Jaarverslag 2016

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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Inleiding
2016 was een belangrijk leerjaar voor de gehele organisatie, zeker ook voor het bestuur. We hebben
diverse verbeteringen doorgevoerd in het intakeproces en in de begeleiding van jongeren. Deze
verbeteringen zijn het resultaat van de ervaring die het opvangteam en de omwoners hebben
opgedaan. We zijn onder meer begonnen met een pilot waarbij we samenwerken met een externe
organisatie voor de begeleiding van jongeren. Tot zover zijn de ervaringen hiermee positief. In het
verslag van 2017 vertellen we meer over het resultaat van deze samenwerking.
In 2016 hebben we voor het eerst een achterbandag georganiseerd. Deze dag werd mogelijk gemaakt
door inzet vanuit de omwoners en andere vrijwilligers. We ontvingen positieve reacties van onze
achterban op deze dag. Voor het bestuur en andere vrijwilligers was het een waardevol moment van
terugblikken en stilstaan bij het geweldige werk waar we deel van uit mogen maken.
We zijn ook enorm blij en dankbaar met uitbreiding van het werk met een vierde gezin. Financiële
perikelen leken op het laatst roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk kon het vierde gezin toch
naar Almere Poort verhuizen.

Financieel resultaat
Zoals u in het financieel overzicht in dit verslag kunt zien, hebben we het jaar financieel negatief
afgesloten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
•
•
•

•

Tijdelijke leegstand van meerdere opvangplekken;
Opzeggingen van maandelijkse donateurs;
Extra investeringen in onderhoud van het gebouw;
Extra investeringen in coaching van de vrijwilligers.

We hebben dit financieel resultaat kunnen opvangen door het positieve resultaat van voorgaande
jaren. In 2017 zullen we extra aandacht besteden aan fondsenwerving met als doel het jaar met een
positief financieel resultaat af te sluiten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit Dorothea Novak, Chana Grijsen en Ali Seyedmehdi. De bestuursleden
voeren hun functie vrijwillig uit naast hun fulltime baan. We merken dat we met drie personen nog
veel handen tekortkomen om meer groei en verbeteringen te kunnen realiseren richting de toekomst.
Daarom zijn we actief op zoek naar nog twee personen die het bestuur kunnen versterken en mee
willen bouwen aan dit geweldige werk.
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Ontmoetingscentrum 1/2
Het was in 2016 regelmatig gezellig druk in het ontmoetingscentrum. We hebben weer heel wat
activiteiten georganiseerd. Tot september 2016 waren het, afgezien van de jongens- en meidenclub,
vooral eenmalige activiteiten. In september 2016 zijn we gestart met een wekelijks aanbod. Voor de
vrijwilligers werkt dit nieuwe structurele aanbod prettiger en er zijn meer mogelijkheden relaties met
buurtgenoten op te bouwen.
Hieronder een greep uit de activiteiten. Het verslag is van een van onze vrijwilligers.

Kinderkookcafé
In januari zijn we gestart met het kinderkookcafé. Daarbij werkten we samen met Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA). We deden drie try-outs op de zaterdag om te kijken of deze activiteit
aansloot bij kinderen in de wijk. Het koken met kinderen bleek een succes en we besloten nog drie
keer kinderkookcafé aan te bieden. Per keer deden tien kinderen mee, het maximum aantal deelnemers. Vanaf de zomer is het kinderkookcafé onderdeel van het structurele aanbod (eens per maand
op dinsdag).

High tea

Zomerspelen

We organiseerden in 2016 twee keer een high tea een middag met lekkere hapjes en gezelligheid.
Een keer in februari en de tweede keer in oktober.
De high tea in oktober werd verzorgd door
vrijwilligers van Serve the City samen met
bewoners van woongroep Calipso. Calipso is een
wooninitiatief van ouders met een zoon of
dochter met een verstandelijke beperking. De
woningen van Stichting Calipso en Het Poorthuis
grenzen aan hetzelfde plantsoen.

Op 9 juli vonden voor de tweede keer de zomerspelen plaats. Er werd weer enthousiast meegedaan door heel veel kinderen. De kinderen werden
in teams verdeeld. Elk team ging langs verschillende onderdelen: skilatten lopen, autobanden race,
stormbaan, spijkerbroekhangen en nog veel meer.
Aansluitend hielden we een barbecue en met ...
bezoekers waren de zomerspelen dit seizoen het
drukst bezocht.
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Ontmoetingscentrum 2/2
Wekelijks aanbod vanaf september 2016
Op dinsdagmiddag is er inloop voor de kinderen uit de buurt. Elke week is er iets te doen, variërend
van bijvoorbeeld een speurtocht, muziekworkshop, knutselen en bingo. Het kinderkookcafé organiseren we vanaf de zomer elke maand zelf, maar we zijn blij met de hulp van Glen Leeuwin van SMOA bij
het opstarten ervan.
Kinderkoken werd in de maanden september t/m december bezocht door ongeveer veertig verschillende kinderen. Het aantal deelnemers bij de andere activiteiten was wisselend: van 20 tot slechts 1
deelnemer. We kijken positief terug op het wekelijks aanbieden van activiteiten en gaan daar in 2017
mee door. Het geeft ons en de kinderen veel duidelijkheid over het activiteitenaanbod in Het Poorthuis. Ook is het bouwen aan relaties eenvoudiger nu we sommige kinderen en hun ouders bijna
wekelijks terugzien.
Op de donderdagochtend is er in samenwerking met De Schoor een ouder-kindinloop. Mama's, papa's,
opa's en oma's bezoeken dan samen met een baby of peuter deze ochtend. De kinderen spelen met
elkaar en de moeders spelen mee of praten gezellig met elkaar. Aan het einde van de ochtend zingen
we samen liedjes. De ouder-kindinloop is een mooie aanvulling op het activiteitenaanbod, omdat we
hiermee ook de doelgroep jonger dan 4 jaar aanspreken.
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Opvang 1/2
De opvang van jongeren is een van de twee kernactiviteiten in Het Poorthuis. In Het Poorthuis zijn drie
opvangplekken. De jongeren die daar wonen, worden begeleid door de omwoners. De omwoners zijn
de gezinnen die bij Het Poorthuis wonen en zich daar voor langere tijd aan verbonden hebben. De
gezinnen vormen tijdens het verblijf een sociaal vangnet; een luisterend oor, een helpende hand.
Daarnaast is er een opvangcommissie. De opvangcommissie zorgt dat de omwoners zich zoveel
mogelijk kunnen richten op de jongeren die in Het Poorthuis wonen. De leden van de opvangcommissie beoordelen aanmeldingen, voeren intakegesprekken en zijn verantwoordelijk voor de plaatsing
van jongeren. Verder bewaken ze het traject van instroom tot uitstroom.

Doorstroom jongeren in 2016
In 2016 is een jonge moeder met haar kind na een jaar in Het Poorthuis zelfstandig gaan wonen. Met
twee jongeren is de overeenkomst opgezegd, omdat ze contact met omwoners en opvangteam
vermeden en geen stappen ondernamen om een betalingsachterstand op te lossen. Eén jongere is op
eigen initiatief vertrokken. Eind 2016 wonen er twee jongeren in Het Poorthuis. Een van hen is in Het
Poorthuis bevallen van haar kindje. Voor de derde opvangplek loopt een plaatsingsprocedure.

Plaatsingsprocedure
Jongeren melden zich aan via de website van Het Poorthuis. Op basis van de aanmelding kan een
jongere uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Bij een positieve uitkomst wordt een financieel
gesprek gevoerd. Vervolgens wordt de jongere uitgenodigd om kennis te maken met de omwoners.
Dit gebeurt tijdens de gezamenlijke maaltijd die de omwoners en bewoners wekelijks hebben. Als alle
partijen met elkaar verder willen, tekent de jongere een huurovereenkomst met het bestuur en
ontvangt hij of zij de sleutel voor de kamer.
Als onderdeel van de plaatsingsprocedure vindt ook een gesprek plaats waarin de doelen voor de
eerste periode van drie maanden vastgesteld worden. Ook is er elke drie maanden een evaluatiegesprek. Bij een positieve evaluatie wordt de overeenkomst met de jongere verlengd. Bij beide gesprekken is iemand van het opvangteam aanwezig.

Nieuw in 2016: financieel gesprek
Het financiële gesprek hebben we ingevoerd in 2016 als onderdeel van de
plaatsingsprocedure, omdat verschillende jongeren al kort na hun komst
in Het Poorthuis niet meer in staat bleken hun huur te betalen.
In het financiële gesprek wordt volledige openheid gevraagd wat betreft
financiën. Samen bekijken we welke hulp nodig is om de financiën van de
jongere op orde te krijgen. Daarbij kunt u denken aan het aanvragen van
uitwonende studiefinanciering of uitkering en het treffen van een regeling
om schulden af te lossen.
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Opvang 2/2
Wat ons opvalt
We zien dat veel jongeren die zich aanmelden bij Het Poorthuis niet genoeg hebben aan incidentele
ondersteuning/coaching. We zien een combinatie van de volgende factoren:
•

Een onstabiele thuissituatie;

•

Psychische problemen;

•

Schulden;

•

Weinig toekomstgericht denken/dromen;

•

Het niet kunnen houden aan afspraken.

We komen vrijwel geen jongeren tegen die slechts een klein duwtje in de rug nodig hebben naar
voldoende zelfstandigheid. We gaan daarom zorgvuldig te werk om tot een goede match te komen
tussen de hulpvraag van de jongere en de hulp die we in Het Poorthuis kunnen bieden. Verder zijn we
eind 2016 gestart met een pilot waarbij een professionele hulpverleningsinstantie een jongere
begeleidt.

Redenen om niet tot plaatsing over te gaan
Niet elke jongere die zich aanmeldt voor een plek voor Het Poorthuis, wordt ook geplaatst. De
belangrijkste redenen zijn:
•

Er is geen plek beschikbaar;

•

De aanmelder valt niet binnen de doelgroep (bijvoorbeeld te zware problematiek, geen band
met Almere, aanmelding gezin of moeder met meerdere kinderen);

•

Opvang is niet meer nodig of jongere ziet na intakegesprek af van vervolg.

Jongeren die niet in aanmerking komen voor een plek in Het Poorthuis verwijzen we door. We
hanteren geen wachtlijst. Bij het vrijkomen van een plek worden soms jongeren benaderd die zich in
het verleden hebben aangemeld.
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Financieel overzicht 2016
Balans per 31 december 2016
Activa

(euro) Passiva

Vaste activa

(euro)

Stichtingskapitaal

Inrichting en inventaris

27.940 Stichtingskapitaal

90.175

Resultaat boekjaar 2015

Vlottende activa

-9.600

Langlopende schulden

Nog te ontvangen bedragen

5.072 Renteloze leningen o/g

Liquide middelen

61.540

Kortlopende schulden

Bank

109.103 Overig
Totaal

142.115

0
Totaal

142.115

Winst– en verliesrekening
Giften

14.365

Fondsen

1.400

Eigen bijdrage opvang

8.100

Huurontvangsten
Rente

3.865
637
-2.049

Activiteiten

- 4.162

Algemene kosten

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

Inrichting

Huisvestingskosten

Renteloze leningen

Het negatief resultaat is in mindering gebracht
op het stichtingskapitaal.

- 24.513
- 2.097

(administratie, marketing, bank)

Afschrijvingen

- 5.146

Resultaat 2016

-9.600
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Begroting 2017
Voor 2017 zijn de onderstaande inkomsten en uitgaven begroot.

Uitgaven

(euro) Inkomsten

(euro)

Huur

18.200 Maandelijkse donaties

14.000

Energie en water

1.750 Giften ad hoc

Telefoon en internet

10.000

690 Fondsen

2.000

Activiteiten

8.500

Vrijwilligersvergoedingen

1.200 Verhuur ruimten

Administratie

1.100

Verzekeringen

1.000 Eigen bijdrage opvang

Onderhoud en beheer

2.500

Afschrijvingen

5.160

Bouw en inrichting vierde
opvangplek

5.000 Fondsenwerving vierde
opvangplek

5.000

45.100

45.100

Totaal
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Samenstelling bestuur 2016
Het bestuur van Stichting Josia bestond in 2016 uit:
•

Ali Seyedmehdi

•

Chana Grijsen

•

Dorothea Novak

Investeren in elkaar
Sinds eind 2015 begeleidt een medewerker van Stichting Timon de omwoners. Een van de
omwoners vertelt:

“Het belangrijkste gereedschap dat we hebben zijn wijzelf. Het onderhouden van dit gereedschap is essentieel. Daarom hebben we eens per kwartaal een avond met een begeleider van
Stichting Timon. Deze begeleider heeft veel ervaring met het begeleiden van woongroepen. We
praten over onze onderlinge verhoudingen, hebben goede gesprekken over de dingen waar we
tegenaan lopen en krijgen tips hoe we (nog) beter met elkaar kunnen omgaan.
Terugkijkend op 2016 zijn we dankbaar voor de groep die we samen vormen. Als omwoners,
maar ook samen met het bestuur en het opvangteam. Het blijft bijzonder dat een groep van
heel verschillende mensen elkaar vindt in de missie van Het Poorthuis.”

Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE
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