Samenvatting Beleidsplan 2014-2019 Stichting Waterval
Stichting Waterval is een organisatie die verschillende activiteiten initieert ter stimulering van
maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ze maakt zich sterk voor sociale cohesie en een
harmonieuze samenleving vanuit intercultureel perspectief.
Missie
Stichting Waterval stimuleert en ontplooit initiatieven die de harmonieuze samenleving en sociale
cohesie bevorderen. Ze onderneemt verschillende activiteiten waarmee mensen en culturen in
verbinding komen. Ze stimuleert gevoel van saamhorigheid, tolerantie, wederzijds begrip en respect
op een ongedwongen manier. Naast het initiëren van eigen activiteiten die de doelen ondersteunt,
zoekt Stichting Waterval ook creatieve samenwerkingsverbanden op nationaal- en internationaal
niveau.
Visie
Waterval gelooft dat door onderling contact en samenwerking de sociale cohesie versterkt wordt.
Actief participeren binnen de samenleving is een proces waar iedereen aan mee dient te doen,
ongeacht de etnische, religieuze of sociaaleconomische achtergrond.
Organisatie
Het bestuur bestaat uit dhr. Fikri Calkin (voorzitter), dhr. Atilla Selcuk (penningmeester) en mw.
Yasemin Catak (secretaris). Momenteel heeft de stichting +/- 50 vrijwilligers aan zich verbonden. De
stichting heeft een Raad van Advies die bestaat uit cabaretière Nilgun Yerli en Burgemeester van
Amsterdam Eberhard van der Laan.
Activiteiten
Project Bezoek je buren: Het project Bezoek je Buren heeft tot doel om de onzichtbare barrières
tussen burgers weg te nemen.
Kooklessen: In een huiselijke omgeving delen vrijwilligers hun keukenkennis en geven praktische tips.
Culturele excursies: Stichting Waterval initieert veelal activiteiten die burgers laat kennismaken met
andere culturen die in Nederland woonachtig zijn.
Taalcursussen: Waterval verzorgt diverse taalcursussen met gebruik van relevante audio- en visuele
hulpmiddelen.
Festivals: Stichting Waterval organiseert jaarlijks een groot event in een braderie sfeer.
Moederdag: Ter ere van Moederdag organiseert Stichting Waterval elk jaar een bezoek aan moeders
in de wijk of bejaardenhuizen.
Projecten voor bejaarden: Het project staat in het kader van het vergroten van maatschappelijke
betrokkenheid. Door een bezoekje aan het bejaardenhuis komen kinderen en ouderen op een leuke
manier met elkaar in contact.
Buurtactiviteiten: Waterval organiseert buurtactiviteiten die het klimaat en de onderlinge contacten in
de buurt bevorderen zoals ontbijtochtenden en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse thema’s.
Koormuziek: Waterval heeft enkele koren geformeerd. Doordat de groepen kleinschalig zijn opgezet is
er voldoende ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om de diversiteit van de
culturen in de maatschappij op muzikaal gebied te bevorderen.
Folklore cursussen: Stichting Waterval organiseert cursussen over traditionele volksdansen in diverse
culturen.
Leesclub: De Leesclub heeft tot doel het lezen te stimuleren van jong tot oud.
Zomer picknick: Elke zomer organiseert Stichting Waterval voor haar eigen vrijwilligers en hun
gezinnen een zomer picknick.
Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt periodiek
gerapporteerd door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten over
financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen. De stichting haalt haar financiële
middelen uit fondsen, bijdragen en donaties.
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