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Voorwoord

Met trots presenteert het bestuur van Stichting Buurthuis de Poort haar jaarverslag
over 2019. 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 2x per
maand, de Kidsclub op de woensdag en tevens nieuwe en bestaande sportactiviteiten
kunnen uitbreiden.
Als vrijwillig bestuur zijn we ook tegen onze grenzen aangelopen 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 hebben 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.
Ons gesprek als bestuur met de gemeente heeft ervoor gezorgd dat we de mogelijkheid
hebben gekregen om in de vorm van een proef, een zogenaamde pilot vanaf mei 2019
de mogelijkheid hebben gekregen om een tweetal zaken te kunnen oppakken.
De eerste was de mogelijkheid om een betaalde kracht in te kunnen zetten om veel
achterstallige administratie te kunnen oppakken. Daarnaast heeft Muriel als
ondersteuner alle werkprocessen in kaart kunnen brengen. Die hoe dynamisch per
situatie ook wel te beschrijven zijn op hoofdlijnen. Maar belangrijker nog was dat
door haar aanwezigheid zij een gezicht is geworden waar vrijwilligers vertrouwen in
kregen en waardoor de twee bestuursleden hun dagelijkse rol anders konden gaan
invullen.
De tweede ontwikkeling die door de gemeente mogelijk is gemaakt is de inzet van een

„sportcoach”. Dennis van Beukering heeft samen met een aantal
stagiaires ondersteuning geboden aan o.a. ijsclub, Velpsch Maal en de diverse
sportactiviteiten voor jong en oud. De frequente aanwezigheid en geboden continuïteit
door dit team maakt ook het vertrouwen van de jeugd groter en ze komen ook terug
naar de activiteiten. Waar andere organisaties dit niet hebben geboden maakt dit team
het mogelijk om ook de kwetsbare groep kunnen ondersteunen om uitval bij school te
voorkomen en perspectief te bieden.
We hopen dat in 2020 de Gemeente Rheden n.a.v. deze pilot ons al 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, Walter Kamphuis die zijn taken
heeft overgedragen aan Maaike Ammerlaan.
Tevens heeft Sandra van Turnhout aangegeven te willen stoppen met het secretariaat,
jammer maar als bestuur respecteren wij haar besluit.
We zijn nog in gesprek met kandidaat bestuursleden om ons team te versterken.
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 2020, Velp.

Activiteiten
Door de pilot die we met de gemeente hadden konden er een aantal nieuwe activiteiten plaats
vinden 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 5jaar;

-

En woensdagavond boksen vanaf 17 jaar.

-

Het Velpsch Maal ging van 1x in de maand naar 1x per 14 dagen. Wat vooral door de
bezoekers als heel prettig wordt ervaren. 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 overige activiteiten die plaats vinden zitten ook in een stijgende lijn qua aantal bezoekers.

De Kidsclub
Ook het afgelopen jaar is de kidsclub actief geweest. De kinderen komen op de
woensdag middag, 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.
Het uitstapje naar de Juliana Toren in Apeldoorn vond plaats op de laatste dag van de
schoolvakantie zodat de kinderen ook met een leuk verhaal weer konden beginnen aan
het nieuwe schooljaar. Tevens zijn de kinderen op bezoek geweest bij Sinterklaas op
de Sinterklaasboot in Arnhem.

Het Repair Café
2019 is het vierde jaar dat het Repair Café heeft gedraaid. Het aantal reparaties stijgt
ieder jaar.
Van 198 reparaties in 2017, naar 210 in 2018 en zelfs 294 in 2020. Het percentage
geredde artikelen is 67%, het afgelopen jaar zijn dus 197 artikelen niet naar de
vuilnisbelt gegaan.
Onze vrijwilligers hebben ook dit jaar met veel plezier hun medemens geholpen. Zij
merken dat steeds meer mensen ons Repair Café weten te vinden.

Externe contacten
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van Buurthuis de Poort weer veel en vaak overlegd
met allerlei externe. De (externe) BSO (buiten schoolse opvang) heeft ons pand
verlaten.
Ook met de gemeente Rheden is weer vaak overlegd dit door de pilot die we met
elkaar hadden afgesproken. Dit overleg vond om de 6 weken plaats tussen de
voorzitter en de beleidsmedewerker van de gemeente. Tevens zijn er dit jaar op het
gebouw Het kasteel zonnepanelen geplaatst en is er cameratoezicht op het hele
gebouw geïnstalleerd.
Wat erg jammer is en veel extra tijd kost in dat er tot tweemaal toe een poging tot
inbraak heeft plaats gevonden.

Publiciteit
Het afgelopen jaar heeft het bestuur een start gemaakt met Editoo om een nieuw
activiteitenboekje te maken. De uitgave van de eerste editie heeft plaats gevonden op
de dag van Buurthuis de Poort die dit jaar binnen plaats vond i.v.m. het slechte weer.
Het bijhouden van Facebook vindt met meer regelmaat plaats. Er zijn gemiddelde 280
volgers die onze pagina bekijken.
De website heeft een nieuwe invulling gekregen, dankzij de inzet Muriel die hier veel
energie in heeft gestoken.
Onze relaties met de pers, vooral Rheden Nieuws en de Regiobode zijn goed.
Aangeleverde persberichten worden zonder uitzondering geplaatst mede door de inzet
van Muriel.

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. Gedurende 2019 is het
penningmeesterschap overgenomen van Walter Kamphuis door Maaike Ammerlaan.
Zij hebben samen het financiële deel van het jaarverslag gemaakt. De penningmeester
is in samenspraak met de leden van de Stichtingsraad door hen gedurende 2019
gecontroleerd op de uitvoering. Zowel de stichtingsraad als de penningmeester hebben
dit als prettig ervaren.

Balans per 31

december 20109
Aktiva

Passiva
€ 5.529

Inventaris
Bank en
spaarrekening

€ 70.760
€ 0,00

Debiteuren

Vervangingsreserve

€ 15.000

Algemene reserve

€ 51.928

Crediteuren

€0

Voorziening
Kidsclub

€ 361

Voorziening
Startfonds

€ 9000

€ 76.289

€ 76.289

Rekening van baten en lasten over
2019
Baten

Baromzet

€ 8.953

Verhuur

€ 10.903

Activiteiten

€ 8.172

€ 28.029
Lasten
Inkoop Bar

€ 5.261

Kosten activiteiten

€ 4.110

Afschrijvingskosten

€ 3.000

Vrijwilligerskosten

€ 1.730

Vervoerskosten

€ 276

Beheerskosten

€ 1.885

Klein onderhoud

€ 380

Dag van de Poort

€ 244

Promotiekosten

€ 386

Straatspeeldag

€ 153

Velp voor Oranje

€ 206

Inventaris

€ 1.359
€ 18.989

Resultaat

€ 9.039

Bestemming resultaat:
Toevoeging algemene reserve

€ 9.039
€ 9.039

Conclusies en uitdagingen voor 2020
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 2020 is dan ook de pilot zijn vervolg te geven dit vergt veel
inzet van het bestuur om vervolgafspraken te laten plaats vinden.
Dit jaarverslag is ook voorgelegd aan de stichtingsraad en zij kan zich wel / niet
vinden in de inhoud van het jaarverslag 2019.
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