Jaarverslag 2014

In een tijd waar de overheid op sociaal, maatschappelijk en cultureel
werk moet bezuinigen, wil Stichting Josia een positieve impuls geven
aan dit belangrijke werk. Een actievere rol van bewoners, vrijwilligers,
bedrijven, kerken en organisaties is nodig. Er liggen kansen om daadwerkelijk gezamenlijk bij te dragen aan de samenleving. Stichting Josia
wil hierin stimulerend, ondersteunend en
uitvoerend actief zijn.
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Voorwoord
Het jaar 2014 is het jaar van de opening van Het
Poorthuis. We organiseerden de eerste activiteiten
voor de buurt en ontvingen de eerste twee jongeren in
de opvang. De gezinnen (omwoners) vonden hun plek
in hun woning naast Het Poorthuis. Een droom werd
werkelijkheid.
In dit jaarverslag leest u over de voorbereiding, bouw
en inrichting. Verder leest u over de opening, de eerste
activiteiten in het ontmoetingscentrum en over de eerste ervaringen met de opvang van jongeren. Op de
laatste bladzijden van dit jaarverslag vindt u het financieel overzicht over 2014.
Het Poorthuis is een initiatief van de omwoners en van
het bestuur van Stichting Josia, maar Het Poorthuis is
ook van u. We kunnen niet zonder de betrokkenheid
van vrijwilligers, donateurs en giftgevers, sponsoren,
fondsen en andere betrokkenen. We willen u dan ook
van harte bedanken voor uw steun.
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Bouw en voorbereiding
In de eerste maanden van 2014 hebben we veel nagedacht over de organisatie en de invulling van Het
Poorthuis. In mei 2014 bestaat Het Poorthuis uit:
 Drie gezinnen die we vanaf dat moment omwoners noemen.
 Een commissie voor de opvang bestaande uit drie personen met professie in de zorg. Zij houden
zich onder meer bezig met de aanmelding en intake van de jongeren voor de opvang.
 Het bestuur van de Stichting Josia. In mei 2014 verandert de samenstelling van het bestuur. Er
zitten dan niet langer omwoners in het drie personen grote bestuur.
 Vrijwilligers op diverse gebieden.
Op 13 mei 2014 was het zover en ontvingen we de sleutels van Het Poorthuis. We keken nog aan tegen
kale betonnen muren, maar na jaren van voorbereiden was Het Poorthuis nu ook tastbaar.
Zo’n 50 vrijwilligers investeerden meer dan duizend uur in de afwerking en inrichting
van Het Poorthuis. Het geeft hoop dat zoveel mensen bereid waren hun talent te
investeren. Naast de inzet van vele vrijwilligers en giftgevers mochten we voor de
afwerking en inrichting van het pand ook mooie bijdragen ontvangen van diverse
fondsen:







Het Oranjefonds
Dirk Bos Fonds
Stichting het R.C. Maagdenhuis
Global Durability Fund
Rabobank Foundation
Maatschappij en Welstand

Verder deden diverse bedrijven een investering door het verlenen van korting. Een kernwoord van Het
Poorthuis was en is SAMEN. We konden ook bij de bouw en voorbereidingen niet zonder bedrijven,
fondsen, kerken en particulieren/vrijwilligers.
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Opening
Op 20 september was het dan zover: de opening.
We startten met het oplaten van ballonnen
voorzien van wensen, dromen en gebeden. De
sleutel werd vervolgens door een buurtbewoonster
uit ijs gehakt. Met hapjes, drankjes, schminken,
suikerspinnen, springkussen, workshops sieraden
maken en graffiti was het verder een feestelijk
gebeuren. Veel mensen volgden de rondleiding
door Het Poorthuis. Met ruim 300 mensen, waarvan
meer dan 100 uit de buurt in Almere Poort, was de
opening een succes te noemen.
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Eerste activiteiten ontmoetingscentrum
Rondom de opening hebben we deur aan deur een enquête uitgedeeld met vooral de vraag aan welke
activiteiten buurtgenoten behoefte hebben en of zij daar ook aan bij willen dragen. Hier kwamen diverse
ideeën uit, waarvan er in het laatste kwartaal van 2014 tien zijn uitgevoerd.
Een overzicht van de activiteiten in 2014:


Op 4 oktober was er de eerste activiteit voor de buurt: knutselen en bakken voor kinderen. Deze
activiteit was spontaan georganiseerd door diverse vrijwilligers. ‘s Ochtends werden de kinderen
uitgenodigd en in de middag kwamen er maar liefst 23 buurtkinderen en een aantal van hun
ouders.



Op 18 oktober was er een film- en patatavond voor de buurt met 18 kinderen, een aantal omwoners en twee ouders.



Op 8 november kwamen 15 kinderen lampionnen maken voor Sint Maarten. Diverse buurtgenoten
hielpen bij de activiteit.



Op 22 november was de eerste High Tea met omwoners en diverse vrouwen uit de buurt. Dertien
vrouwen hadden een prachtige kennismaking met elkaar.



Op 3 december was er een multicultureel Sinterklaasfeest. Dit op verzoek van buurtbewoners met
diverse culturele achtergronden. Ongeveer 37 kinderen knutselden, bakten pepernoten en genoten
van de Pieten.



Op 6 december hielden we Help Portrait. Gezinnen die het niet zelf kunnen betalen konden gratis
op de foto. Een kapster, visagiste, professionele fotograaf en fotobewerker stelden zich een dag
gratis beschikbaar. 15 gezinnen uit Poort, bij ons aangemeld via het Maatschappelijk Werk en het
Leger des Heils, ondergingen een ware metamorfose en vertrokken met een schitterend ingelijste
foto.



Op 13 december kwamen 26 kinderen knutselen en bakken, natuurlijk in kerstthema.



Op 23 december hielden we een Kerstfeest. Kinderen uit de buurt deden mee in een toneelstukje,
er waren drankjes en hapjes en er konden kerststukjes gemaakt worden. Ongeveer 30 kinderen en
10 volwassenen bezochten deze activiteit.

Kortom: we hebben in de eerste drie maanden behoorlijk geïnvesteerd in de relaties met de buurt. We
konden een bijdrage leveren aan de sociale cohesie tussen buurtgenoten onderling. 8 buurtgenoten
werkten al mee bij de organisatie van een of meer activiteiten. Met gemiddeld 30 bezoekers per activiteit
is de opkomst goed te noemen. Na al die jaren maakten we de oneliner nu waar: ‘wij bouwen en niet
alleen met stenen’.
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Opvang
In Het Poorthuis bevinden zich drie zelfstandige wooneenheden, bedoeld om jongeren op te vangen met
een hulpvraag. Jongeren die een laatste steuntje in de rug nodig hebben in de ontwikkeling naar
zelfstandigheid. Een van de appartementen is geschikt voor een moeder met een baby. Coaching van de
jongeren naar zelfstandigheid vindt plaats door de drie gezinnen die om Het Poorthuis heen wonen, de
omwoners.
In september 2014 heeft Het Poorthuis de deuren geopend. Enkele
maanden daarvoor, in juli 2014, is het intakeproces gestart voor de
drie opvangplekken. In 2014 zijn er in totaal 27 jongeren geweest die
zich hebben aangemeld om voor een plek in Het Poorthuis in
aanmerking te komen. De verdeling van de aanmeldingen over de
verschillende maanden kunt u zien in de tabel hiernaast.

Aanmeldingen per maand
Maand
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Aantal
2
0
7
5
5
8

Jongeren kunnen zich aanmelden via een formulier op de website
van Het Poorthuis. De gegevens die door de jongere op het formulier
zijn ingevuld worden gebruikt om te bezien of de jongere in eerste
Totaal
27
instantie geschikt lijkt om voor een plek in Het Poorthuis in aanmerking te komen. Dit gebeurt aan de hand van criteria die vooraf door de opvangcommissie en de omwoners zijn opgesteld.
20 van de 27 jongeren, die zich voor een plek in Het
Poorthuis hadden aangemeld, bleken om verschillende redenen daarvoor niet in aanmerking te komen.
Bijvoorbeeld omdat de jongere geen binding met
Almere had, meer professionele hulp nodig had dan
de omwoners kunnen bieden of omdat er onvoldoende financiële middelen waren.
Zeven jongeren zijn uitgenodigd voor een intakegesprek met de opvangcommissie. Van deze jongeren
heeft de eerste in oktober 2014 een van de drie
appartementen in Het Poorthuis betrokken, de
tweede in november. De andere jongeren zagen voor
of na het intakegesprek toch af van wonen in Het
Poorthuis.
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Financieel overzicht 2014
Balans per 31 december 2014
Activa

(euro) Passiva

Vaste activa

(euro)

Stichtingskapitaal

Inrichting en inventaris

38.232 Stichtingskapitaal

87.314

Resultaat boekjaar 2014

Vlottende activa

- 11.859

Langlopende schulden

Nog te ontvangen bedragen

6.216 Renteloze leningen o/g

Liquide middelen

82.540

Kortlopende schulden

Bank

113.556 Overig
Totaal

158.004

9
Totaal

158.004

Winst– en verliesrekening
Giften

24.222

Gebruik door andere partijen

Fondsen

32.975

Drie maal is Het Poorthuis gebruikt door
andere partijen. Dit tegen een kleine
vergoeding. Een familiefeestje van een
buurtbewoner, een feestje van een
vrijwilliger en een bijeenkomst van een
kerk. Ook de Schaapspoort (christelijke
gemeenschap in Poort) maakte diverse
malen, tegen vergoeding, gebruik van
het pand voor kleine besprekingen en
bijeenkomsten.

Huurontvangen

1.535

Rente

2.011

Inrichting

- 62.858

Activiteiten

- 1.301

Huisvestingskosten

- 5.145

Algemene kosten

- 2.016

(administratie, marketing, bank)

Afschrijvingen

- 1.282

Resultaat 2014

- 11.859
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Begroting 2015
Voor 2015 zijn de onderstaande inkomsten en uitgaven begroot.

Uitgaven

(euro) Inkomsten

(euro)

Huur

18.030 Maandelijkse donaties

10.500

Energie en water

2.900 Giften ad hoc

Telefoon en internet

10.000

730 Fondsen

Activiteiten

9.000

12.000

Vrijwilligersvergoedingen
Administratie

3.000 Verhuur ruimten

3.600

1.100

Verzekeringen

980 Eigen bijdrage opvang

Onderhoud en beheer

1.800

Afschrijvingen

5.160
Totaal
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Samenstelling bestuur 2014
Het bestuur van Stichting Josia bestond op 1 januari 2014 uit de volgende personen:


Mark van Kampen (voorzitter)



Ali Seyed Mehdi (penningmeester)



Herman de Zwaan (secretaris)

In mei 2014 werd Mark van Kampen vervangen door Chana Grijsen.

Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE
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www.stichtingjosia.nl
info@stichtingjosia.nl
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