Naamstelling:
Stichting Dorpsberaad Noordeloos,
ook bekend onder de naam “Dorpsberaad Noordeloos”

Het KVK/RSIN: 70068062/858127052
Contactgegevens:
Noordzijde 58
4225PJ Noordeloos
Email: dorpsberaad.noordeloos@gmail.com
website: www.noordeloos.nl

Stichtingbestuur
Voorzitter

G.J. van Dam
Noordzijde 58
4225PJ Noordeloos

Secretaris

K. de Groot-Rietveld
Botersloot 57
4225 PS Noordeloos

Penningmeester

R. de Jong
Botersloot 5
4225 PP Noordeloos

Doelstelling:
Het behartigen van collectieve belangen van alle inwoners van Noordeloos voor een
goede leefbaarheid en optimaal voorzieningenniveau; hierbij past ontwikkeling van
een dynamische langere termijnvisie waarbij gevraagd en ongevraagd adviezen
worden gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders en Raad van de
gemeente Giessenlanden.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Beleidsplan Stichting Dorpsberaad Noordeloos
Per 14 november 2017 is de Stichting Dorpsberaad Noordeloos opgericht. Dit is de
formalisering van een groep vrijwilligers die sinds 2009, allerlei activiteiten voor en
door Noordeloos hebben georganiseerd of begeleid.
Het Dorpsberaad heeft als taak de belangen van het dorp Noordeloos en haar
inwoners te behartigen. Het Dorpsberaad acteert hier expliciet ‘dorps-breed’, dus het
gaat over onderwerpen, kwesties en acties die van belang zijn voor iedereen in
Noordeloos.
1. Lengte en geldigheidsduur
Beleidsplan is geldig vanaf oprichting 14 november 2017 tot 1 januari 2021.
2. Visie en missie
De Visie van Stichting Dorpsberaad Noordeloos is het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale-cohesie van Noordeloos.
De missie het ontwikkelen van een langere termijn visie en het delen met
de gemeente Giessenlanden, ( per 1 januari 2019 i.v.m. herindeling gemeente
Molenlanden). Het verbinden van partijen en starten en ondersteunen van kleine
initiatieven. Het
stimuleren van passende huisvesting. Daarnaast het energieneutraal maken van
Noordeloos, door enerzijds woningen te verbeteren doormiddel van
energiebesparende maatregelen en vervolgens de benodigde energie zelfstandig
opwekken.
3. Ambitie
Zoveel mogelijk
signalen uit de dorpsgemeenschap, betreffende leefbaarheid en duurzaamheid opva
ngen, vertalen in praktische plannen en tenslotte het stimuleren van de
uitvoering van deze plannen.
De communicatie naar de bewoners van Noordeloos, verloopt via een eigen uitgave
van een krant “In Noordeloos”, deze wijze van communicatie willen we handhaven en
waar nodig verbeteren. Dit om het draagvlak van Stichting dorpsberaad Noordeloos
binnen het dorp zo optimaal mogelijk te houden.
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4. Sterkte en Zwakheden
De gemeenschap van Noordeloos is o.a. door de kerkelijke structuur en de
vele familiebanden zeer hecht. Hierdoor is er in Noordeloos
een zeer bloeiend verenigingsleven. Bij activiteiten binnen het dorp, zijn het juist de
verenigingen die elkaar helpen en versterken. Bij alle activiteiten die het
Dorpsberaad Noordeloos tot op heden heeft uitgerold, is de betrokkenheid en
saamhorigheid van het dorp merkbaar. Hierdoor is er ook een zeer groot draagvlak
voor de door het Dorpsberaad ontwikkelde activiteiten.
Alle activiteiten die Stichting Dorpsberaad Noordeloos ontwikkeld worden bekostigd
uit een jaarlijks budget ter beschikking gesteld door de gemeente Giessenlanden.
Door het samengaan van gemeente Giessenlanden en
Molenwaard, is de continuïteit van het budget nog niet geborgd. Indien
dit niet gebeurd zullen we moeten gaan kijken naar andere bronnen van inkomsten.
5. Strategische doelstelling
Zelf als dorp, opwekken van 20 % van verbruikte energie.
Om het draagvlak voor de stichtingen haar werkgroepen binnen Noordeloos zo groot
mogelijk te houden, trachten we de leden van het dorpsberaad uit alle geledingen
van de samenleving te rekruteren.
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Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

Actueel verslag uitgevoerde activiteiten
Alle activiteiten worden via de website www.Noordeloos.nl aan het dorp kenbaar
gemaakt. Voor een actueel overzicht van de activiteiten van Stichting Dorpsberaad
Noordeloos, verwijzen wij u naar de site.
Naast de communicatie via de website, wordt 2 x per jaar huis aan huis de “In
Noordeloos” verspreidt. Deze is ook op de website www.noordeloos.nl terug te
vinden. In dit krantje worden de bewoners op de hoogte gehouden, welke activiteiten
er hebben plaatsgevonden of gaan plaats vinden, die betrekking hebben op het
voorzieningen niveau en/of algemeen doel voor het dorp Noordeloos.

Financiële verantwoording
De stichting is per 14 november 2017 opgericht.
De jaarstukken zullen zodra deze gereed zijn op de site van www.Noordeloos.nl
worden geplaatst.
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