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Inleiding 

Stichting Eigen Wij is opgericht op 24 februari 2021 en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 81996640. 

De Stichting Eigen Wij is opgericht door de bestuursleden van de Stichting Groene Wij. De 
Stichting is gevestigd aan het pand aan de Voorweg 112 te Zoetermeer. 

De projecten welke voorheen werden georganiseerd door de Stichting Groene Wij zijn per 
24 februari 2021 overgenomen door de Stichting Eigen Wij.  

Het bestuur heeft begin 2021 besloten om een duidelijke scheidslijn te maken tussen de 
Verhuur van de ruimtes aan sociale ondernemers, waarvan de diensten in het verlengde 
liggen van de doelstelling van de Stichting Eigen Wij en van de projecten die de Stichting 
zelf organiseert om de doelstellingen te kunnen behalen.  

Dit betekent dat de exploitatie van de verhuur van de ruimtes in het pand aan de Voorweg 
nu geheel worden uitgevoerd door de Stichting Groene Wij. De opbrengst uit verhuur zal, 
na aftrek van de kosten, geheel worden overgemaakt naar de Stichting Eigen Wij. Beide 
Stichtingen hebben geen winstoogmerk en hebben uiteindelijk dezelfde doelstellingen. 

Door deze herstructurering is de Stichting Eigen Wij een Stichting die zich alleen 
bezighoudt met het uitvoeren en organiseren van projecten voor het behalen van haar 
doelstellingen.  

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting is het stimuleren en faciliteren van positieve gezondheid, 
persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen en het verbinden van mensen uit 
verschillende groepen in de maatschappij waaronder in het bijzonder de kwetsbare 
groepen. 

Deze Stichting Eigen Wij tracht deze doelstellingen te behalen door het organiseren van 
diverse activiteiten en projecten.  Een aantal voorbeelden zijn: 

- Het 3 gangen kerstdiner waarbij (eenzame) Zoetermeerders elkaar kunnen 
ontmoeten. 

- Thee & koekjes inloop ochtenden – een inloopochtend voor iedereen die een 
praatje wil maken of juist opzoek is naar een luisterend oor. 

- Paasweekend waarin jonge gezinnen uit verschillen lagen van de samenleving 
elkaar kunnen ontmoeten. 

- De verwen middag voor kinderen met special needs. Een middag vol yoga, 
massage, creativiteit en lol. 

Ook probeert de Stichting samenwerkingen aan te gaan voor maatschappelijke initiatieven 
welke uitgevoerd worden door andere organisaties zoals Stichting Pieze, Stichting de 
Zonnebloem en het Ouderenfonds.  



Financiën  

Om de activiteiten te kunnen bekostigen is de Stichting Eigen Wij afhankelijk donaties en 
bijdragen van andere fondsen en overheidsinstanties.  

Ook zal de Stichting Groene Wij een eventueel batig saldo uit de verhuur minus de 
gemaakte kosten periodiek doneren aan de Stichting Eigen Wij. 

Het bestuur van zowel de Stichting Groene Wij als van de Stichting Eigen Wij ontvangt 
geen vergoeding. Werkelijk gemaakte onkosten door het bestuur worden alleen vergoed 
als de overige bestuursleden vooraf akkoord gaan met de gemaakte onkosten. 

Stichting Eigen Wij zal jaarlijks, binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, een verkorte 
staat van baten & lasten publiceren op de website. Het bestuur zal tevens een inhoudelijk 
bestuur verslag publiceren waarin de projecten en het beleid van het gepubliceerde 
boekjaar worden geavaleerd. Deze publicatie zal voor het eerst plaatvinden in 2022. 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 

A.L van der Voort (Voorzitter) 

A.G.H. Hazekanp (Algemeen bestuurslid) 

F.Schoonbeek (Algemeen bestuurslid) 

V.J.M.M. Focke (Secretaris) 

R.Brands (Penningmeester)  


