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1. Inleiding 
 
Villa Randwijck is een buurtonderneming die zich tot doel stelt de leefbaarheid van de 
wijk Randwijck in Amstelveen te vergroten en te versterken met als resultaat meer eigen 
regie bij bewoners over welzijn, leven, werken en zorg. Dit wordt bereikt door participatie 
met bewoners, organisaties, ondernemers en professionals. 
 
Villa Randwijck beschikt over een pand met twee multifunctionele ruimtes, een 
kooklokaal, een sport en spelzaal en een ontmoetingsplek café 'de Villa'.  
 
Vanaf 1 januari 2015 heeft stichting Villa Randwijck een ANBI-status. Een ANBI-status 
heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de 
belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en 
schenkingen. 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. 
Ref. Bijlage 1: ANBI-status 
 

2. Algemene gegevens bestuur, beheer en kernteam  
 

De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur; voorzitter, secretaris en 
penningmeester, en beheerders en kernteamleden. Een kernteamlid is ondersteunend 
aan het bestuur en beheer bij beleid en uitvoering. 
 
Algemene gegevens  
Statutaire naam   : Stichting Villa Randwijck  
Organisatietype   : Stichting  
Opgericht    : 13 mei 2003 
KvK nummer   : 34190501 
Banknummer (IBAN)  : NL63 ABNA 0551 6199 96  
Fiscaal nummer (RSIN)  : 812383849  
Adres               : Catharina van Clevepark 10, 1181 AT Amstelveen  
Telefoonnummer   : 06 – 2042 0989  
Website    : www.villarandwijck.nl  
E-mail    : welkom@villarandwijck.nl  
Werkgebied    : wijk Randwijck in Amstelveen en directe omgeving   
 
Bestuur  
Naam     : Pim Giel  
Titel     : Voorzitter (onbezoldigd) 
Bevoegdheid   : Gezamenlijke bevoegdheid 
 
Naam     : Yvonne Bartels 
Titel     : Penningmeester (onbezoldigd) 
Bevoegdheid   : Gezamenlijke bevoegdheid  
 
Naam     : Wineke de Jong  
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Titel     : Secretaris (onbezoldigd) 
Bevoegdheid   : Gezamenlijke bevoegdheid  
 
Beheer (en tevens kernteamleden) 
Naam     : Nicole Bodewes  
Titel     : Beheer (bezoldigd)  
Bevoegdheid   : Dagelijks beheer 
 
Naam     : René Kort  
Titel     : Beheer (bezoldigd) 
Bevoegdheid   : Dagelijks beheer  
 
Naam    : Mette Mikkelsen 
Titel    : Beheer (bezoldigd) 
Bevoegdheid   : Dagelijks beheer 
 
 
Kernteam 
Naam  : Lucienne Nijssen, Fred Chevalking, David de Zwart,       

Johan van de Pijl 
Titel     : Kernteamlid 
Bevoegdheid   : Ondersteuning bestuur en beheer 
       
 

3. Missie, visie en ambitie  
 
Missie  
Stichting Villa Randwijck is een buurtorganisatie die als missie heeft dat zij de sociale 
cohesie in de wijk Randwijck wil bevorderen. Door mensen met elkaar te verbinden 
ontstaat saamhorigheid; mensen kennen elkaar en durven elkaar hulp te vragen. 
 
De kernwaarden die de stichting uitdraagt: ondersteunend, inspirerend en 
verantwoordelijk. 
 
Visie  
In het kader van burgerparticipatie is het streven van stichting Villa Randwijck dat 
buurtbewoners meer eigen regie krijgen betreffende de domeinen zorg, welzijn, leren en 
werken.  
 
Ambitie  
De ambitie van de stichting is het bevorderen van de sociale cohesie door bewoners te 
betrekken bij het buurtcentrum met extra aandacht voor ouderen, mensen met een 
beperking en jongeren. 
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Door het bedrijfsleven/zzp’ers en bewoners met elkaar in contact te brengen ontstaat een 
breder netwerk en helpt dit mee aan het versterken van de cohesie in de wijk.  
Dit contact wordt bevorderd door het openstellen van de ontmoetingsplek café ‘de Villa’, 
een laagdrempelige plek waar men elkaar kan ontmoeten. 
Villa Randwijck werkt aan een optimale benutting van de beschikbare ruimtes met diverse 
activiteiten. Het principe wederkerigheid is een streven van Villa Randwijck bij het 
organiseren van bepaalde activiteiten. 
 

4. Doelstelling 
 
Villa Randwijck stelt zich tot doel de leefbaarheid van de wijk Randwijck voor en in de 
toekomst te vergroten en te versterken met als resultaat meer eigen regie bij de bewoners 
over zorg, welzijn, leren en werken. Deze doelstelling wordt bereikt door de ontmoeting 
en samenwerking door bewoners, organisaties, ondernemers en professionals van zowel 
betaalde als onbetaalde participatie. 
 

5. Strategie  
 
Villa Randwijck is de plek voor de buurt met een open en uitnodigende sfeer.  
De ontmoetingsruimte ‘de Villa’ wordt bemenst door vrijwilligers en is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.  
In de ruimtes vinden diverse activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd door Villa 
Randwijck, vrijwilligers en ondernemers uit de omgeving. 
Activiteiten die hier onder andere plaats vinden zijn eetavonden (Villa à Table), 
sportgerichte activiteiten, ontspanningsactiviteiten, amusement (toneel en muziek). 
In het activiteitenplan worden alle lopende activiteiten benoemd.  
Ref. Bijlage 2: Activiteitenplan 
 
Bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten staan de begrippen ontmoeting en verbinding 
centraal. Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, bewegingsgerichte activiteiten zoals 
een wandelclub, het met elkaar in contact brengen van jong en oud, kennisoverdracht in 
de vorm van lezingen, exposities en themamarkten. 
In samenwerking met leerwerkbedrijven biedt Villa Randwijck ruimte voor leer- 
ervaringsplaatsen en stages. 
Stichting Villa Randwijck streeft naar een CBF-Keur in de toekomst.  
Ref. Bijlage 3: Geldwerving 
 
PCDA cyclus 

De PDCA cyclus bestaat uit de onderdelen Plan-Do-Check-Act en is gericht op het 
proces van continue verbetering. De cyclus, die ook wel de kwaliteitscirkel van Deming 
genoemd wordt, initieert dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue 
cyclus op gang gebracht moet worden. (Bron: Bogra Onderzoek) 
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De realisatie van de diverse activiteiten, diensten en initiatieven zal op basis van de PCDA 
cyclus plaatsvinden: 
1. Plan & passie: Geselecteerde activiteiten, diensten en initiatieven worden opgenomen 

in het activiteitenplan; 
2. Do: Start activiteit (professional en/of vrijwilliger); 
3. Check: Valideer of het gewenste resultaat is of wordt bereikt; 
4. Act: Leren, verbeteren en/of continueren    
5. Door actuele ontwikkelingen zal het 'levende' activiteitenplan aangepast worden.  
 

6. Doelgroep en betrokkenheid  
 
De doelgroepen zijn alle bewoners inclusief bedrijven/zzp’ers in Randwijck en omgeving. 
Aandachtsgroepen zijn ouderen, mensen met verstandelijke beperking en/of autisme, 
LHBTI en jongeren. 
 
Activiteiten zoals het ‘Inloophuis Amstelveen’ en ‘Amstelveen Diversiteit Café’ zijn ook 
voor mensen uit de regio. Leeftijd, achtergrond en herkomst van de doelgroepen zijn 
derhalve divers. Villa Randwijck streeft ook hier naar principe van wederkerigheid. 
 
Aandachtsgroepen 
 
Ouderen 
 
Bij ouderen, zeker wanneer zij in een afhankelijke situatie belanden, is er sneller kans op 
vereenzaming. Door het bestrijden van eenzaamheid bij deze doelgroep middels het 
bevorderen van sociale cohesie, zou het kunnen dat er minder snel een beroep gedaan 
wordt op de WMO en AWBZ.   
 
Mogelijke diensten aan deze doelgroep: 
• Ondersteuning bij ‘samen op stap’, voorbeeld hiervan is ‘Samen uit in Randwijck’ 
• Hulpdienst; b.v. klussen, tuinonderhoud, boodschappen, doktersbezoek 
• Samen eten; voorbeeld hiervan is Villa à Table 
• Ouderen helpen jongeren; b.v. huiswerkbegeleiding, muziekles, voorlezen 
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• Activiteitenaanbod: voorbeelden zijn salsadansen, seniorenyoga, schilderen, boetseren, 
zingen, koken. 

 
Mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme 
Mensen die een beperking hebben zowel lichamelijk als geestelijk zijn kwetsbaar. Door 
deze groep een plek te bieden middels stages, activiteiten en stimuleren van 
vrijwilligerswerk krijgen zij een binding met Villa Randwijck. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
• stages en beschutte werkplekken 
• ontmoetingsmomenten met lotgenoten 
• activiteiten met gelijkgezinden 
 
LHBTI 
Voor de doelgroep LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, 
Transgender- en Intersekse personen) heeft Villa Randwijck in samenwerking met de 
gemeente Amstelveen een ontmoetingsplek gecreëerd die bestemd is voor de hele regio 
Amstelveen. Naast de ontmoeting wordt ook aandacht besteed aan actuele thema's en 
dilemma's. 
 
Jongeren 
Door jongeren te betrekken bij het reilen en zeilen van het buurthuis ontstaat 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  
Voorbeelden van activiteiten voor jongeren: 
• talentontwikkeling. 
• helpen bij activiteiten 
• evenementen organiseren voor jong en oud 
 

7. Vrijwilligers  
 
Vrijwilligers in Villa Randwijck hebben hun eigen kernwaarden gedefinieerd tijdens 2 
bijeenkomsten in de zomer van 2019.  
 
Kernwaarden: 
• Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
• Villa Randwijck doen we samen 
• Wij willen openheid uitstralen 
• Helderheid naar buiten en naar elkaar; over wie we zijn en wat we kunnen 
• We zijn vriendelijk en respectvol 
• We zijn een team dat vertrouwen uitstraalt en krijgt 
• Villa Randwijck is een plek van inspiratie 
• Villa Randwijck is een gastvrije plek 
• Jongeren doen mee 
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Het is belangrijk dat het contact en communicatie onder vrijwilligers makkelijk en goed is, 
dat zij kennis van elkaars expertise hebben, elkaar waarderen, waardering krijgen van het 
bestuur, beheer en kernteam en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. 
 
Regelmatige bijeenkomsten van (deel)groepen vrijwilligers waarin ervaringen en ideeën 
uitgewisseld worden zorgt voor betrokkenheid. Een grote betrokkenheid zorgt voor 
continuïteit en groei van het aantal vrijwilligers.  
 
Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief voor Villa Randwijck. Om de doelstelling uit punt 4 
verder te ontwikkelen in de komende jaren is een uitbreiding tot ±75 vrijwilligers gewenst. 
 

8. Financiën en geldwerving 
 
Door de exploitatie van het café en de multifunctionele ruimtes middels semi-
commerciële en niet-commerciële diensten genereert Villa Randwijck haar inkomsten.  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Stichting Villa Randwijck ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Amstelveen. 
Daarnaast wordt incidenteel geld gevraagd voor specifieke doelen bij fondsen zoals 
VSBfonds, Schipholfonds, Rabofonds en het Oranjefonds. Villa Randwijck onderzoekt 
ook de mogelijkheden van sponsoring en donateurschap.  
 
Het streven is om geleidelijk aan zonder de subsidie van de gemeente te kunnen werken.  
Ref. Bijlage 3: Geldwerving 
 

9. Beheer en besteding van het vermogen  
 
Stichting Villa Randwijck is als ANBI-stichting verplicht een inzichtelijke administratie te 
voeren van inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen er 
(per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven 
aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere 
kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.  
 
De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester van de stichting.  
Naast een lopende rekening heeft de stichting een spaarrekening. Het vermogen van de 
stichting wordt gevormd door giften, donaties en andere baten bijvoorbeeld uit 
(crowdfunding) acties. De opbrengsten worden aangewend voor specifieke doeleinden 
zoals inventaris en/of bijzondere projecten. De stichting mag voor de waarborging van de 
stichting een continuïteitsreserve aanhouden. 
 
Jaarlijks wordt de door een accountant goedgekeurde jaarrekening gepubliceerd op de 
website van Villa Randwijck. 
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10. Communicatie  
 
De communicatie van Villa Randwijck betreft zowel de interne communicatie binnen de 
organisatie als externe communicatie met de doelgroepen. 
 
Interne communicatie 

• Tweemaandelijkse vergadering van het bestuur met kernteam en beheer 
• Maandelijkse vergadering van het kernteam en beheer 
• Regelmatige bijeenkomsten van deelgroepen van vrijwilligers (bv. barmedewerkers Villa 

Randwijck Café en werkgroep ADC 
• Halfjaarlijkse bijeenkomst van alle vrijwilligers  
• Wekelijks overleg beheer 

 
Externe communicatie 

• Villa Randwijck website; overzicht programma 
• Maandelijkse digitale nieuwsbrief met alle activiteiten in Villa Randwijck 
• Publicaties in lokaal Amstelveens nieuwsblad 
• Facebook, posters, flyers 
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Bijlage 1: ANBI-status  
 
De stichting Villa Randwijck heeft een ANBI status. Dit betekent dat zij door de 
belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor 
gebruik gemaakt kan worden van fiscale voordelen. 
 
Zij voldoet aan onderstaande voorwaarden: 
• De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang, de 90% eis 
• De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 

winstoogmerk.  
• De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan 

de integriteitseisen.  
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van 

de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van 
gescheiden vermogen.  
• De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het 

werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.  
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 

vacatiegelden.  
• De stichting heeft een actueel beleidsplan.  
• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.  
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel.  
• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.  
• De stichting publiceert bepaalde gegevens op haar website. 
 
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen 

die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.  
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.  
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden 

een gift aan een ANBI.  
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.  
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur 

en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.  
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Bijlage 2: Activiteitenplan 2019 
 

Activiteit Frequentie gem. aantal 
deelnemers per x door 

Kinderdisco 4x per jaar   80 8 vrijwilligers 
Pilates  2x per week  10-12 1 docente 
Judo voor kinderen (2 
lesuren) 1x per week  8-12 1 docent 

Peuterdans (3 lesuren) 1x per week 12 x 3 1 docente 
Vinyasa Yoga  1x per week 4-10 1 docente  
Yin Yoga 1x per week 6-10 1 docente 
Yoga voor senioren 1x per week 12-14 1 docente 
Hatha Yoga 1 x per week 15 1 docente 
Buurtborrel  1x per maand 25 VR 

Buurtcafé 5x per week 35- 60 VR & 15 
vrijwilligers 

Inloopatelier  1x per week  7-10 2 vrijwilligers 

Inloophuis Amstelveen 2x per maand 20-25 5 vrijwilligers 

Villa a Table 10x per jaar 35-40 VR, 2 
vrijwilligers 

St. Maarten optocht 1x per jaar 200 - 250 VR, 4 
vrijwilligers 

Koningsdag 1x per jaar 100 VR, 8 
vrijwilligers 

Repair Café 1x per maand 10-30 9 x vrijwilliger 

Lezingen/filmavonden 4-6 x per jaar 30-40  VR, 2 
vrijwilligers 

Spelletjesavond 1x per maand 10 VR 

Zwerfvuil dagen 3 x per jaar 10-15 VR, 2 
vrijwilligers 

Nieuwjaarsborrel  1x per jaar 60 VR, 2 
vrijwilligers 

Filosofie voor kinderen 3 x 7 lessen 10 1 docent 

Toneel voor senioren 1 x 10 lessen 25 1 docent, 1 
vrijwilliger 

Kickboksen voor kinderen 1x per week 10-12 1 docent 
Kickboksen volwassenen 2x per week 10-12 docent   

Vrijwilligersavond 2x per jaar 25-30 VR, 3 
vrijwilligers 

Streetdance (2 lesuren 1x per week  12-14 1 docent 
Kunstenaarsclub 
Randwijck 6 x per jaar  15-20 VR, vrijwilligers 

Stitch 'n Bitch (vanaf sept) 1x per week  6-10 VR, 2 vrijwilliger 
Spreekuur wijkcoach 1x per week/2 

weken  0-2 Participe 

Bingo 1x per maand 14-20 2 vrijwilligers 
Pubkwis 1x per maand 30-40 VR, 1 vrijwilliger 
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Schrijfcafé 1x per maand  4-6 1 vrijwilliger 
Tai Chi/ Chi Gong 1x  per week  10-16 1 docent 
Ontmoeting/Muziek 
avonden  1x per maand  40-50 VR, 2 

vrijwilligers 

Amstelveen Diversiteit Café 1x per maand 20-25 VR, 2 
vrijwilligers 

Kinderkoor  1x per week 12 1 docent, 1 
vrijwilliger 

Salsa 1x per week 10-15 1 docent 

Cursus Griekse Mythen 1x per week (3x 
per jaar) 12 1 docent 

Cursus Grieks/ Latijn 1x per week 6-8 1 docent 
 
Opmerking:  
Niet alle activiteiten hebben het hele jaar gedraaid. Enkele activiteiten liepen tot aan de 
zomervakantie en enkele nieuwe activiteiten zijn gestart in september 2019.  
 
De activiteiten waar in de laatste kolom 'VR' wordt vermeld, worden mede vanuit Villa 
Randwijck georganiseerd. 
 
N.B. Door de corona pandemie in het jaar 2020 zijn bijna alle activiteiten voor lange tijd 
gestopt.  
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Bijlage 3: Geldwerving 
 

De komende jaren onderzoekt Villa Randwijck welke mogelijkheden van geldwerving bij 
haar beleid past. 
Vormen van geldwerving: 
• Opbrengsten uit verhuur 
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij 
  de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel 
  ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven 
  evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens 
  doelstellingen.  
• Donateurschap en giften: dit zijn vormen van schenking 
• Subsidie: financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen en bedoelt voor het mogelijk 
  maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen. 
• Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende 
  middelen.   
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Bijlage 4: CBF keurmerk 
 

Stichting Villa Randwijck streeft ernaar om in de toekomst een erkenning van het CBF te 
ontvangen. 
Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland. Zij zorgt ervoor dat 
Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwt het CBF 
aan het publieksvertrouwen en zorgt ervoor dat mensen met een gerust hart kunnen 
geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken. 
Voor het verkrijgen van de CBF-Erkenning moet er worden voldaan aan de volgende 
kwaliteitscriteria: 
• Daadwerkelijk doen wat je zegt te zullen doen om "de wereld te verbeteren". 
• Het zorgvuldig omgaan met iedere euro door het naleven van de regels over de 

besteding en het beheer van het geld en het vermijden van belangenverstrengeling. 
• Verantwoording afleggen in jaarverslagen en het op de website verstrekken van 

informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt. 
• De financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF. 
• Respectvol omgaan met donateurs door goed te luisteren naar hun ideeën en hun 

klachten serieus te nemen. 
 
De normen die het CBF hanteert hebben betrekking op de missie/maatschappelijke 
waarde, middelen, activiteiten/organisatie, resultaten, maatschappelijke impact, 
governance, verantwoording en belanghebbenden. De normen zijn gedifferentieerd: voor 
grotere organisaties gelden andere normen dan voor kleinere.  


