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Inleiding
De Vereniging staat voor hulp aan nu 125 MiniMa gezinnen dan wel alleenstaanden totaal 300
personen.
Deze mensen willen wij ondersteunen met behulp van onze Faceboek-groepen.
Door een hulp vraag te combineren met hulp aanbod proberen wij mensen die het al niet makkelijk
hebben enigszins bij te staan
De komende periode zal de nadruk komen te liggen op vergrote van de naamsbekendheid van de
Vereniging en verder versterken van de pool van donateurs.
In nader overleg met partijen als Gemeente Haarlemmermeer, politieke partijen en andere
hulpinstanties in de Haarlemmermeer etc. zal onderzocht worden hoe wij elkaar kunnen versterken
dan wel aanvullen.
Op deze wijze kan dan ook duidelijk worden waar de kansen voor onze Vereniging liggen in het reeds
brede veld van hulp verlening.

1. Missie/visie
De Vereniging is ontstaan uit de Facebookgroep Gratis ophalen Hoofddorp. Hier bleek dat er mensen
waren die graag gratis dingen weggaven maar dan wel aan mensen die het werkelijk konden
gebruiken. Hier is door de Vereniging een modus op gevonden waardoor deze MiniMa groep is
ontstaan.
Door middel van acties dan wel oproepen op onze Facebook groepen willen wij vraag en
hulp/ondersteuning voor onze doelgroep samenbrengen. Kleinschalig en dicht bij elkaar het liefst in
eigen wijk.
Onze missie is mensen inzicht te geven aan sociale problematiek dicht bij huis. Armoede is helaas
nog steeds iets om je voor te moeten schamen. Vaak is niet bekent dat in eigen straat armoede
heerst.

1.2 Doelstelling
Het doel van de vereniging is: MiniMagroep Hoofddorp en omstreken is een not-for-profitorganisatie,
die zich ten doel heeft gesteld gezinnen met een werkelijk minimuminkomen bij te staan door middel
van en met gebruik van verschillende Facebookgroepen.
Om de organisatie draaiende te houden zijn na oproep giften, sponsors, donaties welkom, evenals het
verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor
bevorderlijk kunnen zijn.

1.3 Strategie
Wij willen door gebruik te maken van onze Facebook groepen met name de Gratis ophalen Hoofddorp
met 17.500 leden en Koop Verkoop Hoofddorp met 15.000 leden mensen om hulp vragen.
Door verschillende acties denk hierbij aan met Pasen, Sinterklaas en/of Kerst mensen iets lekkers
laten kopen voor een gezin uit onze minima groep en dit door de gever zelf laten bezorgen. Op deze
wijze willen wij ook een bepaalde sociale cohesie genereren.
Tevens ligt het in de bedoeling dat indien een MiniMa gezin hulp nodig heeft, denk bijvoorbeeld aan
gratis een bankstel kunnen ophalen maar geen vervoer hebben. Op deze wijze willen wij zorgen dat er
mensen met bijv. een bestelbusje hun tijd en busje beschikbaar stellen.
De internet-website van de Vereniging zal z.s.m. verder ontwikkelt worden waardoor bijvoorbeeld
donateurs op de hoogte blijven via internet.

2. Huidige situatie
Op dit moment hebben wij 125 gezinnen/alleenstaanden in de groep. In totaal 298 personen.
Reeds meerdere jaren hebben wij acties kunnen organiseren met Pasen, Sinterklaas en Kerst om
mensen iets extra's te kunne geven.
Om een verdere structuur te ontwikkelen om meer gestructureerd donateurs te vinden is besloten om
een Vereniging te vormen. Hierdoor ontstaat voor donateurs nog meer duidelijkheid over ons als
organisatie. Tevens blijkt dat omliggende actoren liever met een officieel orgaan te maken hebben dan
met blijkbaar in hun ogen vrijblijvende Facebook groep. Vandaar de ontwikkeling naar Vereniging.

2.1 Activiteiten van de organisatie
1. Speerpunt de komende periode is het verder profileren van de Vereniging. Dit zowel op Facebook
als richting Gemeente Haarlemmermeer en andere officiële instanties.
2. Aanvragen ANBI-status
3. Werven donateurs
4. Organiseren vakantie/dagje uit MiniMa
5. voorbereiden/organiseren van acties zoals met Pasen, Sinterklaas en Kerst

2.2 Voorbeeld van activiteiten
Onze Vereniging heeft reeds twee jaar een dagje uit kunnen organiseren.
In 2017 hebben wij door oproepen te doen op de Gratis ophalen Hoofddorp voor 50 gezinnen entree
kaarten Linneaushof gekregen. Tevens hebben andere sponsors ervoor gezorgd dat voor elk kind er
een ijsje was. Een schitterende dag geweest met lachende toetjes (onze waardering).
In 2018 heeft het Rode Kruis Hoofddorp de kinderen van MiniMa in de Haarlemmermeer een
onvergetelijke dag bezorgt. Door het Rode Kruis Haarlemmermeer was een volledig verzorgde uitje
georganiseerd naar Ouwehand Dierenpark o o.a. de panda's te bekijken. Het zal duidelijk zijn dat ook
de busreis in een dubbeldekker al bijzonder was.
Tevens organiseren wij nu al 4 jaar onze kerstactie. Hierbij maakt een lid van de Gratis ophalen
Hoofddorp een Kerstpakket voor een Minima gezin/alleenstaande en brengt dat zelf. Zowel gever als
het Minimalid zijn hier heel blij mee. Het is voor ons als organisatie vermoeiend maar o zo leuk werk
gezien reactie van beide kanten.
Met Kerst 2018 hebben wij zo voor 250 MiniMa gezinnen/alleenstaanden in de Haarlemmermeer dan
wel directe omgeving iets extra's kunnen doen.

3. Toekomst
Op dit moment zijn wij een kleine Vereniging. Het is evident dat hoe groter we zijn hoe meer wij
kunnen bereiken. Dus de toekomst is zeker gericht op vergroting van de Vereniging waardoor
automatisch ook meer draagvlak zal ontstaan.
Gezien o.a. de armoede in de Haarlemmermeer is het noodzakelijk dat er meer samengewerkt wordt
door organisatie/instellingen.
In 2017 is een door Groen Links geëntameerd bijeenkomst geweest die helaas geen verder gevolg
heeft gekregen.
Willen wij elkaar kunnen versterken/aanvullen dan zullen we in ieder geval in gesprek moeten
komen/blijven.
Met name de Voedselbank Haarlemmermeer zal hierover, nogmaals, benadert worden voor
samenwerking op een of andere wijze.
Tevens zal contact gezocht worden met Politieke Partijen om vanuit de Gemeenteraad draagvlak te
krijgen voor de Vereniging en haar doel.
In die lijn ligt ook het leggen van contacten met de Participatieraad binnen de Gemeente
Haarlemmermeer. Kijken waar wij elkaar kunnen aanvullen dan wel versterken.

3.1 Voorbeeld
Gezien het pas geformeerde College van B&W en Gemeenteraad is het niet te verwachten dat op
korte termijn er een beleidswijziging voor wat het armoedebeleid betreft van de Gemeente te
verwachten is. Toch zal er op korte termijn actie ondernomen moeten worden om e.e.a. verder te
structureren zodat extra werk etc. voorkomen kan worden.

4. Organisatie
Naam van de Vereniging:

Minimagroep Hoofddorp en Omstreken

Kamer van Koophandel nummer:

73600210

RSIN (Fiscaalnummer Belastingdienst): 8595.96.758
ANBI-Status:

aangevraagd

Postadres:

Marktlaan 42
2132 DM Hoofddorp

Banknummer:

NL75INGB0009116185

Telefoonnummer:

06 53 63 95 02

Internet-website

https://minimahfd.jouwweb.nl/

e-mail:

hfdminima@gmail.com

4.1 Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:

dhr. T.M. (Theo) Tielman
mevr. M. (Monique) Siemeling-Tielman

Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr./mevr. Naam
dhr./mevr. Naam

Voor het Bestuur is geen vergoeding van toepassing.
Indien noodzakelijk voor de Vereniging kan tegen overleg van deugdelijke bonnen onkosten voor de
Vereniging gedeclareerd worden.

4.2 Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst van de Vereniging. Wel zal en kan soms een beroep gedaan
worden op vrijwilligers maar daar voor zal geen vergoeding verstrekt worden.

5. Financiën
Geen enkele organisatie kan draaien zonder geld dus ook onze Vereniging niet.
Onze financiële inkomsten willen we genereren uit giften, donaties en indien noodzakelijk crowdfunding.
In 2018 hebben wij een gift va € 500,00 mogen ontvangen van het Meerlanden-fonds. Het is zeker
een blijk van waardering van de "buiten"wereld voor het werk waarvoor wij staan.
zie https://www.meerlanden.nl/over-meerlanden/meerlandenfonds#1455542174704-c379c7b2-7fd5
Deze ontvangen gelden zullen worden aangewend ten behoeve van het doel van de Vereniging.
Aangezien er geen grote organisatie achter deze Vereniging zit zijn de overhead kosten minimaal.
Het is evident en trouwens niet meer dan logisch dat jaarlijks de inkomsten en uitgaven zullen worden
verantwoord.
Ten behoeve van de transparantie is er voor de Vereniging een eigen bankrekening bij de ING
geopend.
Hierdoor wordt, zoveel als mogelijk, voorkomen dat privé gelden en Verenigings-gelden door elkaar
gaan lopen.
In 2019 zal de nadruk liggen op het genereren van inkomsten om nog meer dan in voorgaande jaren
ons doel te kunnen verwezenlijken.
Hiervoor zal daar waar mogelijk gebruik worden gemaakt van subsidie mogelijkheden.
Aangezien de Vereniging is opgericht op 27 december 2018 is het niet mogelijk een
jaarverslag van voorgaande jaren te publiceren.
De eerste maal zal een jaarverslag dan ook z.s.m. in 2020 op de website geplaatst worden

