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Introductie 
Stichting STILA is een stichting die in 1976 is opgericht door 2 broers en hun vader  voor het vermaak tijdens 
verjaardagen en evenementen in de vorm van optredens . Oorspronkelijk is de naam van de stichting 
“Stichting Licht Amusement”. Na het overlijden van het laatste bestuurslid in 2016 is er een nieuw bestuur 
gevormd en de naam afgekort naar Stichting STILA. 

Niet alleen de naam is gewijzigd. Ook het beleidsplan en de activiteiten zijn veranderd.  

Stichting STILA houdt zich nu bezig met maatschappelijke problemen. De activiteiten zijn onderverdeeld 
in: 

- Huisvesting en Werkgelegenheid 
- Sport en Spel 
- Ontmoetingen 
- Zorg en Welzijn 

Meer over deze activiteiten vind u in het hoofdstuk “STILA Activiteiten”.  

Beschrijving organisatie 
Het bestuur van Stichting STILA bestaat uit burgers die allemaal een periode in hun leven hebben 
meegemaakt waarin ze door de maatschappij werden gezien als probleemgevallen. Ze stonden voor een 
kruispunt. De één heeft zichzelf eruit kunnen slepen, de ander heeft een helpende hand gehad.  

Een voorbeeld is onze penningmeester die voor 2 jaar geëmigreerd is geweest naar Canada en bij 
terugkomst geen recht meer had op woonruimte  in haar geboortestad. Een trauma meegemaakt in het 
buitenland en met twee kleine kinderen terugkomen, daarnaast thuisloos zijn en ergens wonen waar je niet 
welkom bent. Het heeft veel impact gehad. Door haar passie en levenservaring is het plan “My Tiny Home 
Flevoland” ontstaan. Een project waarbij er tijdelijke woonruimte wordt aangeboden aan burgers die 
wegens “reële” omstandigheden dak- of thuisloos zijn geworden. 

Een tweede voorbeeld is Jan Vos, die  na de Batavia Werf de Stichting SVZO heeft opgericht en landelijk het 
zwerfafval aanpakt. Vanwege de vele overeenkomsten tussen My Tiny Home Flevoland en De Batavia 
Werf, heeft Stichting STILA ook Jan mogen verwelkomen als bestuurslid.  

1.1 Wat maakt Stichting STILA uniek? 
De meeste stichtingen richten zich op een specifieke doelgroep. Alhoewel Stichting STILA vooral burgers 
begeleid die ofwel een zware financiële periode meemaken of op een andere manier hulpbehoevend zijn, 
maakt Stichting STILA geen uitzonderingen. Iedereen is welkom te participeren in onze activiteiten.  

Neem als voorbeeld de Buurtcamping Almere. De tentplekken voor burgers die financieel in zwaar weer 
verkeerden waren weliswaar goedkoper, maar er waren ook tentplekken beschikbaar voor overige burgers. 
Iedereen was welkom. Jong, Oud, Rijk, Arm… en van welke cultuur dan ook.  

Daarnaast is Stichting STILA bijzonder in zijn/haar aanpak. 

Wij zien wij graag een samenwerking met andere stichtingen. Er is al een samenwerking met diverse 
stichtingen en organisaties ontstaan: 

- Power 4 Youth 
- Wijkraad Waterwijk en Landerijen 
- Teens in Mission 
- Total-Impressions 
- Stichting de Schoor 
- Triade 
- Flevojump 
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- Midgetgolf Almere 
- Groot Wild Theater 
- Wijkteams Almere 
- De Wijkhoek Almere 

Dat dit concept werkt hebben wij bewezen met de Buurtcamping Almere waar zowel Stichting De Schoor, 
Total Impression en Triade aanwezig waren en hun doelstellingen hebben neergezet. Ook is deze camping 
werkelijkheid geworden door, voor en met bewoners en o rganisaties. De wijkteams Almere waren aanwezig 
voor de screening. 

Wij hopen met nog meer stichtingen een samenwerkingsverband aan te gaan.  

Daarnaast hechten wij waarde aan het “Elkaar helpen helpt” concept, waar de burgers weer voor elkaar 
klaar staan. Sociale Cohesie versterkend. Met de methodiek “Elkaar helpen Helpt” willen wij mensen in 
beweging krijgen. Roepen dat dingen anders moeten is één ding, het doen en zelf mee beginnen is het 
begin. Wij willen een mentaliteitsverandering teweeg brengen, laten zien dat ook moeilijke opgaven leuk 
kunnen zijn door het samen te doen. Burgers meer betrokken te maken bij projecten  

Ook doen wij aan bijzondere crowd-funding. Wij geven namelijk iets terug in ruil voor de donaties  die wij 
krijgen. op een leuke manier aan crowd-funding doen waaronder het teruggeven van een leuk presentje bij 
een donatie. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Burgers blijven alleen enthousiast als ze er iets voor terug 
krijgen. Dit hoeft niet altijd financieel te zijn. Waardering is één van de zaken waar onze stichting alert op is. 
Zo geven wij vaker vrijkaarten weg die door onze vrijwillige hulp aan andere organisaties zijn verkregen of 
geven wij een tegenprestatie in energie en tijd aan de organisaties die ons helpen.  

Bij Stichting STILA draait het erom het uiteindelijk doel te bereiken. Dat meerdere stichtingen en 
organisaties hun doel ook kunnen bereiken en kunnen meeliften op ons succes, moedigen wij alleen maar 
aan. Het draait tenslotte om het uiteindelijke doel. 

Onze aanpak is niet gericht op eenmalige acties. Het is een continu proces waar veel burgers actief bij 
betrokken zijn en/of worden. 

Doelen en doelstellingen 
Doelstellingen 
Om de projecten succesvol te houden zijn er doelstellingen opgesteld: 

- Professionaliseren waar mogelijk (denk aan materialen en middelen); 
- Diverse projectmanagers aanwijzen binnen diverse wijken in de focusgemeenten welke 

activiteiten ondernemen in zijn/haar buurt, waardoor het volledige doelgebied wordt bereikt; 
- Burgers en andere stichtingen bewust maken van het belang samen de handen ineen te slaan door 

een voorbeeldfunctie te zijn; 
- We hebben momenteel 21 vrijwilligers binnen 4 afdelingen. Het doel is het komende jaar dit aantal 

te verdrievoudigen. 
- ANBI status krijgen voor het eind van het jaar aangezien vrijwilligers dan eerder bereid zijn zich aan 

te melden in verband met de belastingvoordeel die hen dat oplevert en er meerdere 
fonds/subsidiemogelijkheden zijn voor onze stichting. 

- Vele zaken worden door vrijwilligers uit eigen zak ingebracht. Dit hopen wij volgen d jaar te 
voorkomen door als stichting een eigen financiële stroom te borgen . 

Doel 
Ons doel is: 
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De armoede in Nederland te bestrijden. We beginnen in Flevoland, maar daar houdt het niet op. 
Uiteindelijk wil Stichting STILA zich uitbreiden over heel Nederland en de armoede op een effectieve 
manier bestrijden. 

Hoe bereiken we onze doel 
- Stichting STILA wordt onder de aandacht gebracht van burgers door op markten en braderieën te 

staan; 
- Daarnaast zijn wij aanwezig op Facebook en Instagram en posten wij minstens  2 keer per week een 

update; 
- Momenteel is al in combinatie met de website en de evenementen die zijn gehouden 1% van de 

Lelystadse bevolking bereikt; 
- Er wordt momenteel een uitgebreid beleidsplan geschreven en een jaarverslag opgemaakt 

waarmee de ANBI status kan worden opgevraagd. 
- Er zijn meerdere activiteiten opgezet om de financiële stroom te borgen waaronder de verhuur 

van evenementen materialen zoals springkussens, mascottes en de popcorn kar, maar ook crowd -
funding door middel van het aanbieden van sie raden en feestartikelen. 

- We blijven projecten aanpakken waarmee effectief de armoede wordt bestreden. Één van de 
belangrijkste projecten is My Tiny Home Flevoland van waaruit wij alle doelen kunnen bereiken.  

Financiële dekking 
Mede door de recessie/economische teruggang van de laatste  jaren is het voor non -profit organisaties 
moeilijker zo niet onmogelijk geworden om via structurele wegen aan inkomsten te komen. Hierdoor is de 
volledige financiering vanuit Stichting STILA voor de diverse projecten niet altijd haalbaar. 

Gelukkig zijn er wel burgers die naast een fysieke bijdrage ook een financiële bijdrage leveren. 

Daarnaast heeft onze stichting diverse activiteiten lopen om de financiële kant van de activiteiten zo goed 
mogelijk te dekken: 

- Verkoop van de spullen die tijdens de creatief workshops worden gemaakt. 
- Verhuur van onze feestartikelen waaronder een popcorn kar, een  springkussen en mascottes. 
- Donaties vanuit onze vrijwilligers (niet vaak op basis van geld, maar producten e n energie) 
- Verkopen van diverse snuisterijen op braderieën en evenementen  

Er is gekozen om voorlopig geen betaalde mensen in dienst te nemen. Alle activiteiten worden door 
vrijwilligers ondernomen die vanuit hun hart de stichting helpen te blijven bestaan. 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat het opzetten en uitbouwen van onze 
initiatieven een lange adem vergt. Als een ‘stille kracht’ door te gaan met een minimum aan middelen  vergt 
energie, maar de liefde die je ervoor terug ontvangt, maakt de projecten de moeite waard. 

Analyse ervaringen 
Vanuit vrijwilligers komen regelmatig positieve berichten via de e-mail of post binnen. Als Stichting STILA 
deel neemt aan een activiteit in Lelystad, Almere en omstreken dan is dit duidelijk merkbaar. Zo zijn wij 
zeer aanwezig geweest op het Kleurrijk Festival Waterwijk en Landerijen met een Springkussen, een 
popcorn kar, een limonade kraam, mascottes, artiesten en een m arktkraam. Ook staan wij op diverse 
evenementen zoals de kofferbak markt en het WOW evenement. 

Onze vrijwilligers zijn zeer betrokken. We krijgen geregeld foto’s en video’s ingezonden. Geschikte media 
wordt op de website geplaatst waardoor wij ook bezoekers op de hoogte stellen die niet deelnemen aan 
onze activiteiten. Naast de website wordt ook Social Media goed onderhouden. 
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Uitrollen over Flevoland 
Stichting STILA is momenteel actief in Almere en Lelystad. Om uit te rollen over de rest van Flevoland is 
het noodzakelijk te beschikken over voldoende vrijwilligers en vooral goede projec t managers. Door andere 
Stichtingen te benaderen en een samenwerking te vinden, kan Stichting STILA zich uiteindelijk ook buiten 
deze twee steden uitrollen, maar dit is op korte termijn nog niet wenselijk. 

Niet iedere gemeente erkend dezelfde maatschappelijke problemen waardoor je niet overal een ingang 
zult vinden. Ook spelen verkiezingen en andere bestuurlijke oorzaken een rol bij het  wel of niet verder 
ontwikkelen in andere gemeenten. 

Zo heeft gemeente Lelystad andere voorwaarden voor evenem enten dan Almere en verschilt ook het 
publiek. Waar in Almere de mensen blij zijn met een leuk evenement, zijn Lelystedelingen niet snel 
geneigd om een leuk evenement te bezoeken en/of in te participeren. Dit zal ook in andere gemeenten 
het geval zijn. Als stichting dien je goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen een gemeente, 
om goed te kunnen inspelen op de wensen en belangen van het publiek. 

Aangezien we nog heel veel in genoemde gemeenten te doen hebben, zal het uitrollen naar andere 
gemeenten nog wel op zich laten wachten. 

Recente ontwikkelingen 
Stichting STILA heeft sinds het nieuwe bestuur een groei gezien van 70% op het gebied van activiteiten en 
vrijwilligers. De komende 2 jaren hopen we deze groei nog te mogen verdubbelen om alle  activiteiten te 
kunnen doorzetten en de doelstellingen te bereiken. 

Risico’s 
De risico’s welke Stichting STILA loopt zijn gering, maar zijn wel aanwezig. Wij ontvangen nog geen 
financiële hulp vanuit de overheid, fondsen, organisaties of particulieren omdat wij pas sinds 2017 echt 
actief zijn en nog niet voldoende de aandacht hebben kunnen trekken voor onze activiteiten.  Het is niet 
ondenkbaar dat wij ten zijnde tijd door onze middelen heen raken. Omdat wij heel graag door willen gaan 
met onze activiteiten, hopen wij op steun van de betrokken gemeenten (Lelystad en Almere) om onze 
doelen na te kunnen streven en burgers actief te blijven betrekken bij de diverse maatschappelijke 
problemen. 

Activiteiten 
Huisvesting en Werkgelegenheid 
Door middel van het project “My Tiny Home Flevoland” wil Stichting STILA noodwoningen bouwen voor 
daklozen. Iedereen kan het overkomen. Een scheiding, brand, e.d. Ons plan biedt een goede opstap naar de 
woningmarkt en een kans op een beter en nieuw leven. We bieden mensen niet alleen een plek om te 
wonen en te slapen, maar ook personal coaching om weer een stap te durven zetten naar 
onafhankelijkheid. 

Dit plan is reeds aangeleverd aan betrokken organisaties en de gemeenten Almere en Lelystad en nog in 
afwachting van goedkeuring. 

Meer over deze activiteit vind u in het plan: My Tiny Home Flevoland 

Sport en Spel 
Door middel van onze sport en spel project doen wij een poging kinderen op een leuke en  vooral 
educatieve manier bezig te houden. Wij doelen vooral op kinderen die veelal door de buurt worden gezien 
als probleemgevallen, maar zoals bij al onze activiteiten zijn er ook anderen welkom.  
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Zwerfbingo 
Één van onze belangrijkste activiteiten is de Zwerf Bingo. Tijdens deze activiteit halen we zwerfafval op. 
Zwerfafval is een groot maatschappelijk probleem. Overheid, bedrijfsleven en organisaties als bijvoorbeeld 
Stichting Nederland Schoon investeren veel energie en tijd om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. 
Stichting STILA gelooft erin dat je mensen kunt stimuleren om bewuster om te gaan met hun directe 
leefomgeving door vooral als voorbeeld te dienen. Naar aanleiding hiervan zijn wij een tiental kinderen 
begonnen in Lelystad om de wijk Galjoen (oud) schoon te maken en te houden.  Momenteel breiden wij uit 
naar Jol en Punter. 

Op dit moment is de groep reeds gegroeid naar 23 kinderen en nog steeds groeiende.   

Stichting STILA wil hiermee bereiken: 

1. Spelenderwijs doch Educatief kinderen bewust laten worden van de impact van zwerfafval op het 
milieu. 

2. Ondersteunen met materialen en kennis, 
3. Vraaggericht opereren en ondersteunen op basis van de behoefte van individuen, verenigingen, 

scholen en dergelijke. 
4. samenwerken met bestaande organisaties (Nederland Schoon, MKB/VNO -NCW), gemeentelijke 

overheden en scholen/clubs. 

Dit project draagt er toe dat: 

1. Er een groot maatschappelijk probleem wordt aangepakt. 
2. Participatie van burgers. Ook kinderen met matige of weinig interesse in milieu (in abstracte zin) 

worden bereikt doordat wij dit spel op zodanige manier spelen dat zij enthousiast raken ons te 
helpen. Dit onder andere door ze na het harde werken iets te drinken en eten aan te bieden, 
springkussens te plaatsen en andere spel activiteiten te organiseren. De kinderen leren daarnaast 
de volwassenen netter met het milieu om te gaan door ze te corrigeren in hun gedrag nadat ze 
hebben geleerd wat de impact is op het milieu. 

3. Opruimen van zwerfafval raakt de directe woonomgeving van mensen. Het is een zichtbare 
activiteit. 

Uiteindelijk wil Stichting STILA de activiteit uitbreiden over heel Lelystad en Almere. Dit in samenwerking 
met scholen en organisaties. 

Creatief middagen 
Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur zijn er een aantal bezigheden voor, door en met kinderen. 
De activiteiten variëren iedere week. Er kan worden gekozen uit verschillende activiteiten. De vrijwilligers 
bepalen welke activiteit in welke week worden gehouden: 

- Sieraden maken 
- Kooklessen 
- Dans 
- Potjes versieren 
- Mandala’s maken 
- Schilderen 
- Tekenen 
- Handvaardigheid 
- Bingo 
- Buitenspel dag zoals Jeu des Boules of badminton 
- Postkaarten maken 

De activiteiten kunnen nog veel meer variëren. Belangrijk is het educatieve gedeelte van deze dag. We 
willen niet alleen dat de kinderen plezier hebben en weer weten wat buiten spelen en/of samenspel is, 
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maar ook dat ze er iets van opsteken. Kinderen die creatief leren omgaan met alles om hen heen, hebben 
meer kans succesvol te zijn in het leven. Ze leren zelfstandig te zijn. Ze leren met hun handen te werken. Ze 
leren creatief te denken. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst.  

Belangrijk is niet alleen het talent van het individuele kind verder te ontwikkelen en erop in te spelen, maar 
ook om het kind te leren als team samen te werken en elkaar in waarde te laten. Respect onderling is heel 
belangrijk tijdens deze dagen. De eerste kinderen die zich hadden aangemeld bij onze stichting, fungeren 
nu als voorbeeld voor nieuwe kinderen. 

Zo gaan ze niet alleen tijdens deze dagen leuker en beter met elkaar om, ook buiten de STILA dagen zijn 
deze kinderen grote vrienden geworden. Waar 2 kinderen eerst altijd ruzie maakten, lopen zij nu altijd in 
tweetal. 

Kinderdisco 
De kinderdisco is voor de kinderen die 2 dagen in de week zich goed inzetten voor onze stichting. Hier 
kunnen zij even stoom afblazen en lekker zichzelf zijn. Even niet werken en zich inzetten voor de natuur 
en/of leren. Lekker met zijn allen plezier maken. De kinderdisco wordt iedere 2 weken gehouden. Ze 
hebben een echte DJ, er komt een rapper optreden en de  Suikerspin en Popcorn bar gaat voor ze open. 
Even lekker genieten en je geen zorgen maken of iets gezond is of niet. Ze zijn de hele week al bezig en het 
verdiend wel een pluim dat ze zich zo hard inzetten voor een betere en leukere wereld.  

Ontmoetingen 
De Buurtcamping 
Een goed voorbeeld van een ontmoetingsproject die is uitgedacht door onze stichting is De Buurtcamping 
Almere. Een 3-daagse pop-up camping midden in het Beatrixpark Almere, waar burgers van alle leeftijden, 
geslachten en ras elkaar konden ontmoeten. Een samenkomst van diverse mensen zonder dat dit heeft 
geleid tot enig geschil. 

Dit project willen wij ook in Lelystad mogelijk gaan maken. Door, voor en met buurtbewoners. Sport en 
spel voor kinderen, maar ook educatie en samenkomsten. Even gee n mobiele telefoons. Kinderen spelen 
weer met elkaar. Ouders praten weer met elkaar. U leert uw buren weer kennen.  Sociale Cohesie 
versterkend. 

Andere projecten die wij nog willen gaan realiseren rondom het concept Ontmoetingen: 

- Lichtjesfeest Sint Maarten 
- Troopicoola pop-up swimming 
- Mini Maker Fare 
- STILA dagen 

Zorg en Welzijn 
Elkaar helpen helpt 
Vroeger was het niet meer dan normaal dat je je buurman of buurvrouw even ten hulp schoot wanneer dit 
nodig was. Echter, doordat het leven nu een stuk drukker is ge worden en huisgezinnen veelal bestaan uit 2 
werkende partners, is dit geen gewoontegoed meer. 

Er zijn al veel organisaties die weten wat het concept Elkaar Helpen Helpt inhoud. Dit is onderhand een 
begrip in Nederland aan het worden en dat is maar goed ook. Bij het publiek leeft dit echter nog weinig 
en/of zien ze de kracht niet van dit concept. 

Er zijn momenteel nog veel te veel mensen die in Nederland in armoede leven. Zij kunnen geen geld 
betalen aan een professioneel bedrijf. Ze zijn afhankelijk van vriendendiensten. Hun huizen raken in verval, 
ze komen terecht in depressies, ze zien door de bomen het bos niet meer.  Wachtrijen bij therapeuten etc… 
Maar is dit allemaal nodig? 
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Met het concept Elkaar helpen Helpt proberen wij de buren weer nader tot elkaar te krijgen en iets voor 
elkaar te betekenen. 

Stel… een buurtman helpt de buurvrouw met haar laptop maken. De buurman ontvangt van ons dan een 
munt (de STILA genoemd). Deze munt kan de buurman op zijn beurt inleveren bij iemand anders uit de 
buurt om ook hulp te krijgen waar nodig. Stel… een buurtgenoot kan goed timmeren en de buurtman heeft 
een kapotte kast. De buurtman kan zijn buurtgenoot dan de STILA overhandigen, die hij/zij weer kan 
inruilen voor een wederdienst. 

Op deze manier probeert Stichting STILA (Nu reeds in omloop in de wijk Galjoen) het elkaar helpen helpt 
principe kracht bij te zetten. 

In de toekomst hopen wij dat de munten genaamd STILA’s door heel Lelystad door buren kan worden 
ingeleverd voor een wederdienst. Zo brengen wij weer terug wat b elangrijk is: help uw naasten. 

Hulp door recycling 
Stichting STILA is geen stichting die alles gratis weggeeft. Mensen moeten uit de armoede willen groeien 
en dat doe je in onze ogen niet door ze alles gratis aan te reiken. Maar… mits deze mensen zich op e en 
goede manier inzetten voor onze stichting op welke manier dan ook, dan geeft ook onze stichting zeker 
wel gratis weg. 

Denk hierbij aan hulp in de vorm van spullen. Als wij zien dat iemand afgetrapte schoenen heeft of geen 
bestek in zijn lade, vullen wij dit zonder pardon aan met donaties die wij ontvangen van mensen uit onze 
omgeving. Wij hebben een flink aantal dozen met spullen staan die best snel in omloop gaan. 

Emotionele hulp 
Ook zijn we er als steun en toeverlaat. Wij voorkomen dat mensen in een sp iraal terecht komen waar ze 
door de bomen het bos niet meer zien. We gaan met ze op gesprek bij organisaties die ze vooruit kunnen 
helpen. Wij helpen ze hun huis op orde te krijgen waardoor zij ook weer meer rust krijgen in hun lichaam  en 
in hun hoofd. Er zijn zoveel manieren om een hulpbehoevende te helpen los van het financiële vlak.  

Voorwaarden activiteiten 
De activiteiten die Stichting STILA uitwerkt voldoen aan bepaalde voorwaarden:  

- Educatief 
- Milieubewust 
- Creatief 
- In belang van het gezin en met name de kinderen 


