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Voorwoord 
 

Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners.  

Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over 

heel de wereld. 

Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart 

en het welzijn van de stad. 

De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én van buitenlandse afkomst) met de rest 

van de wereld maken Deventer tot wat ze  is: een stad waar je graag wilt wonen en werken, een stad 

om trots op te zijn.  
 

Stichting Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer 

Op 2 november 2013 is Stichting Deventer Wereldstad opgericht. De aanleiding wordt in eerste 

instantie gevormd door de organisatie van het evenement Deventer Open in november 2010 en 

2012. Een evenement dat is bedoeld om de kracht van de vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn 

op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking in vele delen van de wereld, te laten zien aan de 

bewoners van Deventer.  

Het evenement smaakt naar meer: een aantal betrokken bestuursleden van lokale NGO’s wil 

organisaties een platform bieden, via een website, via Social Media, maar ook door het organiseren 

van (meerdere) evenementen en door het leggen van verbindingen in Deventer. Door dat te doen 

onder de één naam wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt. Daarom is 

besloten de krachten te bundelen in de Stichting. 

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om Deventer Wereldstad om te zetten naar Kleurrijk Deventer.  

Daarom wordt nu in dit beleidsplan gesproken van Stichting Deventer Wereldstad/Kleurrijk 

Deventer. 
 

Beleidsplan 

Dit beleidsplan is geschreven voor iedereen die is betrokken bij de Stichting Deventer 

Wereldstad/Kleurrijk Deventer. Het vormt voor het bestuur het kader waarbinnen het beleid voor de 

komende jaren ontwikkeld wordt. 

Als het bestuur daar aanleiding toe ziet, wordt het plan aangepast. Zo is in elk geval de informatie 

van het bestuur altijd actueel. 
 

Deventer, 1 januari 2020 
 

Stichting Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer  
 

Monica Sluiseman, Tonia Dabwe, Karin Rutgers 
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1 Inleiding 
 

Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang 

onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld. Die 

contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart en 

het welzijn van de stad. De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én van 

buitenlandse afkomst) met de rest van de wereld maken Deventer tot wat ze is: een stad waar je 

graag wilt wonen en werken, een stad om trots op te zijn. 

 

1.1 Vrijwilligersorganisaties 

Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

actief in alle delen van de wereld. Twee keer per jaar komen deze organisaties bij elkaar om in dit 

Periodiek Overleg, onder voorzitterschap van wethouder Thomas Walder kennis en ervaringen uit te 

wisselen. 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer wil deze organisaties een platform bieden, via de website, 

via Social Media, maar ook door het organiseren van en/of aansluiten bij evenementen. Door dat te 

doen onder de naam Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer wordt de boodschap van de 

afzonderlijke organisaties versterkt. 

 

1.2 Verbindingen 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer wil verbindingen leggen. Tussen de vele organisaties die in 

de gemeente actief zijn, maar ook tussen bedrijven en organisaties. Deventer Wereldstad/Kleurrijk 

Deventer is er namelijk van overtuigd dat juist de verbindingen tussen bedrijfsleven en 

(vrijwilligers)organisaties voor iedereen een meerwaarde opleveren. 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer biedt het bedrijfsleven van Deventer graag een etalage om 

te laten zien welke activiteiten bedrijven ondernemen op internationaal gebied. 

Daarnaast kan het bedrijfsleven profiteren van de netwerken die de organisaties in de diverse landen 

hebben. 
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1.3 Stichting 

De Stichting Deventer Wereldstad is opgericht op 22 november 2013. Volgens de statuten heeft 

Deventer Wereldstad tot doel: 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. Een bijdrage leveren op lokaal, regionaal en (incidenteel) landelijk niveau aan een open, 

tolerant en nieuwsgierig klimaat naar buiten, naar de wereld, naar open grenzen en naar 

de kansen die dit voor de inwoners en organisaties in Deventer biedt;  

b. Het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie en het opzetten van een 

gezamenlijk organisatorisch kader voor het organiseren een of meerder activiteiten 

en/of evenementen waarbij meerdere organisaties betrokken zijn; 

c. Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde en middelen voor projecten die het 

doel van de stichting ondersteunen. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een infrastructuur waardoor de stichting 

kan functioneren, zoals bijvoorbeeld een (beeld)merk, een structuur en permanente 

faciliteiten in de vorm van een projectbureau/projectteam; 

b. Het opzetten en aansturen van het projectbureau/projectteam voor de stichting in 

Deventer; 

c. Het promoten, adviseren en ondersteunen van het werk van de stichting in de ruimste 

zin van het woord; 

d. Het (doen) ontwikkelen en onderhouden van faciliteiten ter ondersteuning hiervan als 

b.v. website, (elektronische) nieuwsbrief, social media en het delen van kennis; 

e. Het stimuleren van samenwerking en het werken in netwerken; 

f. Het verwerven van middelen. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

 

Zoals het er nu naar uitziet, worden de statuten in juli 2021 omgezet naar Kleurrijk Deventer. 

 

1.4 De Praktijk 

In de praktijk betekent dat het volgende:  

De Stichting Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer wil bewoners van Deventer, organisaties die 

actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en bedrijven die actief (willen) zijn in het 

buitenland met elkaar verbinden en ze daardoor versterken.  
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Met de overstap van Deventer Wereldstad naar Kleurrijk Deventer wil KD nieuwe wegen verkennen 

en zich vanuit een haalbare en inspirerende aanpak (denk aan social media campagnes en 

samenwerking met de private sector in Deventer en wijde omgeving) verder blijven ontplooien tot 

een innovatief voorbeeld van een krachtige samenwerking tussen Deventer ondernemers, 

Deventenaren en maatschappelijke organisaties die vanuit Deventer internationaal actief zijn; een 

samenwerking, die er werkelijk toe doet. 

 

1.5 Financiën 

De stichting schrijft fondsen aan en vraagt en subsidies om de benodigde financiën te genereren om 

evenementen te organiseren en de dagelijkse kosten (website, promotiemateriaal, vergaderruimte 

e.d.) te kunnen voldoen. 

De stichting wil graag (ook) een beroep doen op het bedrijfsleven. 

Donaties, erfstellingen en schenkingen zijn vanzelfsprekend welkom.  
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2 Visie, missie en aanpak voor de komende jaren  
 

2.1 Visie 

Organisaties, bewoners en bedrijfsleven van Deventer vinden elkaar in Deventer 

Wereldstad/Kleurrijk Deventer om gezamenlijk te werken aan een wereld waarin de verdeling van 

welvaart en welzijn eerlijk is. 

 

2.2 Missie 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer legt verbindingen tussen organisaties, bewoners en 

bedrijfsleven om meer bekendheid te genereren voor de Deventer (vrijwilligers)organisaties op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking en bedrijven die actief (willen) zijn in het buitenland op een 

verantwoorde manier. 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer biedt organisaties een platform, via de website, via Social 

Media, en door het organiseren van evenementen. Door dat te doen onder de naam Deventer 

Wereldstad/Kleurrijk Deventer wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt. 

 

2.3 Aanpak voor de komende jaren 

 

2.3.1 Vrijwilligers 

Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

actief in alle delen van de wereld. Twee keer per jaar komen deze organisaties bij elkaar om in dit 

Periodiek Overleg, onder voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema, kennis en ervaringen 

uit te wisselen. 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer biedt ook deze vrijwilligers, die belangeloos tijd en passie 

investeren in hun eigen projecten en NGO’s over de hele wereld een platform om Deventer (e.o.) te 

laten zien wat ze doen.  

Daarnaast zijn er vrijwilligers actief die helpen met het organiseren en de uitvoering van de diverse 

evenementen. 

 

2.3.2 Bedrijfsleven 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer gaat op zoek naar een nauwe samenwerking met het 

bedrijfsleven in Deventer. Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer is er namelijk van overtuigd dat 

juist de verbindingen tussen bedrijfsleven en (vrijwilligers)organisaties voor iedereen een 

meerwaarde opleveren. 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer biedt het bedrijfsleven van Deventer graag een etalage om 

te laten zien welke activiteiten bedrijven ondernemen op internationaal gebied. 

Daarnaast kan het bedrijfsleven profiteren van de netwerken die de organisaties in de diverse landen 

hebben. 
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2.4 Pijlers voor Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer  

 

In de 2020-2025 ziin de drie belangrijkste pijlers van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer: 

1. Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Deventer, die vanuit onze visie 

internationaal actief zijn. 

2. Het bevorderen van verbindingen tussen ondernemers, inwoners en deze internationaal 

actieve organisaties om elkaars ambities en activiteiten op het terrein van maatschappelijk 

betrokken ondernemerschap te versterken en te complementeren. 

3. Het inbrengen en/of toevoegen van kennis, kunde en middelen voor deelactiviteiten, die het 

doel van ondersteunen.  
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3 Werkwijze/uitvoering 
 

3.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen: 

Voorzitter:  M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis  

Secretaris:  T.M.D. (Tonia) Dabwe 

Penningmeester: K.P. (Karin) Rutgers  

 

3.2 Beloningsbeleid 

De bestuursleden én vrijwilligers (die bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van evenementen e.d.) 

doen hun werk voor Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer onbezoldigd. 

 

Het bestuur vergadert volgens de statuten minimaal een keer per kwartaal. In de praktijk kan dat ook 

een telefonisch overleg zijn. Er is met name veel contact en overleg per mail en telefoon. De 

frequentie van de vergaderingen hangt af van de evenementen die worden georganiseerd.  

 

3.3 ANBI 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 

3.4 Financieel verslag 

In een financieel verslag legt de stichting verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid per 

kalenderjaar. Dit verslag verschijnt jaarlijks uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het betreffende 

kalenderjaar en wordt op de website gepubliceerd.  

 

3.5 Activiteiten/Jaarverslag 

De activiteiten van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer zijn terug te vinden op de website. Elk 

jaar wordt een activiteiten(jaar)verslag gemaakt. Dit verslag verschijnt jaarlijks uiterlijk op 1 juni van 

het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar en wordt op de website gepubliceerd. 
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4 Communicatie 
 

4.1  Inleiding 

Het is belangrijk om (potentiële) sponsoren, donateurs, fondsen en belangstellenden op de hoogte te 

houden van alles wat er gebeurt rondom Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer. Daarvoor zet 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer een aantal middelen in.  

Om de kosten zo laag mogelijk te houden worden de werkzaamheden grotendeels verricht door 

vrijwilligers. 

 

4.2  Website 

De website www.deventerwereldstad.nl (in 2021 om te zetten naar 

https://www.kleurrijkdeventer.nl/ ) is het belangrijkste informatiekanaal van Deventer 

Wereldstad/Kleurrijk Deventer. Daarop is o.a. de volgende informatie te vinden: 

➢ Algemene informatie 

➢ De geschiedenis 

➢ Nieuwsfeiten 

➢ Samenwerkingspartners 

 

In de rubriek Nieuws worden zo vaak mogelijk actuele nieuwsberichten geplaatst. Om iedereen op de 

hoogte te houden van alles wat er gebeurt, maar ook om de site levendig te houden: mensen komen 

vaker kijken als er regelmatig iets nieuws op staat. 

Nieuwsberichten kunnen door iedereen rechtstreeks op Facebook of Twitter worden gedeeld. 

 

4.3 Media 

Bij alle belangrijke gebeurtenissen verstuurt Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer een persbericht 

naar de lokale media.  

  

http://www.deventerwereldstad.nl/
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4.4 Overig Informatiemateriaal 

De communicatie van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer verloopt – om de kosten zo laag 

mogelijk te houden – zo veel mogelijk digitaal. In een aantal gevallen wordt er wel gebruik gemaakt 

van gedrukt of geprint materiaal. Als het enigszins kan worden daarvoor fondsen gezocht. 
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5 Financiën 
 

5.1  Inkomsten 

De inkomsten van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer bestaan voornamelijk uit subsidies en 

fondsen. In de komende jaren hoopt Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer daar bijdragen van het 

Deventer bedrijfsleven aan toe te voegen.  

 

5.2  Kosten 

Het geld van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer wordt als volgt besteed: 

➢ Betalen van kosten voor organisatie van evenementen (huur, materialen, personeelskosten 

externen (zoals bijvoorbeeld muzikanten, organisatoren workshops e.d.) 

➢ Kosten voor promotiemateriaal (website, flyers voor evenementen e.d.) 

 

5.3  Financieel beleid 

De ambities van Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer zijn groot. Toch zal het bestuur van 

Deventer Wereldstad/Kleurrijk Deventer ervoor zorgdragen dat – voordat evenementen worden 

georganiseerd – de financiële middelen zijn gegarandeerd. Pas wanneer er meer mogelijkheden om 

fondsen te verkrijgen, worden de activiteiten uitgebreid.  

De stichting heeft niet als doel om met haar activiteiten winst te behalen of vermogen op te bouwen. 

Indien desondanks wel winst wordt behaald of vermogen opgebouwd, dan worden die gelden 

aangewend passend binnen de doelstellingen van de stichting. 

 

 


