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Stichting Stuurgroep De Mortel  



Inleiding 

Voor u ligt het (concept) beleidsplan van de Stichting Stuurgroep De Mortel. 

De stichting is opgericht op- 13 mei 1987, door het bestuur van haar voorganger, de stichting 

Samenlevingsopbouw Elsendorp-Handel-Mortel. Op 14 mei 1987 is de stichting ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. 

De doelstelling van de stichting is om “door middel van een proces van samenlevingsopbouw de 

bevolking en de daarin werkende organisaties te brengen tot zelfwerkzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid, zodat de mensen in staat zijn, evt. samen met anderen verbeteringen te 

brengen in hun woon- en leefsituatie”. 

Vanuit het bestuur is de behoefte ontstaan om opnieuw naar haar rol in het dorp te kijken en haar 

organisatie en werkzaamheden tegen het licht te houden.  

 

Missie, visie, strategie 

De Mortel kent een actieve dorpsgemeenschap van zo’n 1692 inwoners (1-1-2021) met een levendig 

verenigingsleven. Niet voor niets heeft het dorp de ondertitel een (h)echt dorp aangenomen. We 

realiseren ons goed dat leefbaarheid en levendigheid niet als vanzelf komen. We willen dat De 

Mortel ook op langere termijn leefbaar blijft en een fijn dorp om in te wonen, waarin iedereen zicht 

welkom voelt en kan meedoen als zij/hij dat wil.  

De stichting zet zich in om dit lange termijnperspectief overeind te houden. We realiseren ons dat 

daarvoor steeds weer nieuwe initiatieven, activiteiten en interventies voor nodig zijn. De stuurgroep 

wil voor de inwoners van het dorp de katalysator zijn om voor het dorp dingen voor elkaar te krijgen. 

De stuurgroep brengt daarvoor inwoners en organisaties bij elkaar, informeert de inwoners over de 

ontwikkelingen en is aanspreekpunt voor andere spelers, zoals de gemeente, woningcorporatie en 

andere externe partijen. 

De rol die de stuurgroep zich toebedeelt is meervoudig: 

- Initiërend 

- Faciliterend 

- Informerend 

Werkwijze en structuur 

De stichting Stuurgroep De Mortel kent een bestuur dat de dagelijkse contacten onderhoudt met 

dorpsbewoners en verenigingen. Maandelijks vindt er een ‘grote’ stuurgroepvergadering plaats. In 

deze openbare vergaderingen zijn veelal vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke 

organisaties aanwezig. Daarnaast vinden door de tijd vergaderingen rondom thema’s plaats. Dit kan 

op initiatief van de stuurgroep, maar de stuurgroep kan ook als participant op initiatief van een 

andere organisatie. Denk aan specials als de kermis, de werkgroep zorg of werkgroep pleinwoningen. 

De stuurgroep kent ook een aantal commissies die onder het bestuur vallen. Dit zijn werkgroepen die 

activiteiten organiseren in samenwerking met of onder de vlag van de stuurgroep. De volgende 

commissies kennen we nu: 

- Verkoop Bereleider-beeldjes 

- Kermiscommissie 



- Oranjecomité/Sint Nicolaas-comité 

- Jeugdsoos t Zulderke 

- Archiefgroep De Mortel 

- Beachvolley De Mortel 

- Schaatsbaan 

- De Mortelse Post 

Voor organisaties in De Mortel zonder eigen rechtspersoonlijkheid kan de stichting, indien wenselijk, 

deze rol vervullen. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen of het aanhouden van een 

bankrekening/banksaldo.  

Sinds de realisatie van MFA De Sprank in 2014 is een belangrijke taak voor de stuurgroep weggelegd 

in het beheer van de administratie van De Sprank. In feite is de stuurgroep penvoerder van deze 

administratie. E.e.a. is vastgelegd in de beheersovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente, de 

school en de stuurgroep. De Sprank kent wel een eigen bestuur, en een eigen financiële huishouding 

maar is geen aparte rechtspersoon. 

In 2021 wordt de beheersovereenkomst tussen de drie partijen geëvalueerd en mogelijk aangepast. 

 

Speerpunten 2021-2024 

Voor de periode 2021-2024 wil het bestuur zich op de volgende onderdelen specifiek inzetten: 

- Evaluatie en voortzetting samenwerking dorp-school-gezondheid-gemeente bij het beheer 

van MFA De Sprank, waaronder ook de instandhouding van het gezondheidscentrum. 

- Verdere inzet op woningbouw in De Mortel. Nu de Leijgraafhof ‘uitverkocht is, en ook de 

kavels in kleinere plannen als Vrije Erven en Landgoed Nieuwenhuis vol zijn, moet de 

volgende locatie op de markt komen. 

- Het blijven inzetten op levendigheid in het dorp door het (laten) organiseren van een 

variëteit aan evenementen. Uiteraard doen we dit samen met het verenigingsleven in het 

dorp. We denken graag mee met anderen, en kunnen waar nodig een initiërende of 

faciliterende rol spelen. 

 

Communicatie 

Naast de (openbare) stuurgroepvergaderingen brengt de stuurgroep jaarlijks zo’n 20 edities uit van 

de Mortelse Post. Dit is een informatief dorpsblad dat in grote mate bekostigd wordt door de 

advertentie-inkomsten. Daarnaast wordt namens de stuurgroep de website ‘demortel.com’ beheerd, 

waarop naast het nieuws uit het dorp, ook het stuurgroep bestuur communiceert en ook de 

informatie over MFA De Sprank is te vinden. 

Sinds kort beschikt de stuurgroep ook over een facebook-pagina en een insta-account. Op deze 

manier wordt getracht ook andere doelgroepen binnen De m=Mortel te bereiken. 

  



Bestuur en organisatie 

Naam: Stichting Stuurgroep De Mortel 

Opgericht 13 mei 1987 

KvK: 41090604 

 

Postadres: 

Stg. Stuurgroep De Mortel 

Abtshof 24 

5425VN  De Mortel 

@: stuurgroepdemortel@onsbrabantnet.nl 

www.demortel.com 

 

Bestuur (januari 2021): 

Paul Siebers, voorzitter 

Ingrid Adriaans, secretaris 

Mark van der Velden, penningmeester 

Nanda Coenen, vice-voorzitter 

Jeroen Eikelenboom, bestuurslid 

Susanne Kuijpers, bestuurslid 

 

Financiën 

De stuurgroep ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Gemert-Bakel. Dit is de belangrijkste bron 

van inkomsten. 

Daarnaast ontvangt de stuurgroep de advertentieopbrengsten uit de Mortelse Post, welke overigens 

ook geheel ter dekking van de maak-druk- en bezorgkosten komen. Tot slot heeft de stuurgroep nog 

(beperkte) inkomsten uit de verkoop van beeldjes (de bereleider) 

 

Vanuit het verleden beschikt de stuurgroep over een beperkt eigen vermogen, dat wordt ingezet om 

initiatieven in het dorp mogelijk te maken. Meestal als voorschot/vooruitbetaling of lening. 

Sporadisch als bijdrage in kosten. Met deze rol kan de stuurgroep ook op langere termijn initiatieven 

blijven steunen die ten goede komen aan de leefbaarheid van het dorp. 

Als gezegd beheert de stuurgroep ook de banksaldi van enkele werkgroepen in het dorp die onder de 

vlag van de stuurgroep hun activiteiten uitvoeren. 

 

De kosten van de stuurgroep bestaan voor het grootste deel de kosten gemoeid met de website en 

de Mortelse Post. Daarnaast verzorgt de stuurgroep diverse vergaderingen en overleggen. 

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 

 

Fondswerving 

De stuurgroep beschikt zelf maar beperkt over structurele middelen. In toenemende mate zet de 

stuurgroep zich in om initiatieven van dorpsgenoten te faciliteren door een kleine bijdrage of het 

voorschieten van kosten. Ook wil de stichting zich in toenemende mate inzetten als rechtspersoon 

voor het doelgericht aanvragen van fondsen voor specifieke initiatieven. In dit perspectief moet ook 

het verkrijgen van de ANBI-status gezien worden, waardoor het voor particulieren en bedrijven 

mogelijk wordt, via de stuurgroep, te investeren in de leefbaarheid van De Mortel. 

 

mailto:stuurgroepdemortel@onsbrabantnet.nl
http://www.demortel.com/


Het bestuur van de stichting legt jaarlijks verantwoording af over de boekhouding en financiële 

resultaten in de openbare stuurgroep vergadering. 


