Inleiding en achtergrondinformatie
De Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Ameland heeft al een geschiedenis van meer dan 60 jaar op
het eiland. In 1964 werd de eerste jeugdwerker aangesteld. Uit de administratie is op te maken dat
de voorloper van de Stichting toen al zes jaar bestond.
Vanaf eind 1969 is er overleg geweest met de Gemeente Ameland om Stichting ‘De Hoop’ in Hollum,
het jeugdwerk in Ballum, de R.K.-jeugdbeweging en het Hervormd jeugdwerk in Nes samen te voegen
tot één Stichting en gezamenlijk subsidie aan te vragen.
Op 18 februari 1971 werd de ‘Stichting voor Jeugd en Jongerenwerk Ameland’ opgericht. Door
uitbreiding van de activiteiten werd in de jaren tachtig de naam veranderd in ‘Stichting Sociaal
Cultureel Werk Ameland’.
In 1964 werkte er één jeugdwerker voor de stichting. Nu - anno 2019- omvat het personeelsbestand
15 medewerkers in loondienst.
De Stichting exploiteert twee gebouwen, “Ons Hol’ in Hollum en ‘De Toel’ in Nes.
Het werk van de Stichting op het eiland
Het Sociaal Cultureel Werk is een belangrijk gemeenschapsinstrument. Via dit werk bevorderen we het
welzijn en het welbevinden van de inwoners van Ameland en worden problemen gesignaleerd, waar
mogelijk ondersteuning geboden of doorverwezen naar hulpverlening. Het zorgt voor ontspanning en
verbinding tussen de mensen en saamhorigheidsgevoel op het eiland.
Er wordt gestreefd naar een aanbod van activiteiten met een lage drempel, naar ondersteuning van
zelforganisatie en een integrale aanpak.
De integrale aanpak leidt binnen onze organisatie tot een bonte mengeling van activiteiten:
peuteropvang,
kinderopvang,
Vrijwilligers
Steunpunt
Ameland
(VSA),
basiseducatie,
computercursussen, cursussen voor hobby en werk, workshops, tieneractiviteiten, speciale projecten,
opvoedings-ondersteunende cursussen, activiteiten voor ouderen, muzieklessen en het verzorgen van
ruimtes voor en diensten aan diverse verenigingen.
Het Sociaal Cultureel Werk richt zich op de lokale bevolking.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de Stichting Sociaal Cultureel Werk.
Onder leiding van een beroepskracht, die zorgt voor de continuïteit, worden er activiteiten gezamenlijk
of zelfstandig opgezet en uitgevoerd.
De Stichting Sociaal Cultureel Werk geeft mensen de kans om hun capaciteiten en talenten te
ontwikkelen en te ontplooien ten dienste van- en in wisselwerking met- anderen uit hun eigen
omgeving.
Doelstelling
De Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland stelt zich ten doel:





Het bevorderen van een leefbare samenleving en de bewustwording en activering van de
bewoners en organisaties tot onderlinge samenwerking
het stimuleren, het aanbieden en begeleiden van culturele activiteiten die gericht zijn op de
ontplooiing en de vorming van personen in recreatieve, creatieve, educatieve en
emancipatorische zin
Het bieden van ontwikkelingskansen voor kinderen
Ondersteuning bieden bij individuele (zorg)vraag

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
 Het coördineren, stimuleren, initiëren en begeleiden van vormende, sociale, culturele,
(re)creatieve, maatschappelijke en samenlevingsopbouwende activiteiten en andere acties die
wenselijk zijn ter behartiging van het doel van de Stichting.
 Het bevorderen van een goede vorming, opleiding en training van groepen en personen die
daar behoefte aan hebben, met voorkeur voor hen die daarin een bepaalde achterstand in te
halen hebben.










participeren in de schil rond 1e lijns hulpverlening
Serviceverlening aan groepen, verenigingen en particulieren.
Het verzorgen van Peuter- en Kinderopvang en het bieden van Vroeg Voorschoolse Educatie
Het verzorgen van muziekonderwijs
Het verlenen van hulp en advies aan instellingen en organisaties die van belang zijn voor de
verdere harmonische groei van het directe woon - en leefmilieu, c.q. het eiland
Zich in te zetten ten behoeve van basiseducatie en ouderenwerk.
Het exploiteren, ter beschikking stellen en in stand houden van de twee ontmoetingscentra
‘Ons Hol’ en ‘De Toel’.
Alle andere aanvaardbare middelen en mogelijkheden die het doel van de Stichting dienen.

Visie en Missie
De kernopdracht voor de ‘Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland’ is versterking van de samenleving
op het eiland.
Dit doel kunnen we bereiken door een zo gevarieerd mogelijk aanbod, in te spelen op trends en
ontwikkelingen en ons oor te luisteren te leggen bij de bevolking. We stimuleren de burgerkracht en
zorgen voor inclusie.
Doelstellingen voor ons werk
Sociaal Cultureel Werk Ameland staat en gaat voor:

Veelzijdig en kwalitatief verantwoord cursusaanbod voor kinderen en volwassenen.

Inzet en betrokkenheid van beroepskrachten en vrijwilligers.

Ondersteuning van en betrokkenheid bij individuele (zorg)vragen

Het bieden van kwalitatief goede peuter- en kinderopvang.

Muziekeducatie

Gastvrije en servicegerichte instelling binnen de beide centra.
 Het fungeren als ‘Toel’ in educatie en vrijetijdsbesteding van de Amelander bevolking. (een
’toel’ is een Amelander woord voor het houten middenstuk van een wagenwiel, waarin alle
spaken samenkomen)
 Het leveren van een constructieve bijdrage aan het veraangenamen van de leefomgeving op
Ameland.
 Het zoeken naar verbinding met andere organisaties en instellingen, met als doel te komen tot
een zo goed mogelijk aanbod voor de eilander samenleving en elkaar te versterken.
Welzijn in het sociaal domein.
Activiteiten zijn terug te voeren op een concrete vraag, vanuit de bevolking of vanuit de subsidiënt.
Wij gaan daarbij uit van de volgende punten:
 We gaan geen dingen doen, die anderen al doen of beter kunnen.
 We zetten onze professionals in waar nodig.
 We proberen waar het wenselijk en mogelijk is vrijwilligers in te zetten.
 We organiseren zoveel mogelijk onze eigen werkzaamheden en activiteiten.
 We zijn partner van de gemeente voor wat betreft de verdere ontwikkelingen op het
sociaal domein.
Organisatiestructuur
De ‘Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland’ is als stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Leeuwarden. Dit houdt in dat de organisatie geen leden kent.
De ‘Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland’ functioneert op basis van Statuten en een Huishoudelijk
Reglement. De Statuten zijn ingegaan op 26 augustus 2008.
Naast de Statuten heeft de Stichting aanvullend hierop een Huishoudelijk Reglement opgesteld.

