Jaarverslag 2019

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 jaar 2019 was een roerig jaar. Een jaar met hoogtepunten maar ook dieptepunten. Jongeren die
veel profijt hadden bij een plek in Het Poorthuis. Maar ook jongeren waarmee het niet lukte en waar
we vroegtijdig afscheid van moesten nemen. De activiteiten in het ontmoetingscentrum kenden een
flinke wisseling in aanbod. Het aantal vrijwilligers nam af. Ook vond er een bestuurswisseling plaats.
Maar we mochten ook feest vieren omdat Het Poorthuis vijf jaar bestond. Vijf jaar een open deur en
een warm welkom voor iedereen. Omdat we geloven dat God zo ook met ons omgaat, de deur staat
open en niemand wordt buitengesloten.
Zo mocht het zijn in 2019. Een jaar om toch vooral met dankbaarheid op terug te kijken.
Mark Zeldenrust (voorzitter)
Netty Visser (secretaris)
Mark van Kampen (penningmeester)

Financieel resultaat

Samenstelling bestuur

We sluiten het jaar 2019 af met een positief
resultaat van 2.437 euro. Bedankt voor uw
bijdrage hierin!

Zoals hierboven beschreven, vond er een
bestuurswisseling plaats. Ali Seyedmehdi,
Chana Grijsen en Dorothea Novak hebben hun
taken overgedragen. We bedanken hen voor
hun jarenlange inzet.
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Het Poorthuis 5 jaar
Op 21 september 2019 mochten we het vijfjarig bestaan van Het Poorthuis vieren. In de ochtend
ontvingen we zo’n 40 mensen. We namen ze mee naar het huis van Koen en Bea (omwoners), naar
betrokken overburen, op bezoek bij een bewoonster en door de geschiedenis van Het Poorthuis. Het
was een gemengde groep van iemand die ons begeleidde bij de eerste bouwplannen tot giftgevers en
betrokken buurgenoten. Na een gezellige lunch brak de middag aan.
Meer dan 100 bezoekers genoten van ons meespeeltheater, hapjes, drankjes, springkussen en
stormbaan. Ook wethouder Jan Hoek bracht ons een bezoek en gaf hiermee onze goede relatie met
de gemeente Almere weer.
Het was een dag, zoals Het Poorthuis hoort te zijn. Het stond open voor iedereen en gemengder kon
de groep niet zijn. Van achterban tot buurtgenoten, van 0 tot 80 jaar en van allerlei culturen. We zien
uit naar de komende vijf jaar. Samen met alle betrokkenen moet het lukken.
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Ontmoetingscentrum 1/2
Eigen activiteiten
Kinderinloop · In het eerste half jaar draaide er nog een wekelijkse inloop voor kinderen. Met
activiteiten zoals kinderbios, kinderkoken, knutselen, timmeren, sport en spel. Wegens een tekort aan
vrijwilligers is dat halverwege het jaar helaas gestopt. Het eerste half jaar werd deze inloop door
gemiddeld 10 kinderen per week bezocht.

Samenwerking
Er zijn ook activiteiten waarvoor het ontmoetingscentrum wordt gehuurd door andere gebruikers. Dit
voor passende activiteiten die aansluiten bij wat we als Poorthuis beogen.

Jongerencoaching · Stichting Jozef Deze stichting heeft het gehele jaar
gebruik gemaakt van het ontmoetingscentrum voor de coaching van
jongeren die vastlopen met school en werk. Bijvoorbeeld omdat ze uit
detentie kwamen, uit prostitutie wilden stappen of om allerlei redenen in
een situatie zaten waardoor zij niet tot leren konden komen. Zij hielpen
op professionele wijze rond de 15 jongeren op weg. Helaas is mede door
het plotseling overlijden van de initiatiefneemster de stichting in
december 2019 opgeheven.

Ouder- / kindinloop de Schoor · Wekelijks was er een inloop voor ouders
met hun baby of peuter. Gezellig een kopje koffie doen, de kinderen
kunnen spelen en af en toe wordt er samen iets ondernomen. Elke week
bezoeken vijf tot tien ouders met hun kind deze inloop.

Publiek bij het buitentheater.
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Ontmoetingscentrum 2/2
Diaconale inloop de Schaapspoort · Wekelijks is er een
inloop waar buurtgenoten met een hulpvraag kunnen
binnenlopen. Er wordt hulp geboden met het invullen
van formulieren, aan ongeveer 40 adressen worden er
boodschappen verstrekt, er wordt kleding uitgedeeld
maar ook regelmatig samen gekookt en gegeten. Het
aantal bezoekers is in een jaar tijd opgelopen van tien
tot gemiddeld 40 per week.
Kinder- en tienerclubs de Schaapspoort · Bijna elke
week is er club voor diverse leeftijden. Er wordt
gekookt, samen gegeten, geknutseld, spellen gedaan
en een Bijbelverhaal verteld. Wekelijks komen er tien
tot vijftien kinderen of tieners. Veelal eten er ook een
aantal ouders uit de wijk mee.

Verhuur

In samenwerking met:

Het Poorthuis wordt sinds oktober 2019 weer verhuurd voor
feesten en vergaderingen. Een vrijwilligster uit de wijk regelt deze verhuur. De verhuur zorgt voor extra inkomsten.
In het laatste kwartaal ging het om vijf zaterdagen en betrof
het hoofdzakelijk kinderfeestjes.
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Opvang
In 2019 hebben zes bewoners in Het Poorthuis gewoond.
Een bewoner stroomde uit naar eigen huisvesting en een tweede bewoner vond een kamer binnen
het netwerk van Het Poorthuis. Een bewoner kreeg binnen twee maanden een eigen woning. Een
bewoner werd gevraagd vroegtijdig te vertrekken wegens gebrek aan motivatie. Twee moeders met
een kindje zijn in 2019 gekomen en wonen aan het eind van het jaar nog in Het Poorthuis.
Aanmeldingen
In totaal waren er 31 aanmeldingen, 16 meisjes en 15 jongens. De gemiddelde leeftijd was 21 jaar.
Onder de 16 meisjes waren er vijf die of zwanger waren of een kindje hadden. Redenen waarom een
jongere niet in aanmerking kwam voor Het Poorthuis zijn: te zware psychische problemen, geen zicht
op inkomen of het feit dat er geen plaats is op het moment van aanmelding.
Wekelijkse maaltijd
Wekelijks werd er samen gegeten met de jongeren en omwoners. Elke jongere was gekoppeld aan
twee omwoners. De jongeren waren welkom om aan te kloppen bij alle omwoners. Er werd dan ook
regelmatig eens meegegeten of thee gedronken bij de buren. De begeleiding bestond hoofdzakelijk
uit het geven van liefde en aandacht. Daarnaast werd er soms geholpen met papieren, financiën, het
zoeken van hulpverlening, schoonmaken of het zoeken van werk of een opleiding.
Ambulante begeleiding

We zetten er steeds meer op in dat jongeren die bij ons komen wonen ambulante begeleiding krijgen.
Een professionele begeleider van een zorgaanbieder kan de jongeren hulp te bieden die niet door Het
Poorthuis geboden wordt. Daarmee kunnen de omwoners zich meer richten op het persoonlijk
contact met de bewoners.
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Bezetting
Er waren vier gezinnen betrokken als omwoners. De betrokkenheid varieerde van bestuurlijke taken
tot inzet bij activiteiten en de begeleiding van de bewoners. Deze vier gezinnen waren dezelfde vier
als in 2018.
De bestuursleden van Het Poorthuis hebben in september hun functies overgedragen. Het huidige
bestuur bestaat vanaf september uit twee leden vanuit de bewonersgroep en een lid vanuit de
opvanggroep.
De opvangcommissie heeft een kleine wisseling in samenstelling ondergaan en bestaat uit drie leden.
De opvangcommissie beoordeelt elke aanmelding en voert gesprekken met mogelijke kandidaten
voor Het Poorthuis.
Na jaren van trouwe inzet stopte dit jaar het echtpaar dat de maandelijkse schoonmaak en andere
klusjes deed. Voor de activiteiten in het ontmoetingscentrum waren er minder vrijwilligers. Dit tekort
aan vrijwilligers bestaat eind 2019 helaas nog.
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Financieel overzicht 2019
Balans per 31 december 2019
Activa

(euro) Passiva

Vaste activa

(euro)

Stichtingskapitaal

Inrichting en inventaris

15.090 Stichtingskapitaal

92.529

Resultaat boekjaar

Vlottende activa

2.437

Langlopende schulden

Nog te ontvangen bedragen

6.413 Renteloze leningen o/g

Liquide middelen

30.540

Kortlopende schulden

Bank

104.183 Overig
Totaal

125.686

180
Totaal

125.686

Winst– en verliesrekening
Giften
Fondsen en subsidies
Eigen bijdrage opvang
Huurontvangsten
Rente
Inrichting
Activiteiten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

17.819
750
10.200
5.275

Renteloze leningen
Door Stichting Josia zijn diverse renteloze leningen opgenomen, met verschillende looptijden
en verschillende aflossingsschema's. Sommige
leners kozen er in 2019 voor een deel van de lening om te zetten in een gift. Daar zijn we dankbaar voor.

89
-775
-1.591
-22.894
-3.216

(administratie, marketing, bank)

Afschrijvingen

-3.220

Resultaat boekjaar

2.437
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Begroting 2020
Voor 2020 zijn de onderstaande inkomsten en uitgaven begroot.

Uitgaven

(euro) Inkomsten

(euro)

Huur

19.000 Maandelijkse donaties

9.000

Energie en water

1.900 Giften ad hoc

Telefoon en internet

8.650

500 Fondsen en subsidies

Activiteiten

1.500

Organisatiekosten

1.500 Verhuur ruimten

Administratie en bank

1.000

2.400

600

Verzekeringen

1.500 Eigen bijdrage opvang

Onderhoud en beheer

2.500

Inrichting

1.500

Marketing

12.600

150

Afschrijvingen

3.000
Totaal

33.650
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Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE

www.stichtingjosia.nl
info@stichtingjosia.nl
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