JAARVERSLAG 2018
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
ZAANSTREEK/WATERLAND
Contact gegevens
Telefoon 06-34988040
Postadres Hendrick Rietschoofplein 2
Postcode 1506 GV
Plaats Zaandam
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
De heer mr. Nagtegaal (tot 26 november 2018)
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.
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Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.
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 BV te Zaandam.
Uitgeoefende activiteiten 2017
Aan de hand van het in 2014 gemaakte referentiemodel is aan de volgende projecten
een totaalbedrag van € 13.433,- toegewezen:
Stichting Leergeld Zaanstad
Op 6 april 2018 is de Stichting Leergeld Zaanstad opgericht. Tot 1 januari 2019 is het
bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, in samenwerking met een coördinator
druk bezig de organisatie vorm te geven zodat de stichting dan operationeel kan zijn.
Stichting Leergeld Zaanstad richt zich op kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen in de gemeente Zaanstad. De stichting is (aspirant-)lid van de
Vereniging Leergeld Nederland (www.leergeld.nl).
In Zaanstad leven 3500 kinderen in armoede, uitgaande van een gezinsinkomen van
110% van het sociale minimum. Dit is gelijk aan 11% van alle minderjarige kinderen.
(Landelijk is dit 10%.) Ook zijn er zorgwekkende situaties bij gezinnen met meer dan
110% van het sociale minimum. Dit vanwege bv: parttime werkenden, armoedeval,
hoge uitgaven, grote gezinnen, schulden (1 op de 6 Zaanse gezinnen heeft
problematische schulden).
MOZW heeft de Stichting het bedrag van € 5.000,- toegewezen.
Anna’s Huis
Stichting Anna’s Huis geeft informatie, praktisch advies en ondersteuning. Samen
met betrokkenen wordt gekeken wat er mogelijk is om het leven met kanker draaglijk
te maken, alles behalve de medische behandelingen. Van praktische hulp tot
gewoon iemand die naar de cliënt luistert wanneer die wil praten. Er wordt gezocht
naar manieren van ondersteuning die energie geven en controle over het leven
geven. Zodat men het leven kan invullen en beleven zoals men dat graag wil.
Iedereen die werkt in Anna’s huis werkt op vrijwillige basis voor u, en dankzij de
donaties en sponsors kan deze zorg gratis aangeboden worden. Anna’s huis is te
vinden aan de zorgboulevard bij het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.
MOZW heeft in 2018 een bedrag van € 4.000,- gedoneerd.
Stichting Buurtcamping
Buren die al jaren bij elkaar in de straat wonen, maar vaak niet eens elkaars naam
kennen. De kloof tussen arm en rijk die steeds maar groter wordt: waar de een vier
keer per jaar op vakantie gaat naar het buitenland, kan de ander geen ontbijt voor
zijn kinderen kopen. En een groeiend aantal mensen dat zijn dagen slijt in
eenzaamheid. Het zijn landelijke problemen die ook in Zaanstad voorkomen.
De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken
door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te
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organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die allemaal streven naar
een fijnere buurt; waarin je elkaar groet, kent en helpt.
Dit jaar zijn in Zaanstad buurtcampings georganiseerd in het Agathepark, In ’t
Veldpark en Kogerveld.
MOZW heeft in totaal voor dit project € 2.250,- gedoneerd.
Stichting OZW
De stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, kortweg OZW, is een kleine
lokale organisatie, die is opgericht om de minima gezinnen te ondersteunen. Het
zwaartepunt van haar activiteiten ligt in de regio Krommenie.
Het initiatief voor OZW is genomen door Erna Ekels. De organisatie wordt op dit
moment gerund door een team van 4 personen. Begin januari 2017 werden de
activiteiten ondergebracht in een stichting, waardoor de basis voor dit initiatief verder
werd ontwikkeld. De doelstelling wordt gerealiseerd door diverse initiatieven, onder
andere:
1. Participeren in overleggen met de gemeente om inzichten te geven over ontstaan
en bestaan van minima in de Zaanstreek en ideeën te ontwikkelen om deze
gezinnen te doen ontwikkelen tot een beter niveau.
2. Begeleiding van de minima naar de loketten van de gemeentelijke overheid om
hen over de drempel te brengen (bijv. schuldhulpbemiddeling) en de inzet van
professionele hulp toegankelijk te maken.
3. Samenwerking met plaatselijke ondernemers om de minima te ondersteunen in
primaire levensbehoeften en te voorkomen dat de gezinnen verder wegglijden in de
samenleving. Voorbeelden zijn distribueren van kleding en voedsel aan de
doelgroep.
4. Organiseren van evenementen of initiatieven voor de kinderen van de minimagezinnen. De kinderen in deze gezinnen kunnen doorgaans niet op vakantie, mee op
schoolreisje of andere pleziertjes hebben, zoals andere kinderen van hun leeftijd.
Met beperkte middelen is het soms mogelijk om ook hen een dag te geven waarin zij
even loskomen van de situatie thuis en gewoon kind kunnen zijn.
Nadat MOZW in 2017 al € 1.446,- gedoneerd heeft, heeft de stichting dit jaar €
1.076,- gedoneerd.
Schoolvoetbal Zaandam Zuid
Mede door onze bijdrage is het schoolvoetbaltoernooi Zaanstad-Zuid het afgelopen
jaar wederom een groot succes geworden.
Ook voor 2018 heeft MOZW een bedrag van € 722,- gesponsord.
Stichting Mee
MEE biedt cliëntondersteuning in de gemeente Zaanstad. Voor iedereen die
vragen heeft over zorg en indicaties of die ondersteuning nodig heeft tijdens dit
proces.
De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend bij MOZW voor een mevrouw uit
Zaanstad met een minimuminkomen en een beschermingsbewindvoerder. Zij moet
voor de 14e keer geopereerd worden aan haar knie.
Omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de Nederlandse artsen gaat ze met
toestemming van haar verzekering naar Duitsland (Aken).
Nu was er iemand die haar kon begeleiden (zij spreekt geen Engels en Duits), maar
deze persoon kon de hotelkosten niet betalen (zorghotel).
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MOZW heeft ter ondersteuning deze kosten van € 385,- voor haar rekening
genomen.
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