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VOORWOORD
Met trots presenteer ik hierbij het eerste jaarplan van stichting Lelystad Schoon! Wat begin 2021 begon als een losse
zwerfafval-opruimactie is in korte tijd uitgegroeid tot een echte Lelystadse stichting, waaraan veel vrijwilligers een
bijdrage leveren. En bij een stichting hoort een jaarplan. In dit jaarplan geven we aan wat onze speerpunten zijn voor
2022-2023, welke activiteiten we gaan doen en welk budget we daarvoor nodig hebben. Het jaarplan helpt om de
samenwerking met de gemeente, andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder vorm te
geven, om een serieuze gesprekspartner te zijn voor ondernemers en vooral ook om de acties en activiteiten die
georganiseerd worden voor de stad, (nog) meer structuur, zichtbaarheid en effect te geven.
Ik dank Marieke van Gallen en Renée van Ballegooij van de gemeente Lelystad voor het meedenken bij het opstellen van
dit jaarplan. En natuurlijk dank aan de Lelystadse Uitdaging. Zij hebben ons initiatief gematcht met notaris mr. Binnerts
van Hak&Rein Vos notarissen. Notaris Binnerts heeft geheel belangeloos de stichtingsakte opgesteld, zodat wij vanaf 29
september 2021 officieel stichting Lelystad Schoon zijn.

Ik wens iedereen een schoon Lelystad toe!

Voorzitter,
Govert Schipper

3

Lelystad Schoon
Jaarplan 2022-2023

INLEIDING
Sinds 29 september 2021 is Lelystad Schoon een stichting. Dit biedt de mogelijkheid om meer structuur aan te brengen
in de acties, activiteiten en communicatie van Lelystad Schoon. Positiviteit staat hierin steeds centraal. Daarnaast is
het als stichting makkelijker om fondsen te werven, subsidies aan te vragen en donaties te ontvangen om acties nog
beter uit te voeren.

Lelystad Schoon is begin 2021 ontstaan uit een initiatief van
enkele enthousiaste inwoners van Lelystad. Er werden
zwerfafval-opruimacties georganiseerd, onder andere ook
samen met de gemeente, het waterschap en met enkele
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het aantal
vrijwillige opruimers nam in de loop van 2021 flink toe. De
gemeente bestelde nieuwe grijpers en ringen. Via Lelystad
Schoon werden die materialen, ook buiten kantooruren,
beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers. Er werd contact
ook gelegd met Challenge Up van Welzijn Lelystad,
waardoor ook jongeren gekoppeld werden aan
opruimacties. Op Facebook is een platform ontstaan en
heeft de groep inmiddels ruim 500 leden. Nu Lelystad
Schoon een stichting is, kunnen de activiteiten verder
gestructureerd worden.
De stichting heeft tot doel om:
•
•
•

zwerfafval in Lelystad te bestrijden (voorkomen, verminderen en opruimen);
een sociale verbinding te vormen in Lelystad;
bewustwording te creëren in Lelystad over zwerfafval.

Dit doen we door het organiseren van opruimacties met vrijwilligers (onder andere inwoners en ondernemers) in
Lelystad, het opstarten en ondersteunen en adviseren van burgerinitiatieven om de eigen omgeving schoon te krijgen
en te houden en gevraagd en ongevraagd advies en informatie geven aan gemeente, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en inwoners om zwerfafval te voorkomen, te verminderen en op te ruimen.
De pijlers van de stichting zijn:
•
•
•

Samen DOEN: organiseren van diverse grote en kleine opruimacties;
Samen DENKEN: meedenken met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, ondernemers en maatschappelijke
organisaties om zwerfafval te voorkomen/verminderen;
Samen STERK: inwoners van Lelystad in staat stellen om zwerfafval op te ruimen en hierover zichtbaar,
verbindend, positief te communiceren.

Het jaarplan 2022-2023 is opgebouwd rond deze drie pijlers. Hiermee hopen we dat Lelystad de schoonste stad van
Nederland wordt. De stichting verricht haar activiteiten vanuit een positieve grondhouding, gericht op samenwerking
met iedereen die een steentje wil bijdragen. Want een betere wereld begint bij jezelf.

4

Lelystad Schoon
Jaarplan 2022-2023

ZWERFAFVAL OPRUIMEN, SAMEN DOEN!
Lelystad Schoon gaat in 2022-2023 regelmatig zwerfafvalopruimacties organiseren. Dit doen wij zoveel mogelijk in
samenwerking met andere Lelystadse partijen zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. We
hebben een positieve grondhouding en geloven in: ‘zien opruimen, doet opruimen (en minder weggooien)’.
Zichtbaarheid van onze acties en activiteiten is dus heel belangrijk.
Opruimacties, groot én klein
In 2022-2023 zullen we aansluiten bij de grote (landelijke of wereldwijde) opruimdagen, zoals World Cleanup day, Earth
Day en de Landelijke Opschoondag. Daarnaast organiseren we per jaar enkele acties met een bepaald thema of in een
bepaald gebied. Al deze acties willen we organiseren in samenwerking met Lelystadse partijen zoals Waterschap
Zuiderzeeland, Challenge Up - Welzijn Lelystad, gemeente Lelystad, wijkcoördinatoren en betrokken ondernemers.
Daarnaast zullen er kleinere acties plaatsvinden gedurende het jaar op initiatief van de vrijwilligers. Dit zijn over het
algemeen adhoc acties, waarbij enkele vrijwilligers elkaar helpen om bepaalde plekken met veel zwerfafval op te
schonen.
Ook gaan we verkennen bij welke andere lokale initiatieven, waarbij zwerfafval een rol speelt, kunnen aansluiten. Te
denken valt aan de open dag van HVC.
Social media
De grote en kleinere evenementen worden aangekondigd op onze social media en de grote acties bij voorkeur ook in de
Flevopost bekend gemaakt om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Via onze social media en lokale kranten kunnen
we een grote groep vrijwilligers in beweging krijgen om mee te helpen met de zwerfafvalopruimacties.
Activiteiten 2022-2023:
•
We organiseren 8 opschoonacties samen met overheid en/of ondernemers en/of maatschappelijke organisaties.
Om dit verder in te vullen gaan we begin 2022 in gesprek met ondernemers en de gemeente / gebiedsbeheerders.
•
We stimuleren en ondersteunen kleinere (adhoc) opruimacties die vrijwilligers initiëren. Bijvoorbeeld door via
social media aandacht te schenken aan deze acties en door opruimmaterialen ter beschikking te stellen.
•
We verkennen bij welke andere lokale initiatieven we kunnen aansluiten.
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ZWERFAFVAL OPRUIMEN, SAMEN DENKEN!
Zwerfafval is een omvangrijk en complex probleem. Alleen het organiseren van opschoonacties is niet genoeg. Een
goede aanpak is integraal en draait om schoon maken (opruimen van zwerfafval) en schoon houden (voorkomen van
zwerfafval)). Daarom wil Lelystad Schoon in gesprek gaan met overheid en ondernemers om niet alleen te kijken hoe
we zwerfafval kunnen opruimen, maar ook om te kijken hoe we het kunnen voorkomen.

Vele ogen en oren
Met de vele vrijwillige zwerfafval-opruimers heeft gemeente Lelystad ook heel veel extra ogen en oren. Sommige
vrijwilligers houden nauwgezet bij wat ze waar vinden. Ook krijgen we via Facebook en whatsapp van vrijwilligers soms
meldingen waar zich problemen voordoen.
De vrijwilligers kunnen een melding maken via MijnGemeente App als zij bijvoorbeeld zwervend bouwafval bij
bouwterreinen aantreffen, of overvolle prullenbakken of bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers.
Lelystad Schoon wijst vrijwilligers ook op deze manieren van het doen van meldingen.
Met de gemeente en andere gebiedsbeheerders willen we in 2022 in gesprek gaan om te verkennen waar we elkaar ook
in het voorkomen van zwerfafval kunnen versterken.
Aanvalsplan zwerfafval
Wij denken graag mee in hoe het zwerfafvalbeleid van gebiedsbeheerders
verbeterd kan worden. Ook verkennen we of een gezamenlijk aanvalsplan
zwerfafval kan worden opgesteld. Steeds meer gemeenten stellen een dergelijk
plan op om de problematiek rondom zwerfafval aan te pakken. Met de gemeente
en andere gebiedsbeheerders willen we in 2022 in gesprek gaan om te verkennen
waar we elkaar ook in het voorkomen van zwerfafval kunnen versterken.
We kunnen daarbij ook gebruik maken van de input uit gesprekken met andere
initiatieven in Nederland. Daarnaast kijken we op welke (meer ludieke) manieren
we de zwerfafvalproblematiek kunnen voorkomen of oplossen.

Samen met ondernemers
Het bestuur van de stichting gaat in gesprek met ondernemers om mee te denken hoe zwerfafval vanuit hun
onderneming kan worden verminderd of voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer veelvuldig afval wordt aangetroffen van één
specifieke ondernemer zoals servetten, patatbakje, broodzakken, etc.
Activiteiten 2022-2023:
•
We denken met de gemeente en andere gebiedsbeheerders hoe hun (zwerf)afvalbeleid verbeterd kan worden
•
We verkennen met de gemeente en andere gebiedsbeheerders of een gezamenlijk aanvalsplan opgesteld kan
worden en dragen daaraan bij.
•
We kijken met gemeente ook welke (ludieke) middelen tot vermindering van zwerfafval kunnen leiden.
•
We verkennen met ondernemers op welke wijze zij (nog meer) kunnen bijdragen aan verminderen (zwerf)afval.
•
We stimuleren vrijwilligers om lokale data met betrekking tot zwerfafval te verzamelen, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van Litterati en/of Zwerfafvalkompas.
•
We leggen een verbinding met andere initiatieven buiten Lelystad om te kijken wat we van elkaar kunnen leren
(best practices) en hoe we elkaar kunnen versterken.
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ZWERFAFVAL OPRUIMEN, SAMEN STERK!
Lelystad Schoon bestaat niet zonder vrijwilligers. Veel inwoners van Lelystad helpen al om de stad schoon te houden,
door zelf letterlijk hun straatje schoon te houden, door mee te doen met opschoonacties of door hun duim op te steken
als ze vrijwilligers aan het werk zien. De vrijwilligers moeten goed dus goed uitgerust zijn om hun werk te kunnen doen.
En ze moeten zich gewaardeerd voelen.
Materialen
Lelystad Schoon wil ook in 2022-2023 namens de gemeente, het laagdrempelige uitgiftepunt zijn met hulpmaterialen
voor vrijwilligers. Om hier nog beter in te voorzien gaat Lelystad Schoon een website lanceren. De website biedt
algemene informatie over zwerfafval, maar specifiek informatie over opschoonacties. Tevens kunnen geïnteresseerden
zich aanmelden als vrijwilliger en meteen hulpmaterialen bestellen via de website. De bestelde materialen kunnen zowel
tijdens als na kantooruren worden opgehaald tegen betaling van een borg. Op deze manier weten we zeker dat materiaal
niet onnodig bij mensen thuis blijft liggen.
Positieve communicatie
Ons uitgangspunt is positiviteit. Onze communicatie is altijd positief en inclusief: iedereen kan altijd z’n steentje
bijdragen. We baseren onze communicatie op leuke ervaringen, positieve resultaten en complimenten, en niet op
rationele argumenten. De positieve communicatie helpt ook bij het vergroten van de bewustwording met betrekking tot
zwerfafval. Negatieve communicatie proberen we zoveel mogelijk te weren of om te draaien naar positieve
communicatie. In de communicatie benaderen we ook wat je ervoor terugkrijgt: nieuwe contacten, leuke ontmoetingen,
verrassende plekken. Kortom, doe mee, opruimen is leuk!
In 2022 ontwikkelen we een communicatiestrategie. Daarin willen we onder andere stil staan bij de verhalen van
medestanders, door bij voorbeeld lokale helden in het zonnetje te zetten. Ook verbinden we ambassadeurs aan onze
stichting, dat wil zeggen toonaangevende personen uit Lelystad, die onze stichting promoot in zijn/haar netwerken.
Ook zullen we sponsors benaderen om mee te doen aan deze acties, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een
bedankje aan de vrijwilligers.
Herkenbaarheid en zichtbaarheid
We gaan in 2022 op zoek naar manieren om de herkenbaarheid en zichtbaarheid te vergroten. We denken dan aan een
outfit (trui/vest/t-shirt) met logo. Het hesje dat we nu hebben doet zowel vrijwilligers als omstanders denken aan een
taakstraf. Terwijl opruimen geen straf is, maar iets wat je doet omdat je het leuk vindt en omdat je zo bijdraagt aan een
iets betere wereld.
We denken ook aan zichtbaarheid bij ondernemers die ons steunen, zoals stickers voor ondernemers “Ik doe mee aan
Lelystad Schoon” of een sjabloon dat je met een hoge drukreiniger op de straat kan afdrukken (green graffiti) .
Nieuwe doelgroepen
Inclusiviteit is voor ons belangrijk: iedereen kan meehelpen om Lelystad schoon te maken en te houden. Positieve
woorden voor een opruimer, een blikje van straat pakken als je de hond uitlaat, het delen van acties op facebook, eigen
acties organiseren in de buurt. Kortom, we hebben iedereen nodig en iedereen kan meedoen. We gaan verkennen of we
nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.
Activiteiten 2022-2023:
•
We lanceren een website waarop informatie te vinden is en materialen te bestellen zijn. Hiermee houden we ook
bij welke materialen worden uitgeleend.
•
We onderzoeken met gebiedsbeheerders en ondernemers welke materialen we nodig hebben voor het opruimen
van zwerfafval
•
We onderzoeken welke communicatiemiddelen, zoals een trui met logo, visitekaartjes, stickers voor ondernemers
en green graffiti mogelijk zijn.
•
We ontwikkelen een ‘draaiboek’ om de voorgenomen activiteiten goed neer te zetten.
•
We communiceren via diverse kanalen over opruimacties vooraf én achteraf.
•
We ontwikkelen een communicatiestrategie (inclusief social media), om zo veel mogelijk mensen te bereiken
vanuit een positieve grondhouding.
•
We gaan op zoek naar aansprekende Lelystadse ambassadeurs voor onze stichting.

•

We voeren gesprekken met nieuwe doelgroepen zoals lokale natuur- en milieuorganisaties.
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ACTIVITEITENKALENDER
Maart

April

Mei

Juni

Juli

September

Oktober

Landelijke
Opschoondag

Earth Day

Week van
ons water

Wereld
Milieudag

Plastic
Peukmeuk

World
Cleanup day

Week van ons
water

Week zonder
afval

Nationale
grondstoffen
dag
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BEGROTING
BEGROTING 2022-2023
Stichting Lelystad Schoon
KOSTEN
Promotie/communicatie
Website en hosting

23 november 2021
VASTE
UITGAVEN

EENMALIGE
UITGAVEN

TOTALE
UITGAVEN

1.250,00

1.250,00

960,00

960,00
800,00

Computerapparatuur

800,00

E-boekhouden

500,00

500,00

Bankkosten

400,00

400,00

1.000,00

1.000,00

Reiskosten

800,00

800,00

Materialen

1.000,00

1.000,00

Vrijwilligersvergoeding bestuur

15.000,00

Bedrijfskleding
Bedankjes vrijwilligers
Huur materieel
Diversen

15.000,00

7.700,00

7.700,00

200,00

200,00

1.890,00

1.890,00

TOTALE KOSTEN

31.500,00

Subsidie Gemeente Lelystad

16.300,00

Bijdrage Waterschap

7.600,00

Bijdrage Bedrijfsleven

7.600,00

Fondsen
TOTALE OPBRENGSTEN
RESULTAAT

0,00
31.500,00
0,00
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Toelichting op de begroting 2022-2023
Promotie/communicatie: bestemd voor het ontwerpen en afdrukken van onder andere visitekaartjes, bordjes “Ik doe
mee met Lelystad Schoon”, green graffiti.
Website en hosting: bestemd om onze website www.stichtinglelystadschoon.nl actief te houden.
Computerapparatuur: bestemd voor de aanschaf van een laptop om de financiële- en ledenadministratie en website
te beheren en te onderhouden.
E-boekhouden: bestemd voor een licentie om de boekhouding te kunnen voeren om te voldoen aan de eisen van de
belastingdienst, ANBI en subsidieverstrekkers.
Bankkosten: bestemd voor de kosten van een zakelijke rekening. Deze rekening is nodig om subsidies, donaties, borg
en fondsen te kunnen ontvangen en kosten te kunnen betalen.
Vrijwilligersvergoeding en reiskosten: het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Wel is er
sprake van een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is ter compensatie voor het
voorbereiden en houden van bestuursvergaderingen en het organiseren van acties. Hierbij is gerekend met € 125,00
per bestuurslid per jaar. Reiskosten worden uitgekeerd op basis van werkelijk gemaakte kosten en bestemd voor
vervoer per OV of eigen vervoer. Hierbij valt te denken aan vervoer naar locaties, ophalen materialen, wegbrengen
ingezameld zwerfafval en overleggen zowel binnen als buiten Lelystad. Hierbij is gerekend met € 100 per bestuurslid
per jaar.
Materialen: bestemd voor materialen die om welke reden dan ook niet ter beschikking kunnen worden gesteld door
sponsors of overheden.
Bedrijfskleding: bestemd voor het ontwerpen en laten bedrukken van ‘bedrijfskleding” met een logo van Lelystad
Schoon. De geraamde kosten zijn € 30 per sweater (500 stuks). Wij gaan er in deze begroting van uit dat gemeente
Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland en Lelystadse ondernemers ieder een gelijk deel voor hun rekening nemen.
Representatiekosten/bedankjes: deels bestemd voor een structurele beloning aan de vrijwilliger. Dit doen wij op de
Dag van de vrijwilliger (7 december), bijvoorbeeld door het schenken van een Luxe Feeststol. Hierbij is rekening
gehouden met een bedrag van € 7,50 per vrijwilliger (500 stuks per jaar). Tevens is rekening gehouden met bedankjes
voor gastsprekers tijdens grote opruimacties. Hierbij is gerekend met 4 maal € 25 per jaar. Wij gaan er in deze
begroting van uit dat gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland en Lelystadse ondernemers ieder een gelijk deel
voor hun rekening nemen.
Huur materieel: bestemd voor de huur van materiaal die te kostbaar zijn om zelf aan te schaffen. Bijvoorbeeld een
aanhanger om ingezameld zwerfafval tijdens acties te vervoeren naar het afvalstation.
Diversen: bestemd voor onvoorziene kosten.
Subsidie gemeente Lelystad: het bedrag is opgebouwd uit de reguliere/eenmalige exploitatiekosten plus 1/3 van de
posten ‘bedrijfskleding’ en ‘representatiekosten/bedankjes’.
Bijdrage Waterschap Zuiderzeeland: het bedrag is opgebouwd uit ca 1/3 van de posten ‘bedrijfskleding’ en ‘bedankjes
vrijwilligers’ waarbij gedacht kan worden aan een bijdrage in natura of in geld. Hierover gaan we nog in gesprek.
Bijdrage bedrijfsleven: het bedrag is opgebouwd uit ca 1/3 van de posten ‘bedrijfskleding’ en ‘bedankjes vrijwilligers’
waarbij gedacht kan worden aan een bijdrage in natura of in geld. Hierover gaan we nog in gesprek.
Fondsen en in natura
Verder schrijven we fondsen aan voor aanvullende financiering om zodoende niet volledig financieel afhankelijk te zijn
van gemeente Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland. We voeren gesprekken met de Lelystadse
Uitdaging/Bedrijfskring Lelystad om breder in contact te komen met het bedrijfsleven in Lelystad. We vragen
ondernemers om financieel of in natura, bij te dragen aan de stichting voor bijvoorbeeld:
•
Promotie en promotiemateriaal
•
Hulpmaterialen op actieplekken
•
Nieuwe contacten
•
Bedankje voor vrijwilligers (7 december nationale vrijwilligers dag)
•
reclame via facebook.
•
Koffie/thee
•
Picknicktafel
•
Vlaggen
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OVER DE STICHTING
Op 29 september is Lelystad Schoon een stichting geworden. De stichting heeft tot doel om zwerfafval te bestrijden
(voorkomen, verminderen en opruimen) in Lelystad. Ook wil de stichting een sociale verbinding vormen in Lelystad en
bewustwording over zwerfafval creëren in Lelystad.
Jaarplan
De stichting wil haar doel bereiken door het organiseren van opruimacties met vrijwilligers in Lelystad, het opstarten en
ondersteunen en adviseren van burgerinitiatieven om de eigen omgeving schoon te krijgen en te houden, gevraagd en
ongevraagd advies geven aan bijvoorbeeld gemeente en ondernemers om zwerfafval te voorkomen, te verminderen en
op te ruimen. De exacte voorgenomen activiteiten worden uiteengezet in dit jaarplan 2022-2023.
Stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Govert Schipper
Secretaris:
Karin Kammler
Penningmeester:
Marc Matthesius
Algemeen bestuurslid:
Vera Vreugdenhil
Het bestuur en mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Bestuurders
en beleidsbepalers hebben gelijke zeggenschap over het vermogen van de stichting.
Vergoedingen bestuur
Het bestuur ontvangt een vergoeding voor werkelijke gemaakte binnenlandse reiskosten en een minimale vergoeding
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en het organiseren van acties (vrijwilligersvergoeding).
Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk en dient met het geheel van haar activiteiten het algemeen belang. Dit blijkt uit
het doel en de voorgenomen activiteiten zoals in de statuten staat omschreven.
Het vermogen van de stichting is beperkt tot het vermogen dat nodig is voor de activiteiten van de stichting en de
continuïteit te waarborgen. Als geld wordt gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren, dan lichten we dat toe in
het jaarplan.
Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor
minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.
Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen
vermogen is.
Verwerving van inkomsten
Het vermogen bestaat uit verworven middelen uit fondsen, subsidies en donaties.
Subsidies zullen afkomstig zijn van fondsen en overheidsorganen. Donaties, zowel in natura als in geld zullen
voornamelijk afkomstig zijn van het bedrijfsleven.
Administratie
De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen door een administratie bij te houden zoals deze bij wet (Awb
2:10) en de belastingdienst zijn gesteld. Het boekjaar van de stichting is een kalenderjaar (1 januari tot en met 31
december). Uit deze administratie blijkt:
•
welke bedragen zijn betaald aan het bestuur;
•
welke kosten de stichting heeft gemaakt;
•
wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen;
•
wat de uitgaven en bestedingen zijn van de stichting.
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Zoals een goed bestuur betaamt geven we het geld dat onze stichting ontvangt op een goede manier uit. Daar zijn wij
transparant over en leggen hier jaarlijks verantwoording voor af. Zowel inhoudelijk als financieel.
Het jaarplan wordt jaarlijks voor aanvang van de nieuwe periode op de website van de stichting gepubliceerd. De
jaarrekening en een toelichting daarop worden jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar gepubliceerd
op de website van de stichting.
ANBI status
De stichting dient met het geheel van haar activiteiten het algemeen belang. Dit blijkt uit het doel en de voorgenomen
activiteiten zoals in de statuten staat omschreven.
We hebben daarom een verzoek ingediend bij de belastingdienst om aangewezen te worden als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
Correspondentieadres
Het Bildt 158
8245 CN Lelystad
De stichting is statutair gevestigd in Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84064315.

Dit jaarplan met bijbehorende begroting is vastgesteld in de vergadering van 24 november 2021.

Govert Schipper, voorzitter

Karin Kammler, secretaris

Marc Matthesius, penningmeester

Vera Vreugdenhil, algemeen bestuurslid
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