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Algemene informatie
In dit document doen wij verslag van de uitgeoefende activiteiten in het achterliggende jaar.
Voor nadere informatie over Stichting Marktplein verwijzen wij naar de Startnotitie.
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de Jaarrekening.

Uitgeoefende activiteiten 2020
In het afgelopen jaar heeft Stichting Marktplein vanuit haar netwerk diverse hulpvragen ontvangen.
De hoeveelheid aanvragen heeft mogelijk te maken met de onzekerheid i.v.m. Corona (2020),
maar mogelijk ook met het minder bekend zijn met (het werk van de) Stichting Marktplein.
De ontvangen hulpvragen betreffen:
- bijdragen in het levensonderhoud (zoals huur) en/of meubilair,
- bijdragen in de schoonmaak,
- overige diverse bijdragen.
Via De Snuffelmarkt aan de Fokko Kortlanglaan kan vaak en snel (goed) meubilair e.d. worden geleverd,
tegen een lage prijs.
Al met al kunnen we zeggen dat Stichting Marktplein voorziet in een behoefte, door oog te hebben voor en het omzien naar de mensen in onze maatschappij met financiële problemen, zij het binnen bepaalde
kaders. We kunnen geen hele grote problemen oplossen, maar we kunnen wel mensen in een kwetsbare
positie weer een eindje op gang helpen.
Toelichting werkwijze:
Het bestuur maakt in de uitvoering van haar taak gebruik van de expertise van organisaties zoals, Stimenz,
Ontmoeting, ZorgDat, Vluchtelingenwerk en diverse kerken.
Door te overleggen en het maken van afspraken met een aantal (lokale) maatschappelijke organisaties,
kunnen zij snel mensen in nood voorzien van een allereerste bijdrage (tot € 75,-). De organisaties zijn er blij
mee omdat ze direct een kleine hulpvraag kunnen oplossen zonder bureaucratische rompslomp.
Hulpvragen vanaf € 75,- worden rechtstreeks aan het bestuur van de Stichting Marktplein voorgelegd.
Door de opgebouwde ervaring van de bestuursleden kunnen zij snel besluiten nemen of aangeven dat
nadere informatie nodig is. In enkele gevallen vindt ook nog aanvullend gesprek plaats met de betrokkenen.
Hulpvragen komen uit voornoemde instanties en de kerken, maar ook van IrisZorg en Kerk en vluchteling.

Publiciteit
In de eerste periode nadat het nieuwe bestuur was aangetreden is ervoor gekozen om eerst af te wachten
hoe het een en ander zou gaan lopen. Publiciteit had zodoende geen prioriteit.
In de volgende fase in het werk van Stichting Marktplein willen we daar meer aandacht aan besteden.

Cijfers 2020
Voor de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening.

Bestuur Stichting Marktplein:
Henk Eijsenga (voorzitter)
Ewout Brands (secretaris)
Henk Ovinge (penningmeester)
2

