Langedijk en liefst ook Heerhugowaard gewaarborgd te worden. Om dit
verder uit te werken hebben wij onderstaand, zeer globaal geformuleerde
4-jaren beleidsplan voor Langedijk4GlobalGoals opgesteld met een
eveneens globale kosten overzicht.

A. projecten en activiteiten.
Jaar 1: (mei 2019- februari 2020) 10 maanden
Omvorming naar zelfstandige stichting waarbij verbreding van de
bestaande activiteiten/projecten naar Heerhugowaard geïnitieerd worden.
 Projecten:
◦ FairTrade gemeente
◦ Bekerstreet op het Indian Summer Festival
◦ Energie-armoede project
◦ Nacht van de Nacht
◦ Langedijker Energie
◦ Repaircafe’s
◦ Communicatie


Omvorming:
◦ stichting en bestuur inrichten
◦ Communicatie mede richten op Heerhugowaard
◦ Communicatie met gemeenten Langedijk en Heerhugowaard,
vormgeven van band met ambtelijk apparaat om directere
synergie en samenwerking tbv SDG’s te bewerkstelligen
◦ Samenwerking met Alkmaar 4 Global Goals en Bergen 4 Global
Goals
◦ ANBI-goedkeuring aanvragen en verkrijgen
◦ Fondsen werven voor projecten.

Verbreding naar inwoners van Heerhugowaard lijkt ons mogelijk bij de
projecten Energie-armoede en Nacht van de Nacht.
Jaar 2: (maart 2020- december 2020 (10 maanden))
Consolidatie van de stichting met verder verbreding naar Heerhugowaard.
Minimaal 2 leden van het bestuur zijn woonachtig in Heerhugowaard
Op organisatorisch gebied zullen de volgende punten opgepakt worden:
 versterking van het bestuur,
 communicatie met inwoners en ondernemers,
 samenwerking met lokale initiatieven op het gebied van
duurzaamheid en de SDG’s
 Vrijwilligersbijeenkomst in Heerhugowaard
 Herbezinning (samen met initiatieven in Heerhugowaard) op
gekozen SDG’s
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Projecten:
◦ zelfde projecten als in 2019

◦ theatervoorstelling in het kader van KoolSail (verbinding
kernwaarde “water” met SDG’s)
◦ 2 nieuwe projecten


Omvorming
◦ beter en gelijk aan 2019

Jaar 3: (Januari 2021- december 2021 (12 maanden))
Consolidatie van de stichting met verder verbreding naar Heerhugowaard.
Minimaal 40% van de leden van het bestuur zijn woonachtig in
Heerhugowaard
Op organisatorisch gebied zullen de volgende punten opgepakt worden:
 Versterking van het bestuur,
 Communicatie met inwoners en ondernemers,
 Samenwerking met lokale initiatieven op het gebied van
duurzaamheid en de SDG’s
 Vrijwilligersbijeenkomst in Langedijk.


Projecten:
◦ zelfde projecten als in 2019
◦ 3 nieuwe projecten



Omvorming
◦ beter en gelijk aan 2020

Jaar 4 (januari 2022 – december 2022)
Zie jaar 3 plus in mei 2022 Nieuwenaam4GlobalGoals viert de
“vereniging1”.
Feestelijke bijeenkomst waarin de verschillende kernen in de nieuwe
gemeente uitgedaagd worden een of meer projecten op het gebied van
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling te adopteren.

Benodigde financiën.
Op dit moment ontvangt het Millenniumcomité €13.000 per jaar van de
gemeente Langedijk plus een donatie ad €500,--. Dit bedrag is ex BTW.
Daarnaast wordt jaarlijks ongeveer €1000,-- tot €2000,-- in de vorm van
donaties ontvangen van lokale ondernemers waarvan extra activiteiten
o.a. voor de donateurs worden betaald.
Zoals in het werkplan 2018 door het comité is aangegeven is het wenselijk
dat het budget voor MGL/Langedijk4GlobalGoals wordt verruimd naar
€18.000,-- om het Energie-armoede project en professionalisering van het
bestuur (vrijwilligers vergoeding semiprofessioneel secretariaat en
fondsenwerver) te kunnen vormgeven.
1

Voorlopige werktitel

Blz 3

Per kalenderjaar zijn de volgende bedragen nodig:
Begroting 2019
1. projectgroep (pg) bekerstreet
€ 2.800,00
2. pg communicatie
€ 3.850,00
3. pg duurzame energie (opr coöp. +e-armoede project) € 4.000,00
4. pg duurzaamheid (rep café, nacht vd nacht)
€ 1.500,00
5. pg Fairtrade (plus lidmaatschap Fair Nu)
€ 1.350,00
6. wg internationaal project (begroting DD18 IP-deel)
€ 4.500,00
(Hiervan is € 2500 eenmalig)
6.1. waterproject
€ 500,00
Begroting 2019 (conform begroting 2018)
€18.500,00
Bestuurskosten
Begroting 2019 subtotaal

€ 2.000,00
€20.500,00

BTW: 21%
Begroting 2019

€ 4.305,00
€24.305,--

Begroting 2020
idem (€24.305 – €3.0252)
Reservering tbv feest van de verbroedering
Totaal

€21.780,-€ 3.220,-€25.000,--

Begroting 2021
idem
Reservering tbv feest van de verbroedering
Totaal

€21.780,-€ 3.220,-€25.000,--

Begroting 2022
idem
€21.780,-uitgaven tbv feest van de verbroedering
€ 3.220,-totaal €9.660,-- waarvan reservering € 6.440,-Totaal
€25.000,-Binnen Langedijk4GlobalGoals is er een voorkeur om het subsidiebedrag
aan het begin van het boekjaar te ontvangen in de vorm van een
“garantiesubsidie”. Dit stimuleert Langedijk4GlobalGoals om, na verhoging
van de professionaliteit van het bestuur, zelf fondsenwerving voor
Langedijk4GlobalGoals en de gezamenlijk projecten ter hand te nemen.
Over eventuele indexatie willen we graag en nadere afspraak maken.

Hoogachtend namens Langedijk4GlobalGoals
Klaas Zwart,
2

€2.500 ex BTW is €3.025 inclusief BTW
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Voorzitter
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