 
 
Secretaris: 
Mevrouw Johanna Adriana Gerarda Plomp-van Rheenen (Hanny) 
 
Penningmeester: 
De heer Henricus Hubertus Petrus Meerts (Harry) 
 
Vice voorzitter: 
De heer Ids Gerrit de Boer (Ed) 
 
Algemeen bestuurslid, activiteiten: 
Mevrouw Luis Cornelia Uiterwijk  (Lia)
 
 


