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Voorwoord

Met trots presenteert het bestuur van Stichting Buurthuis de Poort haar jaarverslag
over 2020. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het versterken van ons buurthuis.
In dit verslag zal het bestuur toelichten hoe we daaraan het afgelopen jaar hebben
gewerkt.
De afgelopen zes jaar is door een vrijwillig bestuur en heel veel vrijwilligers hard
gewerkt aan het openhouden en uitbouwen van Buurthuis de Poort. Dat is gelukt,
dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers. We hebben al onze activiteiten behouden
en zelfs veel mooie en nieuwe activiteiten opgezet, zoals het Velpsch Maal 2x per
maand, de Kidsclub op de woensdag en tevens nieuwe en bestaande sportactiviteiten
kunnen uitbreiden.
Corona heeft, net als voor iedereen, ook de nodige consequenties gehad voor buurthuis
de Poort. Van 15 maart tot en met 1 juni is het buurthuis gesloten geweest. Daarna zijn
diverse activiteiten weer opgestart met maximaal 30 personen in het gebouw op de
anderhalve meter. En vanaf 1 juli met maximaal 30 personen per ruimte op de
anderhalve meter.
In oktober hebben we als bestuur besloten om de activiteiten weer te staken. Het
kabinet nam dit besluit voor buurthuizen pas op 3 november, maar wij vonden het niet
langer verantwoord om open te blijven. Het kabinet riep tenslotte op in oktober om
bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken en dat de bar om, eerst om 22.00 uur en
later om 20.00 uur te sluiten.
Onze bezoekers en onze vrijwilligers bestaan voor een groot deel uit kwetsbare
mensen. Ook de kidsclub draaien, waarbij je slechts met 4 volwassenen mocht zijn ,
kon geen doorgang vinden.
Dit betekent dat we in de zomer veel activiteiten hebben gedraaid, terwijl normaal
gesproken deze activiteiten juist stil liggen gedurende de zomer. Hier was animo
genoeg voor. Niet alle activiteiten zijn direct in juni weer gestart. Sommige
vrijwilligers vonden het nog te riskant om weer te starten. Zo zijn de klaverjasclub en
het rapaircafé in september weer gestart en is de naaiclub helemaal niet gestart.
Als vrijwillig bestuur gaven we vorig jaar aan dat we tegen onze grenzen aangelopen
zijn van mogelijkheden op diverse terreinen. De (bijna) dagelijkse aanwezigheid van
een tweetal bestuursleden voor de coördinatie bij diverse activiteiten toont de
kwetsbaarheid van het bestuur aan. Ook de bijna dagelijkse adhoc vraagstukken
komen bij de twee bestuursleden terecht.
We hadden gemerkt dat bij afwezigheid van de gebouwbeheerder Marten ook een
beroep op de twee bestuursleden wordt gedaan.
Zoals gezegd maakt deze situatie ons buurthuis kwetsbaar voor nu en de nabije
toekomst. Bij uitval van een of twee van deze betrokken bestuursleden ontstaat er een
situatie die ongewenst is voor de continuïteit van het buurthuis.
Een tweede ontwikkeling is dat we als bestuur bemerkte dat bepaalde noodzakelijke
ontwikkelingen en administratie niet konden worden opgepakt en dat de ontwikkeling
van gewenste en noodzakelijke activiteiten voor jongeren uit Velp-Zuid niet tot stand
kon komen.
Deze twee bovenstaande zaken hebben we bij de gemeente Rheden aangegeven en
gevraagd om met ons mee te denken hoe we in de huidige situatie met de
noodzakelijke ontwikkelingen onze droom en missie kunnen blijven verwezenlijken.
Onze droom is samengevat in onze slogan: Buurthuis de Poort: van, voor en door de
buurt!

Ons buurthuis staat in de buurt; draait op vrijwilligers uit de buurt; en de activiteiten
zijn voor alle inwoners uit de buurt, jong en ouder. En voor inwoners van buiten de
buurt.
Met de pilot in 2019 om een administratieve kracht in de te zetten is eea in gang gezet
en gelukkig heeft dit een vervolg gekregen in een goede werkrelatie met Nicole
Pannekoek, coördinator dorpshuizen van de gemeente Rheden. Zij biedt sinds het
voorjaar de ondersteuning die het bestuur nodig heeft op het gebied van oa pr. Zij is 1
dagdeel per week aanwezig in de Poort. Dit heeft er ook toe geleid dat zij een beter
beeld heeft gekregen van wat er leeft en speelt binnen het buurthuis. Tevens kan zij
onze beheerder vervangen.
Met de pilot in 2019 voor de “sportcoach” , Dennis van Beukering, en de voortgang
hiervan in 2020 is het bestuur helemaal tevreden. Dit heeft geleid tot een breed en
continue aanbod van activiteiten met nieuwe deelnemers uit de buurt. Er is gezorgd
voor begeleiding bij de Kidsclub, het Velpsch maal is er 2 keer per maand, er zijn 2
groepen voor bewegen met volwassenen, wat heeft geleid tot een toename van
deelnemers die eerder nooit naar het buurthuis kwamen en er werd boksles gegeven,
wat leidde tot een toeloop van jongeren uit de buurt.
We hopen dat in 2021 de Gemeente Rheden n.a.v. deze pilot ons als Buurthuis blijft
ondersteunen en wij als Buurthuis de droom verder kunnen uitbouwen.
Ook dit jaar hebben we alles weer netjes binnen budget gedaan: de financiën zijn
netjes op orde. Met dank aan onze penningmeester, Maaike Ammerlaan. Corona
zorgde wel voor inkomstenderving wat betreft de bar en de contributie.
Tevens hebben we een nieuw bestuurslid die de functie van vice-voorzitter op zich
heeft genomen; Monique Nieborg – de Wit, een oude bekende in haar rol als
jongerenwerker en ouderenwerker in Velp bij voorgaande welzijnsstichtingen. Zij
gaat een deel van de taken van de voorzitter overnemen om deze te ontlasten.
Het bestuur is trots op alle activiteiten die iedere dag, week en jaar weer plaatsvinden
in ons mooie buurthuis. Het zijn onze vrijwilligers die dat iedere keer weer
waarmaken. Dank jullie wel!

Buurthuis de Poort: van, voor en door de buurt!

Namens het voltallig bestuur,
Stini Westdorp
Voorzitter Stichting Buurthuis de Poort
Maart 2021, Velp.

Activiteiten
Corona
Corona zorgde ervoor dat activiteiten maanden hebben stil gelegen. Van half maart tot 1 juni en
van half oktober tot eind december vonden er helemaal geen activiteiten plaats en was het
buurthuis gesloten.
Toen we dan eindelijk in juni weer open mochten stonden vrijwilligers en bezoekers te trappelen
om weer te beginnen. Veel activiteiten besloten in de zomermaanden door te gaan, waar ze
anders juist stil liggen. Bij het Velpsch maal hebben we de deelnemersaantallen moeten
beperken wegens de anderhalve meter.
Doordat ook onze vrijwilligers veelal tot de risicogroep behoren en omdat niet altijd de
anderhalve meter in acht kon worden genomen begonnen sommige groepen in september
(repaircafé en klaverjasclub).
Helaas moesten we half oktober weer sluiten.
Corona betekende ook; geen Halloween, geen vrijwilligersfeest, geen normale
Sinterklaasviering en geen open dag. Maar ook: Minder baromzet en minder inkomsten van de
contributie.
Het sluiten van het buurthuis had grote invloed op bezoekers en vrijwilligers van buurthuis De
Poort.

De pilot sportcoach
Door de pilot die we met de gemeente hadden konden er een aantal nieuwe activiteiten
plaatsvinden, maar zijn ook lopende activiteiten nieuw leven ingeblazen, hierdoor kwamen er
veel nieuwe bezoekers naar het buurthuis.
De extra activiteiten zijn:
-

Op dinsdagavond een sportuurtje voor ouderen, waar veel gebruik van wordt gemaakt;

-

Dinsdagmiddag sporten voor jongeren vanaf 5 jaar;

-

En woensdagavond boksen vanaf 17 jaar.

-

Het Velpsch Maal was 2 keer per maand. Dit werd zeer gewaardeerd door de bezoekers.
De samenwerking en de verbinding met elkaar tijdens de maaltijd is een mooi gegeven.
Tevens wordt er vaak op die middagen een gastspreker uitgenodigd die wat kan vertellen
over zijn werk denkend aan handhaving, Humanitas, formulieren hulp.

De Kidsclub
Ook het afgelopen jaar is de kidsclub actief geweest. De kinderen komen op de
woensdagmiddag, dit is niet gewijzigd. Zij hebben weer veel leuke activiteiten kunnen
ondernemen dit jaar. Daarnaast hebben ze ondersteuning gekregen van drie stagiairs
op het gebied van sport en spel. Dit laatste geeft de groep een mooie boost om ook
uitstapjes te kunnen doen.
Gemiddeld zijn er zo’n 35 kinderen per middag.
Het uitstapje wat dit jaar was naar De Spelerij. In de zomervakantie hebben er een 6tal activiteiten plaatsgevonden, zodat de kinderen wekelijks een leuke bezigheid
hadden en zo een leuke vakantie.
Halloween kon dit jaar niet doorgaan wegens Corona. Sinterklaas werd gevierd door
kadootjes uit te delen aan 49 kinderen in het buurthuis, Coronaproef.

Het Repair Café
Door Corona zijn er slechts 4 repaircafé’s geweest dit jaar, maar de bezoekersaantallen
waren goed. Het bleek in september goed mogelijk om deze activiteit uit te voeren met
inachtneming van de Corona maatregelen. Er hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers
aangemeld, ondanks de Corona maatregelen.

Overzicht alle activiteiten en deelnemersaantallen:

Naam Activiteit

Frequentie

Seniorengym 1
Seniorengym 2
Creatief met origami en papier
Bewegen voor jeugd
Jokeren
Naailes de Knopspeld
Jeu de Boules/Sjoelen
Creatiefclub Zuidvreugde
Klaverjassen/Jokeren
Kidsclub
Velpsch maal
Boksen
Bridgeclub
Keramiekclub
Biljarten
Line dance
Repair café
Bingo

wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekeijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks
om de week
wekelijks
Om de week
wekelijks
wekelijks
wekelijks
maandelijks
maandelijks

Aantal deelnemers
15
15
8
6
19
8
6
10
15
35
28
8
22
14
8
10
30
30

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bedroeg dit jaar 67 personen.
Het gaat dan om het bestuur, de stichtingsraad, barvrijwilligers en activiteitenbegeleiders,
maar ook om vrijwilligers die bijvoorbeeld zorgen voor themaversieringen op de ramen
en in het gebouw.

Externe contacten
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van Buurthuis de Poort weer veel en vaak overlegd
met allerlei externe partners.
Ook met de gemeente Rheden is weer vaak overlegd. Met de komst van Nicole
Pannekoek naar de Poort is dit contact geïntensiveerd. De lijntjes zijn kort en dat
wordt door het bestuur als zeer prettig ervaren.
Verder is er overleg geweest met:
-De school
-Humanitas
-De gemeente rondom het opzetten van een kluscentrale
-Omroep Gelderland voor het werven van vrijwilligers voor het repaircafé.
-Vrijwilligerscentrale Arnhem
-Jongerenwerk van Radar
-De wijkagent
-Vluchtelingenwerk
-SIZA
-RIBW
-STMG
-Machabelle Heuzinkveld en Martin Kranenburg, muziek

Publiciteit
Ook dit jaar is er weer een heel mooi buurtblad uitgebracht.
Het bijhouden van Facebook vindt met meer regelmaat plaats. Er zijn gemiddelde 280
volgers die onze pagina bekijken.
Er wordt ook hard gewerkt, door met name Nicole om onze website up-to-date te
houden.
Onze relaties met de pers, vooral Rheden Nieuws en de Regiobode zijn goed.
Aangeleverde persberichten worden zonder uitzondering geplaatst mede door de inzet
van Nicole.
Ook hebben we meegedaan met de voucheractie van “Ik buurt mee” van de gemeente Rheden.
Hiervan gaan we uit met de kinderen in 2021 en hebben we vlaggen en verkeerspoppen gekocht.

Financiën
De financiën van Buurthuis de Poort zijn op orde. Hieronder een toelichting. Allereerst
de balans en daarna een overzicht van de baten en lasten.
De penningmeester is in samenspraak met de leden van de Stichtingsraad door hen
gedurende 2020 gecontroleerd op de uitvoering. Zowel de stichtingsraad als de
penningmeester hebben dit als prettig ervaren.

Balans per 31 december 2020
Aktiva
Inventaris
Bank en spaarrekening
Debiteuren

Passiva
€ 6.257
€ 75.147
€ 0,00

Vervangingsreserve

€ 15.000

Algemene reserve

€ 56.321

Crediteuren
Voorziening Kidsclub

€0
€ 2.083

Voorziening Startfonds € 8.000
€ 81.404

€ 81.404

Rekening van baten en lasten over 2020
Baten
Baromzet

€ 3,463

Verhuur

€ 5.879

Activiteiten

€ 5.952
€ 15.294

Lasten
Inkoop Bar

€ 3.505

Kosten activiteiten

€ 3,577

Vrijwilligerskosten

€ 2.163

Vervoerskosten

€ 230

Beheerskosten

€ 514

Klein onderhoud

€ 559

Promotiekosten

€ 2.234

Inventaris

€ 923
€ 13.505

Resultaat

€ 1.789

Bestemming resultaat:
Toevoeging algemene reserve

€ 1.789
€ 9.039

Conclusies en uitdagingen voor 2021
Er is hard gewerkt door onze beheerder, de coördinator dorpshuizen, onze vrijwilligers en het
bestuur om Buurthuis de Poort verder te professionaliseren. Het bestuur merkt het afgelopen jaar
dat er veel wensen en ideeën zijn maar dat voor de uitvoering vaak de tijd ontbreekt.
De grootste uitdaging voor 2021 is dan ook dat de pilot sportcoach omgezet wordt in
regulier aanbod, zodat het bestuur zich kan richten op het verder uitbreiden en het
continueren van het aanbod. Natuurlijk kan dit pas van de grond komen als Corona is
verdwenen.
Met de ondersteuning van de coördinator dorpshuizen, Nicole Pannekoek, wordt het
bestuur ontlast.
Dit jaarverslag is ook voorgelegd aan de stichtingsraad en zij kunnen zich wel / niet
vinden in de inhoud van het jaarverslag 2020. Er is wegens geen Corona geen
jaarvergadering, waardoor dit jaar er geen instemming is van alle vrijwilligers.
Stichting Buurthuis de Poort
Heeckerensstraat 201
6882 DA Velp
026 – 848 17 53
Secretariaat:

