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Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Stichting Mijn Eigen Thuis en Landelijke
Vereniging van Ouderinitiatieven.
De Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) bestaat bijna 10 jaar en is opgericht om ouders te helpen bij het
opzetten van Ouderinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen om professionele
expertise en ondersteuning in te zetten bij een initiatief om het van de grond te krijgen. Inmiddels
verzorgt MET ook dienstverlening voor bestaande Ouderinitiatieven. Ook heeft het de ambitie om als
kennisbank te fungeren.
De expertise wordt geleverd door bestuursleden en andere experts in het eigen netwerk. De stichting
is verbonden aan de Sesamacademie die werkt met ervaren mensen waarvan er een aantal door
MET zijn getraind in de wereld van Ouderinitiatieven.
De stichting komt aan inkomsten door diverse sponsoren die schenkingen doen en heeft een ANBI
status. In 2020 heeft MET aan 10 nieuwe ouderinitiatieven ondersteuning verleend.
Samenwerking
Stichting MET en de LVOI hebben contact gezocht met elkaar om te bezien op welke wijze hun
werkzaamheden elkaar kunnen versterken waar zij immers dezelfde doelgroep (ouderinitiatieven)
hebben en er veel vragen binnenkomen bij de LVOI ook van ouderinitiatieven die om steun (expertise
en/of financiële (start)subsidie) vragen.
Voor MET zijn de voordelen daarbij:
-

Uitbreiden van de mogelijke aanvragen ook vanuit lopende ouderinitiatieven die zich voor
nieuwe vragen tijdens hun bestaan kunnen melden
Groter bereik en bekendheid
Mogelijke intensivering van sponsorwerving en fondsweving
Bestuurlijke en organisatorische versterking en continuïteit op termijn aangezien een aantal
bestuursleden van de stichting MET gaan stoppen eind 2021

Voor de LVOI zijn de voordelen daarbij:
-

Het vergroten van de dienstverlening aan nieuwe/startende ouderinitiatieven die zich melden
bij de LVOI voor steun
Het vergroten van de service aan leden die een beroep kunnen doen op financiële middelen
om professionele kennis in te huren
Het versterken van het Lerend Netwerk dat de LVOI aan het opbouwen is
Het inrichten van het secretariaat van de LVOI en MET krijgt een breder draagvlak
Voor sponsorwerving en fondswerving hoeft geen anbi status aangevraagd en kan direct
worden samengewerkt met een stichting met anbi status.

Perspectief
De besturen van MET en LVOI hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
waarin dit jaar de samenwerking geleidelijk aan versterkt gaat worden.
De samenwerking ziet er als volgt uit:
-

-

-

-

-

Beide rechtspersonen blijven in stand voor hun respectievelijke functies
De statuten van MET worden aangepast in die zin dat LVOI exclusief recht op voordracht
bestuursleden krijgt en de LVOI daar ook invulling aan geeft
Vanaf het moment van in werking treden van deze afspraken is er een bestuurlijke verbinding
door minimaal 1 lid van het LVOI bestuur dat ook in MET bestuur plaatsneemt. Bij de start is
dit bestuurslid Paul Offerman.
Nieuwe bestuursleden worden voor de stichting MET geworven door de LVOI waarbij de
personele verbinding blijft via 1 bestuurslid. Verder dus nieuwe bestuursleden voorgedragen
door de LVOI.
Bij voorkeur wordt gezocht naar een onafhankelijk voorzitter
MET blijft werkzaam voor alle ouderinitiatieven ongeacht of ze lid zijn van de LVOI
MET en LVOI gaan een gezamenlijk secretariaat inrichten (back-office) waarbij de
herkenbaarheid wel blijft als 2 aparte organisaties
MET en LVOI gaan acties ondernemen om meer bekendheid onder de leden en onder
startende ouderinitiatieven te geven aan de mogelijkheden om expertise en subsidie te
krijgen bij MET
De beide besturen maken een werkplan voor de uitvoering van deze activiteiten dat in
september 2021 wordt vastgesteld en dat er op gericht is dat begin 2022 de nieuwe situatie
volledig in werking is.
In 2024 volgt een evaluatie en zo nodig bijstelling van de samenwerking.

Ter vergadering zal de samenwerking worden toegelicht en kunnen vragen gesteld worden.
Vervolgens zullen Ton Caspers (voorzitter van stichting Mijn Eigen Thuis) en Ruud Nonhebel
(voorzitter LVOI) deze samenwerking formeel beklinken met het ondertekenen van de overeenkomst.
Bestuur LVOI.

