Beleidsplan Stichting TielCentrumXL
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Lengte en geldigheidsduur

Het bestuur van Stichting TielCentrumXL heeft per 1-5-2020 de beleidsdoelen voor de Stichting
vastgesteld voor een periode van drie jaar (einddatum 30-4-2023). Je kunt ze hieronder lezen.
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Visie en missie

Visie
Wij zien een grote rol weggelegd voor bewoners van Tiel. Zij kunnen enorm bijdragen aan de
verlevendiging van hun eigen stad.
Missie
Wij willen eraan bijdragen dat Tiel een groene, lommerrijke, milieu- en klimaatvriendelijke, gezellige,
kleurrijke, schone, veilige, bruisende stad wordt met een creatieve uitstraling.
Dat inwoners elkaar ontmoeten, de handen inéén slaan en samen aan het werk gaan en elkaar zo
beter leren kennen.
Dat bezoekers aan de stad zich over schoonheid verwonderen en verrast zullen worden door
bijzondere plekken – dat ze zich hier in Tiel prettig en welkom voelen.
Kernwaarden
Versterken biodiversiteit, leefbaarheid, sociale cohesie, co-creatie, educatie en eigenaarschap.

Hoofdstuk 3 Ambities
In de komende drie jaar willen wij organiseren en mogelijk maken dat:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

vrijwilligers ‘Vlindertuin de Zindering’ ontwerpen, aanleggen en onderhouden:
een prachtig bloeiende tuin van maar liefst 2300 m2 in het hartje van Tiel.
er een coördinator komt die de vrijwilligersgroep voor het onderhoud van de Vlindertuin
wekelijks organiseert (tegen een vergoeding van € 1.000,- per jaar).
Tijdens het voortraject kinderen uit kansarme gezinnen mee kunnen doen aan online
interactieve lezingen (door deskundigen op verschillende gebieden) en workshops (door
kunstenaars).
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (onder begeleiding van een ontwerper/
timmerman) een kast/ object voor de Zadenbibliotheek ontwikkelen en uitvoeren.
vanuit de Zadenbibliotheek andere vlindervriendelijke groene projecten in de regio
gestimuleerd of zelfs geïnitieerd en gerealiseerd zullen gaan worden
vrijwilligers 2 x per jaar geveltuintjes blijven aanleggen en onderhouden.
‘Vrienden van de Vlindertuin’ een actieve club van vrijwilligers en mogelijk donateurs
worden.
geïnteresseerden via Facebook en website en de lokale pers op de hoogte gehouden worden
van alle activiteiten van de Stichting.
financiële middelen voor al deze activiteiten geworven worden.
ook een financiële buffer voor materialen en uren voor onderhoudswerkzaamheden
opgebouwd wordt.
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Sterkten en zwakten

Sterkten
Stichting TielCentrumXL is al jaren actief met groene, sociale en kunstzinnige projecten in de
binnenstad van Tiel. We hebben veel goodwill bij zowel inwoners als bij de Gemeente gekweekt door
al bijna 10 jaar lang 2x per jaar met vrijwilligers (inmiddels 150) geveltuintjes aan te leggen. En
dankzij en het project ‘Meer groen op straat’.
Zwakten: we hebben een ontzettend enthousiaste harde kern van vrijwilligers, maar deze groep zou
uitgebreid moeten worden en ook breder ingezet kunnen worden.
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De strategische doelstelling
1. Gera van der Leun begeleidt het traject van ontwerp, aanleg en onderhoud van de Vlindertuin
de Zindering.
2. We zoeken daarvoor nog een coördinator die alles rond de vrijwilligersgroep voor het
onderhoud van te tuin coördineert.
3. Er wordt gezocht naar een groep vrijwilligers die de programmering van alle activiteiten in en
om de Vlindertuin op zich neemt. Mogelijk in samenwerking met Stichting Gelders Landschap,
de Bibliotheek, Zinder, Welzijnsorganisatie Mozaïek en Vluchtelingenwerk.
4. Gera van der Leun organiseert het evt. virtuele voortraject van de Vlindertuin. Dit betekent
het opzetten van een online platform voor interactieve lezingen (door deskundigen) en
workshops (door kunstenaars) voor kinderen uit kansarme gezinnen.
5. Gera van der Leun begeleidt en monitort het educatieve project voor het ontwerpen en
uitvoeren van de Zadenbibliotheek. En onderhouden de benodigde contacten met de
Bibliotheek over de plaatsing en het gebruik ervan.
6. Gera van der Leun (en anderen) onderzoeken de mogelijkheden voor vlindervriendelijke
projecten in Tiel en Regio Rivierenland – vanuit de Zadenbibliotheek.
7. Gera van der Leun blijft 2 x per jaar de geveltuintjesdagen initiëren en organiseren en blijft de
daarvoor benodigde financiële ondersteuning voor werven bij het Oranje Fonds en de
Gemeente Tiel. Zij probeert zoveel mogelijk hands-on-klussen uit te besteden aan andere
betrokken vrijwilligers.
8. Het gehele bestuur zet zich in om een actieve groep ‘Vrienden van de Vlindertuin’ op te
bouwen rond de Vlindertuin & de Zadenbibliotheek. Mogelijk zijn deze vrienden als vrijwilliger
betrokken bij het onderhouden van de tuin, maar mogelijk willen ze ook jaarlijks een donatie
doen. Hier moeten nog ideeën over ontwikkeld worden.
9. Penningmeester Hans Oosterman verzorgt de financiële administratie, de bankzaken en de
financiële verslaglegging.
10. Secretaris Inge Joustra schrijft af en toe een bericht voor de Facebookpagina of de website of
een persbericht.
11. Gera van der Leun (en/ of anderen) blijven plannen ontwikkelen voor mogelijk volgende fasen
in het project van de Vlindertuin en blijven fondsen werven voor benodigde financiële
middelen daarvoor.
12. Binnen de fondsenwerving wordt gestreefd om - bij elke aanvraag - een post voor lopende
kosten van de Stichting (bankkosten/ hostings kosten van de website(s)/ Kvk-kosten/ eboekhouden/ e-herkenning, e.d.) en een post voor materialen en uren voor
onderhoudswerkzaamheden (van eerdere en lopende projecten) in de diverse begroting op te
nemen.
13. Het gehele bestuur zet zich ook in om een vrijwilligersgroep te laten groeien rond de reguliere
activiteiten van de Stichting.

