Beleidsplan 2014
Doelstelling SSVA
•
•
•

Het mede ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de
gemeente Ambon en omliggende eilanden.
Het organiseren van uitwisselingen en contacten tussen Vlissingen en Ambon om te komen
tot gezamenlijke projecten, die haalbaar zijn.
Het creëren en uitbreiden van draagvlak voor de relatie Vlissingen -Ambon.

Uitgangspunten.
•
•
•
•

Samenwerken aan ontwikkelingsprojecten behoort eindig te zijn.
De projecten moeten leiden tot zelfstandig functioneren en op eigen benen kunnen staan om
de activiteiten voort te zetten. Zelfredzaamheid is hierin kernbegrip.
Investeren in mensen is de basis van ons werk. Kennisoverdracht en ervaringen laten opdoen
zijn belangrijke activiteiten.
Wij streven naar duurzaamheid.

Werkwijze
•
•
•
•
•

Behoeften en wensen dienen door de vragende partij aangedragen te worden.
Voorafgaand aan een project wordt onderzoek uitgevoerd om de huidige situatie vast te
stellen en de gewenste situatie te omschrijven.
De gewenste oplossingen worden door beide partijen besproken en vastgesteld.
In het projectplan worden de projectdoelen, de planning van activiteiten en de kosten, die
hiermee gemoeid zijn omschreven.
De eigenaar van het project is de gemeente waarin het project plaatsvindt.

Barrières en Uitdagingen
•
•
•
•
•

Cultuuruitingen zijn verschillend.
Werkwijze, tempo en verwachtingen zijn verschillend.
Ook de taal kan belemmerend werken.
Activiteiten plannen en uitvoeren op middel- en lange termijn.
Het gebruik van de communicatie middelen
Deze punten kunnen barrières vormen in de samenwerking en communicatie en kunnen
leiden tot ongenoegen en irritaties. Zij vormen tevens een uitdaging om elkaar beter te
begrijpen om tot resultaten te komen. In de waardering van verschillen ligt het contact.

Haalbaarheid
•
•

Er wordt gewerkt op basis van deskundigheid en ervaring. De medewerkers, die aan de
voorbereiding en de uitvoering van projecten werken zijn professionals.
Er wordt overgegaan tot de uitvoering van het project als de nodige financiën aanwezig is.

Financiën
•
•
•
•

Via Fondswerving worden gelden gegenereerd om de projecten te kunnen financieren.
Fondswerving vindt plaats via landelijke fondsen, service-clubs, particuliere fondsen,
bedrijven en donaties.
Het organiseren van evenementen en activiteiten.
SSVA heeft een groep, die hiervoor verantwoordelijk is.

Structuur
• SSVA heeft een stichtingsbestuur, bestaande uit 7 personen.
• SSVA heeft ook een comité van aanbeveling van 5 personen.
• Verder werkt SSVA werkgroepen, coördinatoren voor de uitvoering van projecten.
• Alle medewerkers zijn vrijwilligers.
Tot Slot
Door de overheidsbezuinigingen op post Ontwikkelingssamenwerking is er ook een veranderde kijk
op de inzet van gelden gekomen. De grote landelijke fondsen hebben een stuk minder subsidie
gekregen, waardoor ook zij op een andere manier de aanvragen van de Particuliere Initiatieven
beoordelen.
SSVA zal daardoor veel meer en harder aan de weg moeten timmeren om voldoende middelen te
hebben om de vraag en behoeften te kunnen voldoen.
Het is hard werken, maar wij geloven er wel in dat wij goed werk doen in onze vrije tijd.
Namens het bestuur
Bob Latuheru
voorzitter

