
Doelstelling van de Stichting Financien voor 

Wijkactiviteiten Achtse Barrier (SFWAB) 

De doelstelling van de stichting is om activiteiten in de wijk Achtse 
Barrier, in de ruimste zin van het woord, te stimuleren, te 
onderhouden, te verbeteren en aanvullend te financieren waardoor 

het een leuke wijk is om in te wonen. 
 
Voor de ruim 5400 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de 

stichting tot doel  het onderhouden van de volgende zaken:  

- het beheer van de benodigde financiële middelen;  

- het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot 

zaken die activiteiten in de wijk betreffen;  

- het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, 

bewonersorganisaties, stichtingen en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;  

- het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking 

komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen 

- het subsidiëren, initiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en hun activiteiten. 

- Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners. 

Dit alles ter verbetering van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de 
wijk Achtse Barrier.  
Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en onderling verbindende wijk te laten zijn. 
 

Welke doelgerichte acties heeft de stichting  SFWAB  hiervoor? 

1. Het ophalen van de financiële middelen door een jaarlijkse donateursactie in de wijk. 

2. Het zorgen voor aanvullende financiering van de activiteiten. 

3. Op een zo goed mogelijke wijze de belangen te behartigen en uit te dragen van bewoners, 

bewonersorganisaties en groepsinitiatieven in de Achtse Barrier. 

4. De bevordering, ontwikkeling en realisering van initiatieven en activiteiten die leiden tot 

verbetering van het welzijn,  de leefbaarheid en bevordering van verbindingen in de wijk. 

5. Het stimuleren van het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van bewoners in de 

wijk. 

6. Het stimuleren van de bewoners/buurtverenigingen tot het bevorderen van de onderlinge 

samenwerking en verbinding. 

7. Het motto is gericht op  “ Achtse Barrier verbindt”  en “Achtse Barrier is vitaal”. 

8. Het zorgen dat goede initiatieven, die door welke oorzaak dan ook dreigen te stoppen, 

zodanig op te vangen dat hier een opvolging aan gegeven kan worden. 

9. Het ondersteunen van activiteiten die door  de Gezondheidsorganisaties geïnitieerd zijn. 

       Jaarlijkse donateursactie.  

Om aan de financiële middelen te komen voor de activiteiten houdt de SFWAB een jaarlijkse 
donateursactie. 
Bij de 5400 wooneenheden in de wijk Achtse Barrier wordt een geadresseerde brief ( “aan de 
bewoners van” ) bezorgd met een acceptgiro met het verzoek om een financiële bijdrage. 
In de brief wordt uitgelegd welke activiteiten de SFWAB in de wijk financiert. 
Een 80-tal vrijwilligers brengen de brieven rond in de maand september. 


