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Samenvatting
Dit is het jaarverslag over 2018 van Stichting Buurthuis de Poort
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Voorwoord
Met trots presenteert het bestuur van Stichting Buurthuis de Poort haar jaarverslag over 2018. 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 vijf 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, de Kidsclub, het Repair Café enzovoort.
Het afgelopen jaar is het vrijwillig bestuur echter ook tegen grenzen aangelopen. Bij de start in 2013
hadden we een droom. Deze droom is samengevat in onze slogan: Buurthuis de Poort: van, voor en
door de buurt! Het kost veel tijd, energie en doorzettingsvermogen om ons buurthuis volledig met
vrijwilligers te draaien. Er is geen enkele beroepskracht in dienst van Buurthuis de Poort. Al onze
activiteiten, al onze vrijwilligers, al onze openingsuren worden gedraaid door vrijwilligers. Dat kost
soms (te) veel. Het bestuur heeft het afgelopen jaar dan ook ondersteuning gevraagd bij de
gemeente Rheden. We hopen dat in 2019 na vele overleggen er iemand in buurthuis de Poort aan de
slag gaat om samen met ons onze droom verder uit te bouwen.
Ook dit jaar hebben we alles weer netjes binnen budget gedaan: de financiën zijn netjes op orde.
Met dank aan onze penningmeester, Walter Kamphuis. Tot grote spijt van het bestuur, heeft Walter
in 2018 besloten dat hij zijn functie wil neerleggen. Hij zal zijn taken overdragen zodra er een nieuwe
penningmeester is gevonden. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in deze functie, kunnen zich
aanmelden bij onze voorzitter, Stini Westdorp.
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 2019, Velp.
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Vrijwilligers
In 2017 hadden we 64 vrijwilligers. In 2018 zijn er 10 nieuwe vrijwilligers bij gekomen en 4
vrijwilligers hebben ons verlaten.
Vier vrijwilligers die eerder ook al een Bedrijfshulpverleningscursus (BHV) hebben gedaan, hebben in
2018 twee keer mee gedaan aan een herhalingsopleiding. Dat is nodig om gecertificeerd te blijven.
Gelukkig hebben we nog steeds een beheerder, Marten Zweers. Hij is er (bijna) altijd en staat voor
iedereen klaar. Het bestuur heeft Marten daarom dit jaar ook eens extra in het zonnetje gezet. Hij
heeft van Sinterklaas een dinerbon gekregen om eens lekker met zijn vrouw uit eten te kunnen.
Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten,
organiseert het bestuur ieder jaar een
vrijwilligersdag of –avond. Begin 2018 hebben
we een Hollandse avond georganiseerd. We
hebben samen genoten van een stamppotbuffet en we hebben Oudhollandse spelletjes
met elkaar gedaan.
Ook gaf zangeres Machabelle een optreden. Zij
oefent nog steeds in Buurthuis de Poort en als
tegenprestatie verzorgd zij één of twee keer
per jaar een optreden voor de buurt en onze
vrijwilligers.
Aan het einde van het jaar zijn onze vrijwilligers alweer uitgenodigd voor de vrijwilligersavond van
2019. Een gedicht van Sinterklaas en een cadeaubon van de Action voor 15 euro bij deze uitnodiging
viel in de smaak. In het jaarverslag over 2019 lezen jullie meer over het Skihutfeest van 2019.
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Activiteiten
In 2018 bestond ons multifunctionele gebouw 10 jaar. In de week van 2 tot en met 5 juli is in
samenwerking met verschillende partijen die werken vanuit Het Kasteel, zoals school De Kameleon,
Radar Uitvoering Oost, de kinderopvang en peuterspeelzaal Puck&Co een activiteitenweek
georganiseerd. Het was een geslaagde feestweek en de week werd afgesloten met een feest in
Buurthuis de Poort. Rhedense wethouder Marc Budel heeft samen met kinderen uit de buurt twee
kunstwerken onthuld die speciaal zijn gemaakt voor het 10jarig bestaan. Als klap op de vuurpijl was
er een optreden door de theatergroep Velp-Zuid – het stuk dat ze speelden was in samenwerking
met RIQQ de afgelopen maanden ingestudeerd.

Foto 1: Onthulling kunstwerk 10 jarig bestaan Het Kasteel. Foto door Theo Jansen van Rheden
Nieuws.

Foto 2: Het eerste Syrisch-Velpsch maal. Het Velpsch Maal is al jaren een succes en bezoekers willen
graag vaker bij ons eten. Tegenwoordig kan dat. Ook Syrisch eten mede mogelijk gemaakt door onze
vrijwillige, Syrische koks.
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Foto boven: Koks van het Syrisch-Velpsch Maal.

De Kidsclub
Ook het afgelopen jaar is de kidsclub actief geweest. De kinderen komen tegenwoordig op
woensdagmiddag en niet meer op zaterdagmiddag. Wat hetzelfde is gebleven, is dat zij weer veel
leuke activiteiten hebben kunnen ondernemen, waaronder een uitstapje naar de Dierense speeltuin.
Ook zijn de kinderen op bezoek geweest bij Sinterklaas in de Eusebius kerk in Arnhem.

Foto boven: Uitje van de Kidsclub met Sinterklaas.
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Het Repair Café
In 2018 heeft het Repair Café een bijdrage geleverd aan een kerstspecial van Omroep Gelderland. Zij
hebben ons hiervoor benaderd. De uitzending leverde veel positieve reacties op en de vrijwilligers
vonden het leuk om er aan mee te werken, zoals u kunt zien op onderstaande foto.

Nieuwe activiteiten
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een AED aangeschaft. Hiervoor is de startsubsidie van gebruikt
die we in 2013 van de gemeente Rheden hebben ontvangen. Eerder hadden we nog geen goede
bestemming voor dat geld, maar met de aanschaf van een AED is dat geld alsnog goed terecht
gekomen. Tijdens openingstijden van Buurthuis de Poort is de AED te gebruiken.
Daarnaast heeft een enthousiaste groep buurtbewoners onlangs contact opgenomen met het
bestuur om een ook een AED aan de buitenkant van het Kasteel te gaan plaatsen. We verwachten
dat deze AED in de loop van 2019 aan de muur verschijnt.

Externe contacten
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van Buurthuis de Poort weer veel en vaak overlegd met allerlei
(externe) partijen. Radar Uitvoering Oost en RIBW hebben ons pand verlaten.
Ook met de gemeente Rheden is weer vaak overlegd. Zo hebben we onze bijdrage geleverd aan
diverse overleggen om te komen tot een Dorpsvisie en een beleidsvisie op het Sociaal Domein. Ook
hebben we input geleverd op verschillende momenten voor een nieuwe aanbesteding sociaal
domein. Natuurlijk is ook regelmatig overlegd met de gemeente Rheden over ontwikkelingen in en
buiten buurthuis de Poort.
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Publiciteit
Het afgelopen jaar heeft het bestuur een start gemaakt met Editoo om een nieuw activiteitenboekje
te maken. Dit zal in de loop van 2019 van de pers rollen. Op dit moment zijn vrijwilligers en bestuur
druk bezig met het samenstellen van de inhoud.
Het bijhouden van de website en facebook en de communicatie in zijn algemeenheid had het
afgelopen jaar beter, mooier en sneller gekund.
De communicatie van activiteiten is een tijdrovende klus en de tijd ontbreekt ons soms.
Vrijwilligers die het leuk vinden om de communicatie van Buurthuis de Poort te verzorgen, zijn van
harte welkom!
Op dit moment heeft onze facebookpagina 339 volgers. Ook de facebookpagina van de Kidsclub en
het Repair Café heeft veel volgers. Onze relaties met de pers, vooral Rheden Nieuws en de
Regiobode zijn goed. Aangeleverde persberichten worden zonder uitzondering geplaatst.
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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 2018 gecontroleerd op de uitvoering. Zowel de Stichtingsraad
als de Penningmeester hebben dit als prettig ervaren.

Balans per 31 december 2018
Aktiva
Inventaris
Bank en spaarrekening
Debiteuren

Passiva
€ 4.170,00
€ 66.507,99
€ 0,00

Vervangingsreserve
Algemene reserve
Crediteuren
Voorziening Kidsclub
Voorziening Startfonds

€ 70.677,99

€ 12.000,00
€ 33.860,89
€ 14.613,10
€ 1.204,00
€ 9.000,00

€ 70.677,99

8

9

Rekening van baten en lasten over 2018
Baten
Subsidie exploitatie gemeente Rheden
Baromzet
Verhuur
Activiteiten

€ 28.500,00
€ 10.489,55
€ 12.022,00
€ 7.376,90

€ 58.388,45
Lasten
Servicekosten
Inkoop Bar
Kosten activiteiten
Afschrijvingskosten
Vrijwilligerskosten
Autokosten
Administratiekosten
Beheerskosten
Klein onderhoud
Algemene kosten
Promotiekosten
Straatspeeldag
Inventaris

€ 31.200,00
€ 6.987,83
€ 2.993,21
€ 3.000,00
€ 1.699,35
€ 180,62
€ 765,93
€ 815,92
€ 1.326,99
€ 548,87
€ 111,63
€ 365,42
€ 4.170,00
€ 54.165,77

€ 4.222,68

Resultaat

Bestemming resultaat:
€ 4.222,68

Toevoeging algemene reserve

4.222,68
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Conclusies en uitdagingen voor 2019
Er is hard gewerkt door onze beheerder, 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 2019 is dan ook extra handjes. Want vele handen maken licht werk. We
zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, maar voor dit jaar ook naar een professional die het bestuur
ondersteunt in de uitvoering. Iemand die wat klussen uit handen kan nemen.
Ook zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Tot grote spijt van het bestuur heeft Walter
Kamphuis besloten om zijn functie neer te leggen. De afgelopen jaren heeft hij zeer kundig het
huishoudboekje van Buurthuis de Poort bijgehouden. Hij heeft fantastisch werk geleverd en we
vinden het jammer dat Walter deze keuze maakt. Een vrijwillig penningmeester die wat tijd en
energie over heeft, is dan ook van harte welkom om ons bestuur te komen ondersteunen.
Dit jaarverslag is ook voorgelegd aan de stichtingsraad en zij kan zich wel / niet in de inhoud van het
jaarverslag 2018.

Stichting Buurthuis de Poort
Heeckerensstraat 201
6882 DA Velp
026 – 848 17 53
Secretariaat:
Sandra van Turnhout
Kraanvogelstraat 8
6883 CK Velp
smlvanturnhout@hotmail.com
06 – 15 08 59 55
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