Jaarverslag 2015
Buurthuis de Poort

Bestuur Stichting Buurthuis de Poort
Heeckerensstraat 201
6882 DA Velp
www.buurthuisdepoort.nl
1

Voorwoord
Met trots presenteert het bestuur haar eerste jaarverslag. Met de oprichting van Buurthuis de Poort
op 16 september 2013 is het buurthuis behouden gebleven voor de inwoners van Velp-Zuid na het
faillissement van Stichting Carion begin 2013.
In 2014 heeft het bestuur zich vooral beziggehouden met het in kaart brengen van de taken van de
stichting, het maken van goede afspraken met de gemeente over de verdeling van de
verantwoordelijkheden, het consolideren van de activiteiten en zo nodig nieuwe activiteiten te
ontwikkelen en te ondersteunen.
Per 1 januari 2015 heeft de officiële overdracht van het buurthuis plaatsgevonden van de gemeente
Rheden aan de stichting Buurthuis de Poort. Vanaf dat moment heeft onze stichting een eigen
maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van buurthuis
de Poort.
Doelstelling van Stichting Buurthuis de Poort
De statuten geven onze doelstelling als volgt weer: “De stichting stelt zich ten doel om sociaalculturele activiteiten in de wijk Velp-Zuid te organiseren. Activiteiten op het gebied van ontmoeting,
ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk- en
dorpsbewoners in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. “
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Stini

Sandra

Stini Westdorp
Sandra van Turnhout
Walter Kamphuis
Ellen Koenecke
Carin van Hagen

Walter

Ellen

Carin

In eerste instantie nam Ron Oei zitting in het bestuur in oprichting en ondersteunde Ellen Koenecke
als projectmedewerker vanuit de gemeente Rheden het bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen
in 2014 heeft Ron Oei afscheid genomen omdat hij zitting heeft genomen in de raad van de
gemeente Rheden. Het bestuur heeft Ellen Koenecke bereid gevonden om bestuurslid te worden van
de stichting.
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Dit eerste jaar, waarin het bestuur opereert met geheel eigen verantwoordelijkheid, is vooral
gebruikt om nieuwe activiteiten van de grond te krijgen en het buurthuis een plaats te laten zijn waar
jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en de samenwerking aan te gaan met de vaste huurders van
het buurthuis, inloophuis ’t Trefpunt en met het Wijkplatform Velp-Zuid.
In het jaarverslag is te lezen dat er al heel wat te doen is in het buurthuis. Het gaat goed met ons
buurthuis, veel inwoners van Velp-Zuid hebben de weg (weer) gevonden naar het buurthuis.
In dit jaarverslag is ook aandacht voor de cijfers. De financiën zijn op orde.
Velp-Zuid heeft een grondige facelift ondergaan; vele woningen zijn gerenoveerd en hebben de wijk
een beter aanzien gegeven.
Dit jaar is ook de herinrichting van de voetbalkooi en het speelveldje aangepakt. Eind 2015 is het
zogenaamde Krajicekveld speelklaar gekomen, waarin voor de kinderen van de wijk en de
basisschool De Kameleon is voorzien in een belangrijke speelvoorziening.
Tot slot wil het bestuur zijn dank uitspreken aan al onze vrijwilligers en de gemeente Rheden. Samen
maken wij de Poort tot wat het wil zijn: Het huis van de buurt, een thuishaven voor de buurt:
Buurthuis de Poort: van, voor en door inwoners van Velp-Zuid.
Namens het voltallig bestuur,

Stini Westdorp
Voorzitter Stichting Buurthuis de Poort
8 maart 2016, Velp.
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Vrijwilligers
Geen buurthuis de Poort zonder vrijwilligers en het bestuur is trots op zijn vrijwilligers. Eind 2015
hadden we 59 vrijwilligers; een aanzienlijk aantal. Een deel van hen werkt als gastheren en
gastvrouwen. Zij zorgen er samen voor dat er altijd iemand aanwezig is om gasten en buurtbewoners
te verwelkomen. Ook heeft ons buurthuis heeft sleutelcommissie en deze vrijwilligers zorgen er voor
dat de Poort veilig geopend en gesloten wordt.
In 2015 heeft iedere vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst getekend zodat beide partijen weten
waar ze aan toe zijn. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Het bestuur is er verder in geslaagd om Marten Zweers te behouden als beheerder van het buurthuis
voor 36 uren per week. Het bestuur is heel blij met zijn deskundigheid, inbreng en aanwezigheid.
Marten woont als adviseur en deskundige de bestuursvergaderingen bij.
Ter afsluiting van het jaar vond op 20 november 2015 voor de derde keer een vrijwilligersavond
plaats. Een actieve avond, waarop we ook met elkaar hebben gegeten en alle vrijwilligers een kleine
attentie en een cadeaubon van Intratuin ontvingen. Het bestuur wil op deze manier alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Vrijwilligers zijn voor ons buurthuis zeer belangrijk, want
zonder deze vrijwilligers geen activiteiten en geen buurthuis.

Optreden van Marten Zweers en Buurtcoach Suus de Waard tijdens de vrijwilligersavond 2015
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Activiteiten
Ons buurthuis heeft ook dit jaar weer aan heel wat activiteiten onderdak geboden; van de biljartclub
tot aan de pottenbakkers. Deze laatste groep heeft zijn maximum aantal deelnemers bereikt en er
wordt nu gedacht aan uitbreiding met een tweede groep.
Om dit alles voor elkaar te krijgen heeft het bestuur onder andere veel samen gewerkt en overlegd
met de activiteitencommissie (AC). Deze commissie bestond in 2015 uit de volgende leden: Jannie
van Ginkel, Lenie Deegens, Cindy Vogelaar, Derkje Holkamp en Mary Peters. Het bestuur heeft
maandelijks overleg gevoerd met de AC over de activiteiten. Deze commissie organiseerde onder
andere activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast heeft zij een voorjaarsmarkt en
een kadomarkt in december georganiseerd. Ook heeft de AC voor een gratis toegankelijk optreden
van een accordeonvereniging op gezorgd. Dit optreden, op 29 november 2015, trok zo’n 40
bezoekers, was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Ook het komende jaar, zullen er enkele
nieuwe activiteiten op het programma van de AC staan.

Producten maken voor de kadomarkt.
Daarnaast zijn er allerlei contacten geweest met onze vaste huurders zoals Radar Uitvoering Oost,
het RIBW, SIZA, Stichting Posbankloop, Humanitas en VIVA Rheden om afstemming over activiteiten
en ruimten te bereiken. Ook zijn er contacten geweest met het Inloophuis ’t Trefpunt en het
Wijkplatform Velp-Zuid om activiteiten op elkaar af te stemmen en samen te werken waar nodig en
wenselijk.
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Verder is er met ElanArt samengewerkt aan de uitvoering van een muziek- / kunstproject voor de
bewoners van het AZC in Velp. In 2015 is dit project van start gegaan, in eerste instantie in het AZC
Velp, maar in 2016 zal ElanArt haar project in Buurthuis de Poort voortzetten en zullen ook
asielzoekers ook onderdak vinden in ons buurthuis.
Met Velp voor Oranje is in het kader van de viering van 70 jaar Bevrijding van Velp overleg en
samenwerking geweest over onder meer de onthulling van het straatnaambordje Dirk van der Voort
en vonden vele festiviteiten plaats in en rondom Buurthuis de Poort, waaronder een door onze
beheerder, Marten Zweers, samengestelde foto- en beeldexpositie over de bevrijding van Velp.
Op 20 september 2015 vond de Dag van de Buurt plaats, dat dit keer door het Wijkplatform VelpZuid is georganiseerd en medewerkers en vrijwilligers van Buurthuis de Poort hebben praktisch
ondersteund. Buurthuis de Poort organiseerde op die dag een open huis.
In dit onderdeel gaan we in op de activiteitencommissie, alle bestaande en nieuwe activiteiten die
hebben plaatsgevonden in ons buurthuis en natuurlijk gaan we ook in op de onvermijdelijke
afscheidsmomenten.
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Nieuwe activiteiten
Dit jaar zijn er door de vele vrijwilligers, AC en bestuur diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld. Wij
noemen:

De Kidsclub
Met gemiddeld 35 kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar, die op de zaterdagmiddag onder
leiding van acht vrijwilligers allerlei spelletjes en activiteiten ondernemen.

De Kidsclub Kerst 2015
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Het Velpsch Maal
Eenmaal per maand wordt tegen een tarief van € 4,50 een maaltijd bereid door 4 vrijwilligers. Het
gemiddelde aantal eters per keer is 35; het maximum aantal personen waarvoor gekookt kan worden
is 40. Het Velpsch Maal is een groot succes en vanuit de wijk is er behoefte aan om meer dan eens
per maand met elkaar te kunnen eten. Het bestuur gaat hiervoor in 2016 op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.

Buurthuis de Poort in beweging
Een ontspannende sportactiviteit die iedere dinsdagavond in The Maxx plaatsvindt en waaraan
iedere keer ongeveer 15 personen deelnemen. Vanaf 2016 wordt de geslaagde proef van 2015
omgezet in een vaste activiteit voor slechts €1,50 per maand kan iedereen die in beweging wil of
moet komen meedoen.

8

Duo-fiets
Buurthuis de Poort beheert en gebruikt samen met Innoforte een duofiets – deze fiets is bemachtigd
via Sportdorp Velp. Een aantal vrijwilligers is getraind en opgeleid om deze fiets te gebruiken. De fiets
is gestald bij Innoforte en wordt onderhouden door Sportdorp Velp.

Nel Engers in opleiding voor gebruik Duo-fiets

Het Repair Café
In het najaar is gestart met het Repair Café waar bezoekers hun kapotte spullen ter reparatie
aanbieden en samen met een deskundige aan de slag gaan. De toegang is gratis en als dank voor de
bewezen dienst wordt de bezoeker aangespoord om het Repair Café met een vrijwillige bijdrage van
€2,50 te ondersteunen. Gemiddeld vinden per keer zo’n 30 reparaties plaats. Het succes is groot; op
dit moment is er een wachtlijst van vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de
reparatiewerkzaamheden. In 2015 is het Repair Café officieel geopend door Wethouder Pos en
Voorzitter Stini Westdorp in samenwerking met de Kidsclub.

Openingsspeech door Stini Westdorp

Eén van de eerste reparaties
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Weggeefkast
Eind 2015 heeft het bestuur contact gelegd met Gelderland Helpt van Omroep Gelderland om een
weggeefkast te plaatsen in ons buurthuis. Begin 2016 is deze kast geplaatst. In de kast kunnen
buurtbewoners spullen kwijt die ze niet meer nodig hebben. Andere buurtbewoners kunnen deze
artikelen gratis meenemen of er iets anders voor in de plaats leggen. Via Omroep Gelderland wordt
er aandacht besteed aan bijzondere artikelen die in de kast liggen.

Weggeefkast in de Poort.

Koffieochtenden
Eenmaal per maand vindt deze activiteit plaats op de woensdagochtend. Van 10 tot 12 uur is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en deze ochtend wordt doorgaans bezocht door 15 bezoekers.
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Afscheidsmomenten
Eind 2015 heeft de vaste contactpersoon van de gemeente Rheden, mevrouw Hagesteijn, tot grote
spijt van het bestuur, afscheid genomen van de gemeente. In 2016 zal het bestuur wederom een
nieuwe werkrelatie moeten opbouwen met een contactpersoon vanuit de gemeente – wie dat is, is
tot op dit moment nog niet bekend.
Ook hebben we afscheid genomen van de jonge kinderen uit het asielzoekerscentrum die in
buurthuis de Poort Nederlandse les kregen. Zij zijn in de loop van 2015 verhuisd naar het leegstaande
schoolgebouw waarin voorheen het Kleurenrijk was gevestigd. Buurthuis heeft met veel genoegen
ruimte geboden aan de kinderen en we wensen hen veel succes en geluk in Nederland.
Speelotheek Het Kasteel dat jarenlang zijn onderkomen had in ons buurthuis, heeft per medio
september 2015 een nieuwe stek gevonden in het woonzorgcentrum Oosterwolde in Velp. Het
bestuur heeft besloten om onder bepaalde voorwaarden, al het speelmateriaal te schenken aan de
speelotheek.
Tot slot hebben we als gevolg van een aanbestedingsprocedure in het sociale domein van de
gemeente Rheden, afscheid moeten nemen van VIVA en in het bijzonder van onze buurtcoach, Suus
de Waard. Op 25 januari 2016 is er een afscheidsmoment georganiseerd door de gastvrouwen en
gastheren van buurthuis de Poort. Met pijn in het hart hebben wij afscheid genomen van een
fantastische, betrokken, vrolijke en professionele buurtcoach. Vrijwilligers en medewerkers van
Buurthuis de Poort zullen dit jaar een nieuwe werkrelatie moeten opbouwen met een nieuwe
buurtcoach van Radar Uitvoering Oost.

Afscheid van Suus de Waard 15 januari 2016
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Publiciteit
Het afgelopen jaar is er een nieuwe website ontwikkeld. De vorige website was te ingewikkeld en er
is gekozen voor een gebruikersvriendelijker Wordpress-site. Daarmee kan het bestuur veel sneller en
gemakkelijker communiceren met gebruikers, buurtbewoners, geïnteresseerden en vrijwilligers. De
nieuwe website is tijdens de vrijwilligersavond 2015 officieel gepresenteerd.
Verder wordt er veel en vaak via Facebook gecommuniceerd. Eind 2015 waren er rond de 200
“volgers” en er iedere week komen er gemiddeld vijf “volgers” bij. Veel gebruikers “liken” en
reageren op de posts. Het is daarmee een interactieve en prettige manier van communiceren voor
het bestuur. Ook in 2016 blijven we Facebook gebruiken.
In het buurthuis worden activiteiten op posters en affiches aangekondigd. Ook wordt altijd gebruik
gemaakt van persberichten om inwoners van Velp en omgeving te bereiken. Over het algemeen zijn
de contacten met de pers goed en worden onze berichten geplaatst, soms komt het voor dat
berichten niet geplaatst worden. De indruk bestaat dat dit in de loop van 2015 steeds minder vaak is
voorgekomen en in 2016 werken we verder aan goede contacten met de pers.
Vooral Rheden Nieuws plaatst berichten altijd en snel. Tot slot heeft het bestuur in 2015 een digitaal
account aangemaakt bij de Arnhemse Koerier, waardoor berichten ook worden geplaatst op de
(digitale) mediakanalen van de Arnhemse Koerier.
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Financiën
De financiën van Buurthuis de Poort zijn goed orde. Onze penningmeester heeft het afgelopen jaar
hard gewerkt om, samen met Marten Zweers, alles op de rit te krijgen en af te stemmen met de
gemeente Rheden. We verwachten dat de kosten de komende jaren wat zullen stijgen, maar dat
onze balans kloppend zal blijven.
Balans per 31 december 2015
Aktiva
Inventaris
Bank en spaarrekening
Debiteuren

Passiva
€ 0,00
€ 23.854,07
€ 0,00

€ 23.854,07

Startsubsidie
Vervangingsreserve
Algemene reserve

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 4.926,57

Crediteuren
Voorziening Kidsclub
Voorziening Startfonds

€ 7.402,50
€ 525,00
€ 3.000,00
€ 23.854,07
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Rekening van baten en lasten over 2015
Baten
Startsubsidie gemeente Rheden
Subsidie exploitatie gemeente Rheden
Baromzet
Verhuur
Activiteiten
Subsidie activiteiten
Schenking Kidsclub

€ 5.000,00
€ 23.550,00
€ 13.946,25
€ 12.600,10
€ 7.143,28
€ 1.350,00
€ 525,00
€ 64.114,63

Lasten
Servicekosten
Inkoop Bar
Kosten activiteiten
Afschrijvingskosten
Vrijwilligerskosten
Onderhoudskosten
Overige algemene kosten
Kosten activiteitencommissie
Kantoorbehoeften
Autokosten
Administratiekosten
Portokosten

€ 29.610,00
€ 8.126,05
€ 3.624,52
€ 3.000,00
€ 1.369,90
€ 1.048,58
€ 401,78
€ 130,00
€ 106,35
€ 94,08
€ 82,80
€ 69,00

€ 47.663,06

Resultaat

Bestemming resultaat:
Startsubsidie
Toevoeging vervangingsreserve
Toevoeging algemene reserve
Voorziening kidsclub
Voorziening startfonds

€ 16.451,57

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 4.926,57
€ 525,00
€ 3.000,00
€ 16.451,57
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Conclusies en aanbevelingen
Buurtbewoners, vrijwilligers, beroepskrachten, gemeente, samenwerkingspartners en bestuur
hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om van buurthuis de Poort weer een sprankelend buurthuis
te maken waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Drie jaar geleden was het onze droom om een
buurthuis te creëren van, voor en door inwoners van Velp-Zuid. Een buurthuis waar gedacht wordt in
oplossingen en iedereen mee doet. Het bestuur is tevreden over wat het tot nu toe samen met alle
betrokkenen heeft bereikt en start vol vertrouwen aan een nieuw jaar.
De uitdagingen voor buurthuis de Poort in 2016 zijn:
- De totstandkoming van een beleidsplan 2016 – 2020
- Betere samenwerking met beroepskrachten
- Meer binding met de buurt
- Meer en nieuwe vrijwilligers
- Meer handen en voeten geven aan de “participatiesamenleving”
- Meer inloop- en ontmoetingsmogelijkheden
Dit jaarverslag is ook voorgelegd aan de stichtingsraad en zij kan zich vinden in de inhoud van het
jaarverslag 2015.
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