Jaarverslag 2017

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
Het thema voor 2017 was “een nieuw begin”. Door de gehele organisatie heen hebben we getracht
om de leerpunten van 2016 zo ver mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd hebben de nieuwe bestuursleden meer inzicht gekregen in de huidige organisatie, de geschiedenis en de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden. Tevens is het opvangteam versterkt met nieuwe teamleden.
Gedurende het jaar realiseerden we ons dat de groei van het werk vraagt om verandering op diverse
gebieden. Het is de bedoeling voor ieder ruimte te creëren voor het ontdekken en invullen van rollen
en verantwoordelijkheden. Dit proces is verder doorgezet in 2018. Daarbij worden diverse interne
gesprekken gevoerd om een nieuwe basis te leggen waarop verder gebouwd zal worden. We hopen
in het verslag van 2018 het resultaat hiervan te kunnen rapporteren.

Vierde opvangplek
2017 was ook een jaar van groei. Na toevoeging van een 4de gezin in 2016, is er ook een 4de opvangplek gerealiseerd. Dit was mede mogelijk dankzij enorme inzet van vrijwilligers en financiële bijdrage
van u en vele betrokkenen.

Financieel resultaat
Zoals u in het financieel overzicht in dit verslag kunt zien, hebben we het jaar 2017 positief afgesloten.
Dit is mede door:
•

Uw blijvende steun;

•

Renteloze leningen die zijn omgezet in giften;

•

Extra verhuur van het ontmoetingscentrum aan partners.

Gericht op de toekomst, blijft het voortbestaan van Het Poorthuis afhankelijk van ondersteuning van
particulieren en organisaties. Dit zorgt voor onafhankelijkheid van overheidssubsidies en volledige
betrokkenheid vanuit de samenleving.

Samenstelling bestuur
Als bestuurd zijn we dankbaar dat we deel mogen uitmaken van dit werk. 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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Fotoshoot bij de inloop op dinsdag
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Ontmoetingscentrum
In 2017 hebben we op de dinsdagmiddagen inloop gehouden voor kinderen. Elke dinsdag van 15:00 17:00 uur waren kinderen en enkele ouders in Het Poorthuis om de activiteiten bij te wonen. Je kunt
denken aan houtbewerking, sport en spel en diverse knutselwerkjes.
Mooie ontmoetingen hebben we mogen hebben. Zowel met kinderen als met de moeders. Mooi om
betrokkenheid te zien van sommige ouders als ze spontaan meehelpen met opruimen en of koffie/
thee gaan uitdelen.
Ook konden we een luisterend oor zijn en hebben we heel wat mogen horen wat er speelt in sommige
gezinnen. Mooi als een ouder tegen ons zegt, "bedankt dat ik mijn verhaal kwijt kon".
Eens in de maand stond ‘kinderkoken’ op het programma. Een van de mooiste activiteiten maar ook
erg intensief. De kinderen meestal variërend van in leeftijd tussen de 5 en 10 jaar koken en enkele
ouders schuiven dan na het koken aan om te komen eten. Ook dit levert mooie tafelgesprekken en
contacten op.

Samenwerking
Op de donderdagochtend was er in 2017 in samenwerking met De Schoor opnieuw een ouderkindinloop. 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.
Verder bood Het Poorthuis plek aan de jongerencoaching van Stichting Jozef. Jongeren volgen
kosteloos een opleiding en worden begeleid door de coaches van Stichting Jozef. Ook verzorgde
Stichting Jozef wekelijks een inloop voor jongeren.

Fotoshoot bij de inloop op dinsdag
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Opvang
De aanmeldingen van jongeren om in Het Poorthuis te kunnen wonen, worden gescreend door het
opvangteam. Elke aanmelding wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van een aantal
“harde” criteria, welke ook op de website vermeld staan. De jongere wordt gevraagd om een
motivatiebrief te schrijven als aanvulling op het persoonlijke relaas uit de aanmelding. Als er zicht is op
een beschikbare plaats in Het Poorthuis, worden - na gedegen afweging - een aantal jongeren
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na meerdere gesprekken wordt uiteindelijk de beschikbare plaats aangeboden aan de jongere die in de ogen van het opvangteam het meeste baat heeft bij
wat Het Poorthuis te bieden heeft.

Het opvangteam werd in 2017 uitgebreid met een vierde lid. Een welkome aanvulling, want ondanks
dat we een goed functionerend team zijn, is het een grote klus voor maar 3 mensen. Binnen
het opvangteam is een brede ervaring aanwezig op het gebied van jongeren die onvoldoende
beschikken over een ondersteunende thuissituatie, pedagogische ontwikkeling van jongeren en de
problematiek rondom ontwrichte thuissituaties. Deze professionele kennis vormt een goede basis bij
het aanmeldproces en de evaluatiegesprekken die wij met jongeren voeren.
Ook in 2017 constateerde het opvangteam dat schuldenproblematiek, afwezige ouder(s) en/of ernstig
verstoorde ouder(s)/kind-relatie en/of een gebrek aan opleiding met toekomstperspectief in een
groot aantal van de aanmeldingen aanwezig is. Het opvangteam was echter ook dit jaar weer onder
de indruk van de veerkracht van vele jongeren, die in moeilijke situaties toch zelf ook naar oplossingen
zochten. Een aantal van hen konden we verwelkomen in Het Poorthuis. Voor diegenen voor wie er
geen plaats was of voor wie Het Poorthuis volgens het opvangteam geen passende plek was, werden
suggesties gedaan voor verdere actie.
Een lid van het opvangteam is aanwezig bij evaluaties die elke drie maanden plaats vinden met de
jongere. In 2017 was het geweldig om te zien dat er mooie trajecten van een jaar doorlopen werden.
Het regelmatige overleg met de omwoners en het bestuur van Het Poorthuis, resulteert in een steeds
weer aanscherpen van onze werkwijze, met als doel dat we jongeren de mogelijkheid bieden om met
ondersteuning naar zelfstandigheid te groeien.

Moeder-kindplek in 2017
Een mooi voorbeeld van een succesvol traject is die van een zwangere jonge vrouw
die een plek zocht om tot rust te komen, en zich voor te kunnen bereiden op haar
zwangerschap. Het Poorthuis heeft haar een jaar de moeder-kindplek geboden, waar
zij de kans kreeg zich te ontwikkelen. Zij is in het Poorthuis bevallen van een gezonde
zoon. In de tijd die volgde heeft zij haar eerste stappen gezet in het moederschap,
heeft een baan gevonden en is aan een nieuwe opleiding gestart. Naast de omwoners van het Poorthuis was er ook ambulante begeleiding van het Leger des Heils
aanwezig. Dit bracht een zeer prettige en succesvolle samenwerking.
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Financieel overzicht 2017
Balans per 31 december 2017
Activa

(euro) Passiva

Vaste activa

(euro)

Stichtingskapitaal

Inrichting en inventaris

22.794 Stichtingskapitaal

80.575

Resultaat boekjaar

Vlottende activa

10.467

Langlopende schulden

Nog te ontvangen bedragen

5.044 Renteloze leningen o/g

Liquide middelen

40.540

Kortlopende schulden

Bank

103.744 Overig
Totaal

131.582

0
Totaal

131.582

Winst– en verliesrekening
Giften
Fondsen

31.965
1.150

Eigen bijdrage opvang

9.900

Huurontvangsten

4.655

Rente

202
-4.207

Activiteiten

-2.621

Algemene kosten

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

Donateurs

Inrichting

Huisvestingskosten

Renteloze leningen

In januari 2017 had Stichting Josia 50 donateurs.
In december 2017 zijn er 48 donateurs.

-23.729
-1.702

(administratie, marketing, bank)

Afschrijvingen

-5.146

Resultaat boekjaar

10.467
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Begroting 2018
Voor 2018 zijn de onderstaande inkomsten en uitgaven begroot.

Uitgaven

(euro) Inkomsten

(euro)

Huur

18.200 Maandelijkse donaties

11.000

Energie en water

1.750 Giften ad hoc

Telefoon en internet

1.000 Fondsen

Activiteiten

5.000

Vrijwilligersvergoedingen

1.800 Verhuur ruimten

Administratie

1.100

Verzekeringen

1.200 Eigen bijdrage opvang

Onderhoud en beheer

2.500

Afschrijvingen

6.450

Reserves

4.000
Totaal
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43.000

15.000
2.000

3.000

Totaal

12.000

43.000
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Mezelf geworden
Als omwoners zijn we erop gericht dat bewoners zich thuis voelen in Het Poorthuis. Bij elke
bewoner gaat dat anders. De een heeft een netwerk van vrienden en is vooral daarop gericht. We moeten dan soms zelf initiatief nemen om contact te houden. Andere bewoners
zoeken actief het contact met ons als omwoners en komen spontaan langs voor een kop
koffie of met een praktische vraag. Een groot compliment dat we afgelopen jaar kregen,
was een jongere die bij het vertrek zei: “Ik ben echt mezelf geworden in Het Poorthuis.”

Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE
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