
MISSIE	  EN	  VISIE	  

	  

MISSIE	  

De	  Stichting	  Beheer	  en	  Exploitatie	  MFC-‐ECG	  Geldermalsen,	  gevestigd	  te	  Geldermalsen,	  heeft	  als	  
missie	  om	  met	  deze	  beheerstichting	  vanuit	  een	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid,	  dienstbaar	  
te	  zijn	  aan	  de	  gemeenschap,	  in	  een	  duurzame	  accommodatie	  genaamd	  De	  Pluk	  middels	  het	  
realiseren,	  faciliteren	  en	  stimuleren	  van	  een	  samenhangend	  aanbod	  van:	  

-‐ maatschappelijke	  activiteiten;	  
-‐ cultuur;	  
-‐ educatie;	  
-‐ eerstelijnsgezondheidszorg;	  
-‐ zorg	  voor	  jong	  en	  oud;	  
-‐ sport;	  
-‐ media.	  

alsmede:	  

-‐ in	  een	  toegesneden	  opzet	  het	  beheer	  en	  de	  exploitatie	  te	  verzorgen	  van	  het	  multifunctionele	  
gebouw	  genaamd	  De	  Pluk	  aan	  de	  Rijksstraatweg	  64	  te	  Geldermalsen,	  in	  welk	  gebouw	  
welzijnsinstellingen	  onder	  één	  dak	  worden	  samengebracht	  en	  waar	  ontmoeting	  en	  
verbinding	  centraal	  staan	  en	  door	  synergie	  een	  meerwaarde	  wordt	  gerealiseerd;	  

-‐ vanuit	  genoemde	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid	  een	  eerstelijns	  gezondheidszorg	  als	  
een	  belangrijk	  onderdeel	  in	  het	  gebouw	  te	  ondersteunen	  in	  organisatorische	  en	  algemene	  
maatschappelijke	  zin;	  

-‐ een	  gezonde	  exploitatie	  is	  daarbij	  een	  belangrijk	  uitgangspunt.	  	  

VISIE	  

De	  beheerstichting	  stelt	  zich	  ten	  doel	  de	  hierboven	  omschreven	  missie	  te	  verwezenlijken	  door:	  

-‐ het	  inhoudelijk	  samenwerken	  met	  alle	  huurders	  en	  gebruikers	  als	  participanten	  om	  tot	  een	  
verantwoorde	  wijze	  van	  beheer	  en	  exploitatie	  te	  komen;	  

-‐ het	  organiseren	  van	  deze	  inhoudelijke	  samenwerking	  binnen	  het	  concept	  van	  een	  
multifunctioneel	  centrum	  door	  onder	  meer	  het	  in	  dienst	  hebben	  van	  een	  facilitair	  
managementteam	  (facilitair	  manager	  en	  assistent)	  ondersteund	  door	  vrijwilligers	  en	  
flexkrachten;	  

-‐ het	  voeren	  van	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  communicatie	  met	  gebruikers	  en	  bezoekers	  op	  een	  zo	  
open	  mogelijk	  transparante	  wijze;	  

-‐ het	  voeren	  van	  een	  actief	  beheer-‐	  en	  marketing	  beleid	  mede	  als	  ondersteuning	  van	  een	  
gezonde	  exploitatie	  van	  het	  gebouw,	  een	  voorziening	  die	  moet	  uitgroeien	  tot	  de	  centrale	  
maatschappelijke	  voorziening	  voor	  Geldermalsen	  en	  omstreken	  die	  	  niet	  meer	  is	  weg	  te	  
denken	  in	  onze	  gemeenschap	  en	  dat	  symbool	  is	  voor	  het	  samenzijn	  en	  samenkomen	  van	  alle	  
groeperingen	  binnen	  onze	  gemeenschap	  en	  lokale-‐,	  regionale-‐	  en	  landelijke	  uistraling	  heeft,	  
mede	  gezien	  de	  culturele	  en	  zakelijke	  congres	  en/of	  theaterfunctie.	  Het	  centraal	  gelegen	  	  



Grand	  Café	  in	  De	  Pluk	  is	  een	  belangrijke	  faciliteit	  om	  bovenstaande	  een	  extra	  dimensie	  te	  
geven.	  	  

Als	  eigenaar	  van	  het	  gebouw	  zal	  er	  nadrukkelijk	  een	  lijn	  zijn	  met	  de	  gemeente	  Geldermalsen.	  Het	  
streven	  van	  de	  beheerstichting	  is	  er	  op	  gericht	  om	  binnen	  5	  jaar	  na	  de	  opening	  van	  de	  accommodatie	  
(september	  2015)	  in	  de	  groene	  cijfers	  te	  belanden.	  	  

	  

*	  Voor	  een	  uitgebreid	  overzicht	  van	  alle	  huurders	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  	  www.depluk.nl/huurders	  .	  
Hier	  vindt	  u	  het	  complete	  overzicht	  van	  de	  partijen	  welke	  gebruikmaken	  van	  De	  Pluk.	  	  	  

	  


