JAARVERSLAG 2019
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
ZAANSTREEK/WATERLAND
Contactgegevens
Mauvestraat 198 Unit 210
1506 JM ZAANDAM
Telefoon 06-34988040
Email mozw@peutersaen.nl
Website: www.mozw.nl
KvK 58140182
Strategie
Missie omschrijving:
De Stichting streeft naar verhoging van het welzijnsniveau in de regio Zaanstreek en
Waterland en wil daarbij zoveel mogelijk recht doen aan levensbeschouwelijke,
maatschappelijke en culturele waarden, zoals deze in een pluriforme samenleving
bestaan, met onderkenning van de betekenis van die verscheidenheid aan waarden.
Doelstelling
De Stichting heeft de volgende doelstellingen:
• Het ontplooien van maatschappelijke activiteiten op het gebied van
welzijnswerk in de gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland;
• Het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de inwoners in deze
regio opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten en
mogelijkheden;
• Het bevorderen van emancipatie van groepen met een maatschappelijke
achterstand;
• Het ondersteunen van vrijwilligers, welke binnen de doelstelling van de
Stichting actief zijn;
• Toegankelijkheid van haar dienstverlening maximaliseren voor alle inwoners in
deze regio, met speciale aandacht voor diegenen die in een zwakke sociaaleconomische positie verkeren.
Bestuur
De heer M.J.F. Dupon (voorzitter)
De heer F. Beekman (secretaris/penningmeester)
Mevrouw mr. M.E. Sluis (lid)
Bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een ander verbindt.
Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.
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Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt een vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten.
Alle bestuursleden ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering.
Administratie
De financiële administratie is ondergebracht bij Ninox Diensten B.V. te Zaandam.
Uitgeoefende activiteiten 2019
Aan de hand van het in 2014 gemaakte referentiemodel is aan de volgende projecten
een totaalbedrag van € 24.225,- toegewezen.
Stichting Mee
Levi is een jongen van 11 jaar oud, die bekend is met spasticiteit. Hij is
rolstoelafhankelijk (verplaatst zich in een elektrische rolstoel) en ook volledig ADL
afhankelijk.
Momenteel woont de familie in een woning die niet rolstoeltoegankelijk is en ook
geen traplift of andere aanpassingen heeft. Dit betekent dat Levi niet zelfstandig naar
de bovenverdieping kan, waar zijn slaapkamer en de badkamer zich bevinden. Levi
kan zich boven ook niet zelfstandig verplaatsen, omdat het boven te smal is voor een
rolstoel.
Ouders willen daarvoor dus aansluitend aan de woning een aanbouw realiseren, die
gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk is, voorzien van alle aanpassingen die Levi nodig
heeft, zoals een toilet/douchestoel, een onderrijdbare wastafel en een douche/föhn
installatie.
MOZW heeft een bijdrage van € 5.400,- gedoneerd.
Stichting Buurtcamping
In de zomer van 2019 organiseerde De Buurtcamping vijf tijdelijke campings in
Zaanstad; twee in Zaandam, één in Krommenie, één in Saendelft en één in
Wormerveer. In 2018 hebben de 3 Buurtcampings in Zaandam en Krommenie reeds
hun eerste campings opgezet en met groot succes! Het was een geweldig weekend
voor de buurtbewoners rondom elk park. Dit jaar heeft Gemeente Zaanstad aan de
centrale Buurtcamping organisatie gevraagd of er ook nieuwe campings opgezet
kunnen worden in Saendelft & Wormerveer.
Centraal staat het samenbrengen van jong en oud in alle soorten en maten, met of
zonder kinderen, rijk of arm, allochtoon of autochtoon en alleen of met een heel
gezin. Op De Buurtcamping is iedereen gelijk en ontstaan er duurzame ontmoetingen
tussen mensen die in het dagelijks leven niet zo snel met elkaar in contact komen.
Het biedt daarnaast een vakantiemoment aan mensen die normaal gesproken of
door omstandigheden niet op vakantie kunnen.
De Buurtcamping wordt georganiseerd voor en door de buurtbewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties uit de Zaanstreek, per gebied rondom de parken.
Dit versterkt de sociale cohesie in de buurt. De Buurtcamping wil een bijdrage
leveren aan een veilige en prettige leefomgeving, waarin iedereen zich
gerespecteerd voelt, de mogelijkheid krijgt om zichzelf te laten zien en op die manier
actief kan deelnemen aan de directe samenleving.
MOZW heeft een bijdrage van € 3650,- gedoneerd.
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Anna’s Huis
Het succes van Anna’s Huis heeft een onverwacht gevolg. Het is belangrijk dat alle
activiteiten in de ruimte van Anna’s Huis kunnen plaatsvinden. Met name bij de
groepsactiviteiten liepen ze letterlijk tegen de begrenzingen van de prachtige locatie
aan. Inmiddels is het Anna’s Huis gelukt om het aangrenzende leegstaande pand te
huren. Alle patiënten die deelnemen aan de activiteiten en alle vrijwilligers zijn daar
ongelooflijk blij mee. Alle activiteiten die in en door Anna’s Huis plaatsvinden, worden
begeleid en uitgevoerd door vrijwilligers. Anna’s Huis ontvangt geen subsidie en is
voor het voortbestaan aangewezen op inkomsten uit sponsoring en donaties.
In het belang van de patiënten die een beroep op Anna’s Huis doen, hebben ze de
mogelijkheid om de aangrenzende tweede locatie in gebruik te kunnen nemen.
“Buurmans erf is maar eenmaal te huur”.
MOZW heeft een bijdrage van € 3.000,- gedoneerd.
Waterlandswelzijn
Waterlandswelzijn is een zorgvorm die zich richt op het bieden van kwalitatieve en
zinvolle dagactiviteiten en (individuele) begeleiding aan volwassenen en ouderen met
een beperking. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen met dementie,
psychiatrische problematiek en/of niet-aangeboren hersenletsel.
In een persoonlijke omgeving richten zij zich op het bieden van maatwerk voor de
individu door de activiteiten af te stemmen op een ieder zijn wensen en behoeften.
Met een team van sociaal werkers richten zij zich tijdens het bieden van de
begeleiding op het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid door te kijken
naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Wanneer iemand door
omstandigheden niet meer in staat is zijn/haar eigen dag in te vullen, ontstaat de
kans dat men zich afsluit van de maatschappij. Bij Waterlandswelzijn bieden zij niet
alleen activiteiten, maar ook structuur in de dag en de mogelijkheid om een sociaal
netwerk op te bouwen.
Voor de aanschaf van een “BeleefTV” heeft MOZW een bijdrage van € 2.500,gedoneerd.
Stichting Leviaan
Een duofiets is een driewieltandem waarbij de gebruikers naast elkaar kunnen zitten.
Dit biedt de mogelijkheid voor mensen die door hun beperking al jaren niet meer
zelfstandig kunnen fietsen toch weer het gevoel van fietsen te ervaren. Naast dat
men op deze manier in de buitenlucht beweegt en de spieren traint, is dit ook een
middel om het zelfvertrouwen te vergroten.
Bij de stichting Leviaan kunnen cliënten gebruik maken van een duofiets onder
begeleiding van een begeleider of vrijwilliger. Deze duofiets zal ter beschikking
worden gesteld voor kwetsbare ouderen en volwassenen in de omgeving, zodat ook
zij hiervan kunnen genieten met vrienden of familie.
Voor de aanschaf van een duofiets heeft MOZW een bijdrage van € 1.750,gedoneerd.
Theatervoorstelling Waterman
“Only Friends” is een sportclub voor jonge mensen met een handicap. Ten behoeve
van een fundraising event in samenwerking met Rotaryclub Zaandam is een bedrag
van € 500,- bijgedragen voor zaalhuur en verlichting.
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EHBO Westzaan
Voor de cursus EHBO inclusief reanimatie en training aan gevorderden wil de
stichting EHBO Westzaan een aantal reanimatiepoppen aanschaffen.
Dit zijn de poppen die door het Oranje kruis vereist zijn om examen af te kunnen
leggen.
MOZW heeft één pop, namelijk de Resusci Junior QCRP gesponsord met een
bedrag van € 1917,85.
Stichting OZW
Voor deze stichting hebben we twee bijdragen geleverd:
1. Een week vakantie voor minima gezinnen in en rond Krommenie. Er zijn
mensen die zelden of zelfs nog nooit op vakantie zijn geweest. Dit voor een
bedrag van € 1499,2. En voor een aantal EHBO artikelen later een bedrag van € 336,AED Russische buurt
Deze aanvraag is binnengekomen via de wethouder van Zaanstad, mevrouw Songül
Mutluer. De AED die beschikbaar is bij de Vomar, mag niet door de bewoners
worden gebruikt en die van de bioscoop Pathé is alleen beschikbaar tijdens
openingstijden.
Een buurt AED zou dus een geweldige aanwinst voor de wijk zijn. Daarom heeft
MOZW een bijdrage geleverd van € 1089,Stichting Rock the Kasbah
Deze stichting heeft tot doel de integratie te bevorderen van nieuwkomers.
In de Honigfabriek wordt gestart met een training voor vluchtelingenvrouwen en deze
locatie wordt tevens ingericht voor de Sluis om taalvrijwilligers met nieuwkomers te
laten werken.
De kosten voor aanleg elektriciteit zijn hoger dan verwacht.
Het tekort van € 1000,- is door MOZW aangevuld.
Schoolvoetbal Zaandam
Ook dit jaar organiseert de Schoolvoetbalcommissie Zaanstad- Zuid het
schoolvoetbaltoernooi Zaanstad-Zuid.
Dit jaar doen er weer 18 scholen mee met in totaal 625 kinderen van het basis
onderwijs, groepen 7 en 8.
Dit jaar is een tombola georganiseerd tijdens het toernooi om de kosten zoveel
mogelijk te beperken.
MOZW heeft het tekort van € 604,- gedekt.
Stichting Stad aan de Zaan
In het kader van “Optimist on Tour”, waar Zaanse jongeren aan kunnen meedoen, is
voor de sponsoring van een boot een bedrag van € 500,- gedoneerd.
Stichting Kledingbank
De verouderde laptop van de stichting heeft het begeven en na een noodgedwongen
verhuizing en hogere huur lasten, is het helaas niet mogelijk om een nieuwe laptop te
kopen.
Voor de aanschaf van een nieuwe heeft MOZW € 479,- gedoneerd.
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