Jaarverslag 2015

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
2015 is, na de opening in september 2014, het eerste
volledige kalenderjaar voor Het Poorthuis. We kijken
terug op een jaar met geslaagde activiteiten voor de
buurt, het uitbreiden van contacten met bewoners van
Almere Poort en mooie en leerzame ervaringen met de
bewoners van de opvangplekken.
In dit jaarverslag leest u over mooie momenten tijdens
de activiteiten in het ontmoetingscentrum. Ook vertellen we over hoe de aanmelding en coaching van jongeren vorm heeft gekregen. Als laatste vindt u in dit jaarverslag een financieel overzicht van 2015, de begroting
voor 2016 en informatie over de samenstelling van het
bestuur.
Als bestuur van Stichting Josia en omwoners van Het
Poorthuis zijn we dankbaar voor de bijdrage van vrijwilligers, donateurs en giftgevers, sponsoren, fondsen en
andere betrokkenen. Daar hoort u ook bij.
Bedankt voor uw betrokkenheid!
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Ontmoetingscentrum
Met Stichting Josia willen we bijdragen aan duurzame relaties in de samenleving. In Het Poorthuis
heeft het ontmoetingscentrum daar een belangrijke functie in. In het ontmoetingscentrum worden
allerlei activiteiten georganiseerd om mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met
elkaar in contact te brengen. Afgelopen jaar zagen we onze visie in de praktijk terug.
Mark Zeldenrust, een van de omwoners, zegt hierover:
“Als Poorthuis willen we een goede buur zijn voor elkaar en het liefst de hele wijk hierin
positief stimuleren. Wat is het dan mooi als iemand op het buurtdiner aangeeft nog
zelden zo’n warm welkom te hebben ervaren. Wat is het mooi als je ziet dat het hele
plantsoen plezier heeft tijdens de zomerspelen. En wat is het dan mooi als je ouders
contact ziet maken tijdens de Kids Bios of het grote Sinterklaasfeest. Als het helemaal
vol zit met prachtige kinderen; zo vol dat we het eigenlijk niet aankunnen en ouders uit
de buurt spontaan gaan meehelpen. Wat is het mooi dat we mogen doorgroeien in het
aantal activiteiten. Dat kinderen samen koken, samenwerken en het vertrouwen voelen
om soms zomaar hun verhaal bij jou neer te leggen. Dit is samen wonen, werken en
leven in Almere Poort. “

Overzicht activiteiten
In 2015 vonden er 32 activiteiten plaats in Het Poorthuis. Daarbij kwamen 135 kinderen en meer dan 80
volwassenen één of meer keer in Het Poorthuis. Zij bezochten daarbij één of meer van de volgende
activiteiten:
Kledingbeurs: 2 activiteiten
Eerste keer 12 bezoekers, tweede keer 30
bezoekers
High tea voor vrouwen uit de buurt
Twee maal. Eerste keer 20 bezoekers, tweede
keer 25 bezoekers
Buurtdiner en BBQ: 3 activiteiten
Buurtdiners 40-45 bezoekers en BBQ 75
bezoekers

Kinderen: 9 activiteiten
Met onder meer: Prinsen- en prinsessenfeest,
koekjes bakken, spelletjesmiddag, vossenjacht,
zomerspelen, kidsbios, pepernoten bakken,
knutselen met kerst.

Aantal: gemiddeld 40 – 45 kinderen per keer
Peuters: 2 activiteiten
Sinterklaasfeest: 19 peuters + ouders
Kerstfeest (knutselen): 8 peuters + ouders

Jongens- en meidenclub voor tieners (10+)
Meidenclub: 13x gemiddeld 8 meiden per keer
Jongensclub: 3x gemiddeld 5 jongens per keer
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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 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.

Coaching
De coaching van de jongeren kan veel verschillende vormen aannemen, afhankelijk van waar een
jongere specifiek behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld samen koken en gezelligheid bij de wekelijkse
maaltijd met bewoners en omwoners, hulp bij het op orde krijgen van de financiën en het aanvragen
van een uitkering. Anderen worden gecoacht bij het solliciteren, het vinden van een baan of een
zelfstandige woonruimte als de jongere er klaar voor is om uit Het Poorthuis te vertrekken.

Aanmelding
Jongeren kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van Het Poorthuis. De aanmelding
wordt getoetst aan een aantal criteria en vervolgens besluit de opvangcommissie om een jongere al
dan niet uit te nodigen voor een intakegesprek. Na het intakegesprek wordt een jongere uitgenodigd
voor een kennismaking met de omwoners. Wil de jongere inderdaad in Het Poorthuis wonen? Dan
volgt een afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst en het overdragen van de
sleutel.

Verloop
In 2015 zagen we meerdere jongeren komen en gaan. Vanaf november 2015 heeft Het Poorthuis vier
nieuwe bewoners. Twee jongens van 20 en 18 jaar, die ieder een appartement bewonen, en een jonge
moeder van 24 jaar met een zoontje van 2 jaar oud.

“Mijn verblijf in het Poorthuis was leuk en gezellig.
Ik vond het heel fijn dat ik me even geen zorgen hoefde te maken toen ik met mijn zwangere buik in Het
Poorthuis kwam wonen. Alles was compleet ingericht,
dus daar hoefde ik even niet over in te zitten! ”
Citaat van een van de jongeren
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Financieel overzicht 2015
Balans per 31 december 2015
Activa

(euro) Passiva

Vaste activa

(euro)

Stichtingskapitaal

Inrichting en inventaris

33.086 Stichtingskapitaal

75.455

Resultaat boekjaar 2015

Vlottende activa

14.720

Langlopende schulden

Nog te ontvangen bedragen

7.161 Renteloze leningen o/g

Liquide middelen

64.040

Kortlopende schulden

Bank

114.019 Overig
Totaal

154.266

51
Totaal

154.266

Winst– en verliesrekening
Giften
Fondsen
Eigen bijdrage opvang

27.754
0
10.457

Huurontvangsten

2.535

Rente

1.123

Inrichting

- 213

Activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

Renteloze leningen
Door Stichting Josia zijn diverse
renteloze leningen opgenomen,
met verschillende looptijden en
verschillende aflossingsschema's.

- 2.469
- 17.983
- 1.338

(administratie, marketing, bank)

Afschrijvingen

- 5.146

Resultaat 2015

14.720
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Begroting 2016
Voor 2016 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 2015
Het bestuur van Stichting Josia bestond op 1 januari 2015 uit de volgende personen:


Ali Seyed Mehdi (penningmeester)



Chana Grijsen



Herman de Zwaan

In november 2015 trad Dorothea Novak toe tot het bestuur. Zij vervangt Herman de Zwaan.

Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE
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