Samenvatting Beleidsplan 2018-2019 Stichting Waterval
Stichting Waterval is een organisatie die verschillende activiteiten organiseerd ter stimulering van
maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ze maakt zich sterk voor sociale cohesie en een
harmonieuze samenleving vanuit intercultureel perspectief.
Missie
Stichting Waterval stimuleert en ontplooit initiatieven die de harmonieuze samenleving en sociale
cohesie bevorderen. Ze onderneemt verschillende activiteiten waarmee mensen en culturen in
verbinding komen. Ze stimuleert gevoel van saamhorigheid, tolerantie, wederzijds begrip en respect
op een ongedwongen manier.
Visie
Waterval gelooft dat door onderling contact en samenwerking de sociale cohesie versterkt wordt.
Actief participeren binnen de samenleving is een proces waar iedereen aan mee dient te doen,
ongeacht de etnische, religieuze of sociaaleconomische achtergrond.
Organisatie
Het bestuur bestaat uit dhr. Murat Esen (voorzitter), dhr. Mehmet Kocaer (vice-voorzitter/
penningmeester), dhr Ali A. Uysal (secretaris) en dhr Kadir Terzi (bestuurslid). Momenteel heeft de
stichting ruim 35 vrijwilligers aan zich verbonden.
Activiteiten
Al onze activiteiten hebben ten doel om de sociale cohesie te bevorderen.
Kookcursus: In een huiselijke omgeving delen vrijwilligers hun keukenkennis en geven praktische tips.
Taalcursussen: Waterval verzorgt diverse taalcursussen.
Workshops: Korte cursussen ter kennismaking met diverse activiteiten. Zoals koken, ebru kunst,
muziek.
Huiswerkbegeleiding: Waterval zorgt dmv huiswerkbegeleiding en cito training leerlingen te motiveren
voor een betere schoolprestatie.
Braderie: Stichting Waterval streeft ernaar jaarlijks een event in een braderie sfeer te organiseren
waarbij mensen van diverse achtergronden zich profileren met lekkernijen, muziek en dans.
Moederdag: Ter ere van Moederdag organiseert Stichting Waterval elk jaar een bezoek aan moeders
in de wijk of bejaardenhuizen.
Buurtactiviteiten: Waterval organiseert buurtactiviteiten die het klimaat en de onderlinge contacten in
de buurt bevorderen zoals ontbijtochtenden en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse thema’s.
Zomer picknick: Elke zomer organiseert Stichting Waterval voor haar donateurs, vrijwilligers en andere
betrokkenen een zomer picknick die ook bedoeld is ter afsluiting van het jaar.
Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt periodiek
gerapporteerd door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten over
financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen. De stichting haalt haar financiële
middelen hoofdzakelijk uit donaties.

1

