
Naam van de ANBI: 
Stichting Buurtonderneming Woensel-West 
 
RSIN / Fiscaal nummer 
820865783 
 
KvK nummer 
17253778 
 
Adres van de instelling 
Wenckenbachstraat 54 
 
Postcode van de instelling 
5621 HB 
 
Plaats van de instelling 
Eindhoven 
 
Contactpersoon 
De heer P. Walravens en/of mevrouw I. van de Paal-Argyrakis  
(040 – 787 1818 / info@boww.nl) 
 
Duidelijke omschrijving van de doelstelling van de Stichting: 
De stichting heeft ten doel: 
a. op basis van vastgestelde visies en plannen samenwerken aan de uitvoering van sociale,   
    economische en fysieke opgaven in de wijk Woensel West; 
b. het mede coördineren van activiteiten en projecten gericht op de wijk Woensel West ter 
    realisatie   
    van de in het wijkactieplan krachtwijk Woensel West beschreven doorbraakthema's; 
c. in het algemeen bijdragen aan de emancipatie van bewoners, verbetering van de beleving 
    van de fysieke leefomgeving (decor) en verbetering van het imago van de wijk Woensel 
   West; 
d. alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles inde 
    ruimste zin des woords. 
 
 
Beschrijving van het doel, de missie en de bestaansreden van uw organisatie 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het tezamen met de juiste instanties en de betrokken bewoners analyseren van problemen in het  
    stadsdeel Woensel West en het daarbij opstellen van een jaarlijks bedrijfsplan waarin projecten  
    worden opgenomen bedoeld om de geanalyseerde problemen op te lossen; 
b. het aantrekken casu quo aanvragen van subsidies casu quo budgetten bij de verantwoordelijke  
    instanties om de diverse projecten in stadsdeel Woensel West, opgenomen in het bedrijfsplan, te 
    financieren. 
 
 
SPEERPUNTEN EN ACTIVITEITEN IN 2014  
 
 
FOCUS OP EMANCIPATIE  
 
Woensel-West zet sterk in op emancipatie. Op ontwikkeling en zelfbewustzijn van de bewoners. 
Daarbij onderscheiden we vijf doelstellingen.   
- tegengaan van sociale uitsluiting 
- binnenboord houden van zorghuurders 
- sociale groei; individuele ambities 
- mogelijk maken van ontmoeting  
- kansen voor kinderen en jeugd 
 
 



Tegengaan van sociale uitsluiting  
 
- Taalactiviteiten allereerst voor Woensel-West  
- Op weg naar een zinvolle dagbesteding 
- Een nog sterkere wijksportclub  
 
Binnenboord houden van zorghuurders  
 
- Huurders die om wat voor reden dan ook moeite hebben om zelfstandig een huishouden te voeren, 
kunnen in Woensel-West rekenen op zorg en ondersteuning.    
- Soepele overgang naar WIJ Eindhoven  
- Opleiding en coaching vrijwilligers  
 
Sociale groei, individuele ambities  
 
- Ondersteuning ondernemers  
- Uitbreiding taalaanbod voor ouders  
- Sterke community inplaatsers 
- Behoud Dress for Success 
 
 
Mogelijk maken van ontmoeting  
 
- Uitbouwen en borgen van buurtontmoeting  
 
Kansen voor kinderen en jeugd  
 
- Activiteiten voor kids uitbouwen en borgen  
- Betrokkenheid van ouders stimuleren  
 
 
VERANDERING VAN DECOR  
 
- Werken aan een schone en hele buurt  
- Vasthouden veilige buurt  
- Afmaken van lopende projecten 
- Meer levendigheid in de Edisonstraat  
- Verder met de hoeken in de Edisonstraat  
- Verder met Plan Celsius  
- Herinrichting openbare ruimte  
 
VERBETERING VAN IMAGO  
 
- Zoveel mogelijk positieve nieuwsmomenten  
- Communicatie organiseren en verbeteren  
- Zichtbaar maken wat er allemaal kan in Woensel-West  
 
De volledige versie van het buurtcontract 2014 is in te zien via de website (www.woensel-west.com) 
en is huis aan huis bezorgt in Woensel-West. 
 
 
Bestuurssamenstelling (functies en bevoegdheden) en het beloningsbeleid van alle werknemers van 
uw organisatie 
 
Hans Martin Don, voorzitter 
Jack Hock, bestuurslid vanuit Trudo 
Jaap Haenen, bestuurslid vanuit Gemeente 
Hans van den Elzen, bestuurslid vanuit bewonersorganisatie Stichting Woensel-West 
Yvonne van Mierlo, bestuurslid 
Eric Schampers, bestuurslid 

http://www.woensel-west.com/


Patrick Walravens, directeur Buurtonderneming (vanuit Gemeente) 
Issanka van de Paal, directeur Buurtonderneming (vanuit Trudo) 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. 
 
 


