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Inleiding
Achtergrond Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer

Dagblad Trouw 3 maart 1995:
De basis voor de lokale Agenda 21 werd gelegd in 1992 tijdens de VN conferentie over
milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. Daar werden 2 500 actiepunten op een rij gezet die
voor twee-derde op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd. Die punten hadden niet alleen
betrekking op het milieu, maar ook op de verhouding tussen Noord en Zuid. Dat onderwerp
hoort terug te komen in de lokale Agenda.
In Rio werd afgesproken dat lokale overheden in 1996 over hun eigen Agenda 21 zouden
beschikken.

Ook Boxmeer gaf invulling aan het initiatief Lokale Agenda 21. Een gemeentelijke werkgroep werd
opgericht en werkte doelstellingen uit onder begeleiding van een gemeentelijk secretaris. In 2002
werd besloten de status van de werkgroep te wijzigen. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Boxmeer (SOB) zag het licht. De gemeente leverde een vaste jaarlijkse bijdrage van fl 1,00/inwoner
aan de SOB, voor dat bedrag werden doelstellingen op het gebied van bewustwording en bijdragen
aan ontwikkelingsprojecten met wortels in Boxmeer gerealiseerd.
De gemeentelijke bijdrage bedraagt inmiddels ongeveer 0,25 €/inwoner (€ 7.500,- per jaar) en wordt
ieder jaar opnieuw aangevraagd. Andere geldstromen kent de SOB tot op heden beperkt. In het
beleidsplan van 2018 is vastgesteld dat SOB een bredere financiering behoeft en dat ook andere
geldstromen nodig zijn voor de activiteiten op gebied van bewustwording. Teneinde fondswerving
hiervoor te kunnen doen is de ANBI status aangevraagd. Om aan de voorwaarden hiervoor te kunnen
voldoen zijn eind 2018 de statuten hierop aangepast.
In 2018 werd de samenwerking met verwante organisaties als de gemeentelijke FairTrade werkgroep
Boxmeer en de Wereldwinkel Boxmeer geïntensiveerd. Eind 2017 is overleg gestart tussen de
voorzitters van SOB en die van deze organisaties. Dit overleg vindt tenminste eenmaal per jaar plaats.
Bijzonder is de positie van nieuwe Nederlanders in de Gemeente Boxmeer. Naar verwachting hebben
deze stad- en streekgenoten voor SOB relevante contacten binnen hun land van herkomst. Via
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Sociom (welzijnsorganisatie) en de bibliotheek wordt gezocht naar mogelijkheden om deze mensen
ook bij de activiteiten van de SOB te betrekken.
De samenwerking met andere gemeentelijke organisaties krijgt vooral praktisch vorm bij de
voorbereidingen voor het evenement Hallo Wereld. Hier werkt de SOB nauw samen met de
gemeentelijke FairTrade werkgroep Boxmeer, de Wereldwinkel Boxmeer, Sociom, BiblioPlus, de
Weijer (cultureel centrum), COB (Centrum Ondernemers), de Kunstkolk (kunstenaarscollectief), enige
middelbare scholen en de stichting “Doe je Mee”. Hallo Wereld zal in 2019 plaatsvinden en in 2018 is
vooral gewerkt aan het opbouwen van samenwerkingen en betrekken van scholen bij dit evenement.
Een punt van aandacht in 2018 was de bemensing van het bestuur. Door het (aangekondigde) vertrek
van bestaande bestuursleden is de slagkracht van het bestuur onder niveau gekomen en moet in
2019 naar opvolgers worden gezocht.
Waar in dit document gesproken wordt over de SOB of over de stichting wordt gedoeld op de
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer.
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Beleid en Strategie
Oprichting
De SOB is bij notariële akte opgericht op 10 december 2002. Per 18 december 2018 zijn de statuten
aangepast om te voldoen aan de eisen die een ANBI status stelt.

Doel
Als doelstelling zijn vastgelegd:
 Bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en
armoede in de wereld.
 Leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding door het steunen van projecten die
onafhankelijk en zelfstandig handelen van de projectuitvoerders kunnen bevorderen.
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 Verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroep
De stichting kent als doelgroep:
 Inzake bewustwording en inzicht verdieping: de bevolking van de gemeente Boxmeer.
 Inzake het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding: de bevolking van Derde
Wereldlanden voor zover die kan worden bereikt met steun aan particuliere initiatieven die
binnen de Gemeente Boxmeer actief de bevolking benaderen met voorlichting omtrent hun
activiteiten.
Toelichting:
Binnen de Gemeente Boxmeer is van oudsher steun voor projecten in de Derde Wereld. Tot voor
kort doordat missionarissen en zendelingen op locatie gesteund werden door hun parochie of
kerkelijke gemeente. Tegenwoordig vaak doordat mensen door beroep (bijvoorbeeld artsen) of
persoonlijke ambitie (jongerenwerk in Oeganda, een school in Zambia) een project startten.
Voor alle projecten die steun ontvangen geldt dat zij formeel als Stichting zijn ingeschreven en dat
hun activiteiten passen binnen die van de SOB.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 Het (doen) organiseren van activiteiten om bewustwording te bevorderen en fondsen te werven
Tot deze activiteiten worden onder meer gerekend:
o Geven van voorlichting omtrent derde wereld projecten door publicaties in lokale
nieuwsbladen, informatie in de wereldwinkel
o Leveren van een bijdrage aan de kosten van reizen van jongeren die zich oriënteren op
ontwikkelingssamenwerking
o Vertonen van films met een relevant aspect binnen de doelstelling van de stichting
o Organiseren van evenementen gericht op de realisatie van de doelstelling van de
stichting
 Het doen van schenkingen en investeringen
Tot deze activiteiten worden onder meer gerekend:
o Verstrekken van projectsubsidies aan Particuliere Initiatieven (PI’s) binnen de gemeente
Boxmeer die een project ondersteunen in de Derde Wereld waarvan de doelstellingen
passen binnen de doelstellingen van de SOB
 Het verstrekken en garanderen van lening op gunstige voorwaarden
Tot deze activiteiten worden onder meer gerekend:
o deze activiteit is tot op heden niet ingevuld
 Samenwerking met andere instellingen
Tot deze activiteiten worden onder meer gerekend:
o samenwerken met de Wereldwinkel, Fair Trade Boxmeer
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o
o

samenwerken binnen de doelstellingen van de stichting met organisaties die
vluchtelingen ondersteunen als Sociom
uitwisselen van ervaringen met gelijksoortige platforms in andere gemeenten zoals het
Mondiaal Platform Venray te Venray en GESP te Gennep.

Het jaarverslagen over 2017 en 2018 geven een gedegen overzicht van de basisactiviteiten van de
SOB.

Beleidsvoornemens 2019 en 2020
De komende jaren blijft de huidige platformfunctie voor Particuliere Initiatieven (PI’s). De PI’s
waarderen het platform als bijzonder positief en wensen continuering hiervan. Wel zal de scope van
onderwerpen mogelijk breder worden.
De bewustwordingsactiviteiten hebben in 2018 op een laag pitje gestaan. In 2019-2020 moeten de
projecten en de activiteiten op gebied van bewustwording vaker in het nieuws komen en zal SOB
wegen moeten vinden om jongeren beter te bereiken.
Voor de jaren 2019 en 2020 zijn dan ook de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Voortzetten van de huidige activiteiten
Continueren van de huidige platformfunctie voor PI’s en verstevigen van de activiteiten op het
terrein van bewustwording door frequenter te publiceren en nieuwe wegen hiervoor te zoeken.

Organiseren en realiseren van het evenement Hallo Wereld
Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 organiseert SOB, samen met een keur aan andere organisaties, de
Werelddag “Hallo Boxmeer”. Een groot evenement dat gericht is op de bevolking van gemeente
Boxmeer. Deze dag heeft tot doel het informeren over de problemen in de Derde Wereld en te
promoten wat daaraan door de 13 lokale Particuliere Initiatieven, naast Wereldwinkel en FairTradebedrijven, wordt gedaan. Het moet vooral aantrekkelijk worden door een veelheid aan activiteiten
op onder meer inhoudelijk, muzikaal en culinair gebied.
Om praktische reden is besloten om voor dit evenement geen separate juridische entiteit op te
richten maar het evenement onder verantwoordelijkheid van de SOB uit te voeren. Voor afdekking
van de risico’s vormt de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering een beperkt vangnet. Voor de
aansprakelijkheden van het evenement wordt een separate verzekering afgesloten.

Aansluiting vinden bij het gemeentelijk beleid aangaande Sustainable Global Goals
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global
Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor
de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda.
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De gemeente Boxmeer heeft gehoor gegeven aan het initiatief “Gemeenten4GlobalGoals” van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om beleid te gaan ontwikkelen voor het behalen van
de Sustainable Global Goals doelstellingen. Als eerste start wordt een inventarisatie gehouden van
reeds bestaand beleid en op basis hiervan worden nieuwe doelstellingen en beleid geformuleerd.
Het SOB wil, samen met de gemeentelijke FairTrade werkgroep en de Wereldwinkel, nauw gaan
samenwerken met de gemeente om mede vormgeven van het gemeentelijke beleid in deze.
Dit kan ook een verdere intensivering van de relatie met de gemeente inhouden.

Nauwer samenwerken met ander organisaties
Op dit moment wordt in het kader van het evenement Hallo Wereld nauw samengewerkt met de
gemeentelijke FairTrade werkgroep en de Wereldwinkel. Op basis van deze ervaringen kan worden
geconstateerd dat:
1. Bewustwording een gemeenschappelijk werkterrein is voor de gemeente en de voornoemde
organisaties.
2. Bemensing van alle 3 genoemde organisaties moeizaam verloopt en vrijwilligers voor
bestuursfuncties lastig te werven zijn.
3. Belangstelling van jongere mensen voor ontwikkelingssamenwerking niet meer langs
traditionele kanalen alleen kan worden gewekt.
Op basis hiervan gaat de SOB samen met betrokken organisaties onderzoeken of de samenwerking
met deze partijen een meer vaste vorm kan krijgen in de vorm van een nieuwe, op Global Goals
gerichte organisatie.
Teneinde ook Nederlanders Met een Migratie Achtergrond (NMMA doelgroep) meer te betrekken bij
onze doelstellingen zullen de banden met welzijnsorganisatie Sociom verder aangehaald worden. Dit
geldt eveneens voor andere lokale organisaties.
Vergroten van slagkracht van het bestuur
Bijzondere aandacht zal nodig zijn voor het op peil houden van de kwantitatieve en kwalitatieve
bestuurscapaciteiten. Hiervoor zijn 2 wegen te gaan:
1. Blijven zoeken naar geschikte mensen die zitting willen nemen in het SOB bestuur, zonder de
onafhankelijkheid naar de Particuliere Initiatieven toe op te geven.
2. Onderzoeken in hoeverre een nauwere samenwerking met de hierboven genoemde
organisaties in het kader van het ondersteunen van de gemeentelijke beleidsontwikkeling in
het kader van Global Goals nieuwe mensen kan aanspreken en ook minder bestuurskracht
behoeft.

Beter gebruik maken van social media en andere communicatiekanalen
Zoals aangegeven ondervinden we dat het bereiken van jongeren een lastige opgave is. Om meer
aantrekkelijk te worden en jongeren beter te bereiken moet de SOB de social media platformen gaan
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gebruiken. De komende jaren zullen hier stappen worden gezet, op basis van de ervaringen met de
nieuwe Hallo Wereld website en de voor die dag te organiseren social media campagne.

Geldverwerving
Tot en met 2017 omvatten de inkomsten van de SOB uitsluitende een subsidie door de gemeente
Boxmeer. In 2018 is, naast de gemeentelijke bijdrage, een bescheiden bedrag van de stichting “Wij
Doen Mee” ontvangen. Voor de organisatie van het evenement Hallo Wereld worden in 2019 extra
fondsen verkregen.

Geldbesteding
Tot en met 2018 werden alle gelden besteed aan activiteiten, de SOB kent alleen
onkostenvergoedingen voor bestuurders. (zie ook beloningsbeleid)
Bij opheffen van het SOB zullen alle gelden conform de gewijzigde statuten worden verdeeld onder
alle actieve particuliere initiatieven die aangesloten zijn bij de SOB en die een ANBI status bezitten.

Bestuur
Samenstelling
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:

Peter Goes
Gerard Everink
Hans Maassen
Marisa Nijkamp

Beloningsbeleid
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding van daadwerkelijk gemaakte
kosten. Verder maakt de stichting maakt uitsluitende gebruik van vrijwilligers die geen beloning
ontvangen voor hun activiteiten.
Onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen overhandiging van een
gespecificeerde factuur.
De vergoeding van reiskosten met eigen vervoer bedraagt 0,19 €/kilometer.

Handelingsbevoegdheid van bestuursleden
Statutair is vastgelegd dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt in en buiten rechten. Daarnaast
kunnen 2 gezamenlijk handelende bestuursleden de stichting vertegenwoordigen waaronder in elk
geval de voorzitter of de secretaris. Verder is vastgelegd dat het bestuur aan één bestuurslid een
volmacht voor bepaalde handelingen kan verlenen.
De penningmeester heeft de volmacht om zelfstandig financiële handelingen te verrichten
overeenkomend met de begroting. Alle door bestuursleden te maken uitgaven behoeven
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voorafgaande toestemming door de penningmeester. Deze toetst uitgaven aan de begroting en
verrekent deze na goedkeuring. Uitgaven gedaan door penningmeester, anders dan de reguliere in
de begroting opgenomen posten, behoeven vooraf goedkeuring door de voorzitter.

Begrotingen
egrotingen
Verwachtingen
Inkomsten
Waarderingssubsidie gemeente
Hallo Wereld fondsen
Fondsen derden
Uitgaven
Stimuleringsregeling jeugd
Bankkosten
Drukkosten
PR en bewustwording
Facilitair, waaronder huren ruimtes
Bestuurskosten
Hallo Wereld uitgaven
Projectfinanciering
Huur presentatie-faciliteit Wereldwinkel
Totaal

2019

2020

7.500
12.000

7.500
1.500

€ 19.500

1.000
150
75
750
400
50
12.000
4.325
750
€ 19.500

1.000
150
250
1.500
500
50

€ 9.000

4.800
750
€ 9.000
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