Doel -> statuten Artikel 2:

De stichting heeft ten doel:
1. het leveren van een onafhankelijke en duurzame bijdrage aan het voorkomen, signaleren en
oplossen van maatschappelijke vraagstukken en individuele vragen, gericht op een gezonden
sociaal klimaat, individueel welbevinden en op actieve participatie in de lokale samenleving, het
ondersteunen van organisaties die zich voor het welzijn van burgers en groepen burgers binnen het
werkgebied inzetten, het bieden van ondersteunend advies en bemiddeling op het gebied van
vrijwillige hulp, vrijwillige inzet en mantelzorg, alsmede het houden van aandelen in het kapitaal van
vennootschappen met een vergelijkbare doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

2. Deze doelstelling houdt onder meer in:
 het bieden van hulp bij de oplossing van welzijns- en leefbaarheidsvraagstukken en het
leveren van een bijdrage bij het verbeteren van de maatschappelijke positie van (kwetsbare)
personen en/of groepen van personen in een achterstandssituatie;
 het zorgen voor de aanwezigheid van voldoende voorwaarden in de diverse accommodaties
gerelateerd aan de stichting binnen het werkgebied voor inwoners en/of andere deelnemers
om de door hen gewenste activiteiten tot ontwikkeling te brengen en door hen en ten
behoeve van hen in uitvoering te laten nemen;
 het initiëren, innoveren, ondersteunen en stimuleren van welzijnswerk, vrijwillige inzet en
mantelzorg binnen het werkgebied;
 het vooraanstaande laten uitvoeren door het in dienstverband hebben van betaalde
professionele beroepskrachten;
 het bevorderen van de mogelijkheden om personen die op vrijwillige basis een bijdrage
willen leveren aan de doelstelling daartoe ope een verantwoorde wijze in staat te stellen;
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het oprichten en faciliteren van organisaties en initiatieven voor (uitvoerend) sociaal
werk op regionaal, bovenlokaal, wijk- en buurtniveau;
 de ontwikkeling en ondersteuning van het welzijnswerk, vrijwillige hulp en inzet en
mantelzorg;
 het opzetten van projecten voor welzijn, vrijwillige hulp en vrijwillige inzet en
mantelzorg;
 Zo nodig zorg te dragen voor het oprichten en in stand houden van overige relevante
instellingen voor zover deze passen binnen doelstelling van de stichting;
 Zo nodig uitbreiding van de stichting met andere werkvormen na te streven.
De stichting beoogd niet het maken van winst.

