Sociaal
Jaarverslag 2021

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
Voor u ligt weer een jaarverslag van stichting Josia. Als we terugkijken op 2021 dan werd het jaar
opnieuw getekend door covid19. Dit had als gevolg dat er veel niet kon wat betreft het organiseren
van activiteiten. Toch kijken we met dankbaarheid terug op het jaar 2021.
Er stroomden bewoners uit en er kwamen bewoners weer bij. Maar helemaal bijzonder was het dat er
een woning bij kwam. Het Poorthuis breidde uit. Zo mochten we dit jaar nog meer jongeren een plek
bieden. Het doet goed om te zien dat Het Poorthuis voor de meeste jongeren een veilige basis biedt.
Een basis om weer te kunnen bouwen aan de toekomst. We zijn dan ook dankbaar dat de meeste
jongeren succesvol uitstromen.
Het ontmoetingscentrum werd veelal gerund in samenwerking met de Schaapspoort. De ruimte werd
veelvuldig bezocht voor de voedsel en kledinguitgifte voor minima, de inloop of de kinder en tienerclubs. Ook mochten we in de vakanties weer kinderbios en een pannenkoekenfeestje aanbieden. De
grotere buurtactiviteiten vonden helaas nog geen doorgang. Maar ook voor wat betreft het ontmoetingscentrum overheerst de dankbaarheid voor wat er allemaal wel kon.
Het team van vrijwilligers was stabiel dit jaar en het bestuur breidde zich definitief uit met een nieuw
lid. Dahlia van de Wal stelt zich verderop in dit verslag voor. We zijn dankbaar voor alle inzet in tijd,
financiën of materialen. Van een nieuwe tuinset tot een mooie gift of het geven van je tijd, we deden
het samen.
Bestuur Stichting Josia

Samenstelling bestuur

Financieel resultaat

Het bestuur bestaat uit:
Mark Zeldenrust (voorzitter)
Netty Visser (secretaris)
Mark van Kampen (penningmeester)
Dahlia van de Wal (algemeen bestuurslid)

We sluiten het jaar 2021 af met een positief
resultaat. Bedankt voor uw bijdrage hierin!
De jaarrekening wordt apart gepubliceerd.

Beloningsbeleid: vrijwillige basis
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Uitbreiding Poorthuis
Rond augustus 2021 kwamen we in gesprek met de Alliantie, die de vraag voorlegde of we met
Stichting Josia ook Merlijnplantsoen 13 wilden huren. Het was al langer de wens dat we jongeren naast
de vier appartementen op het Merlijnplantsoen 17-19 andere mogelijkheid konden bieden. We hebben
deze kans dan ook met beide handen aangegrepen.
De doelgroep voor deze nieuwe locatie zijn jongeren die al goede stappen gemaakt hebben naar
zelfstandigheid en met behulp van een mentor van Het Poorthuis, die ontwikkeling verder af willen
maken.
In het huis aan Merlijnplantsoen 13 bewonen de vier jongeren samen een huis en wordt er meer
gevraagd van hun sociale interactie, naar elkaar maar ook wat betreft betrokkenheid bij de activiteiten
van Het Poorthuis. Per bewoner wordt gekeken hoe die betrokkenheid het beste vorm gegeven kan
worden.

Op 1 september werd het contract voor het
Merlijnplantsoen 13 ondertekend door het
voltallige bestuur.
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Ontmoetingscentrum
Eigen activiteiten
We hadden met velen van u gehoopt dat 2021 een jaar zou zijn geweest waarin alles weer kon. Helaas
was dat anders. Dit betekende opnieuw geen zomerspelen, buurt BBQ of buurtmaaltijden. Ook de
ideeën rondom kerst bleven in de ijskast.
Gelukkig hebben we toch een aantal keer kinderbios met patat kunnen houden en hebben we in
samenwerking met de Schaapspoort nog een goede invulling aan het ontmoetingscentrum kunnen
geven.

Schaapspoort
De Schaapspoort huurt de ruimte van Het Poorthuis om
vorm te geven aan hun eigen of gezamenlijke activiteiten.
Zo was er dit jaar weer tweemaal een zeer goed bezochte
kledingbeurs. Iedereen had een vaste tijd en de beurs
duurde ditmaal twee dagen.
Drie keer per week was er een inloop waar aan meer dan 100 huishoudens wekelijks voedsel en/of
kleding wordt gedeeld. Bijzonder hoe de buurt betrokken is door middel van het inleveren van voedsel
of kleding. Zo hield een school een inzameling voor cadeautjes voor de Sint, die uiteraard ook een
bezoek aan de inloop bracht. Of leverden 80 mensen rond Pasen en Kerst een boodschappentas om
uit te delen aan minima.
Op de kinder- en tienerclubs werd er geknutseld, gekookt, gegeten en naar een Bijbelverhaal geluisterd. Elke week bezochten 10-15 personen de club. Het jaarlijkse pannenkoekenfeest zorgde weer voor
twee ronden een vol Poorthuis met meer dan 25 kinderen.
Maar ook voor een kinderfeestje voor een kindje waar daar thuis geen geld voor was bood het
Poorthuis hulp en een plek.

Omwoners en bewoners
Nadat het een tijd niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen wordt er sinds de zomer op
dinsdag weer gezamenlijk gegeten met de Poorthuis groep. Ook hierin voorziet het ontmoetingscentrum in een plek voor gezelligheid en ontmoeting.
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cijfers en weetjes
over de opvang in
Het Poorthuis

In het jaar 2021 vertrokken er 4 jongeren uit
Het Poorthuis en kwamen
er 6 nieuwe bewoners
(inclusief 2 op nr. 13).

Redenen waarom jongeren
geen plek krijgen in
Het Poorthuis:
geen plaats - problematiek te zwaar
voor Het Poorthuis - moeder met
meerdere kinderen - alleen behoefte
aan huisvesting - geen inkomen - geen
motivatie - regels van het Poorthuis
waren niet acceptabel
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Even voorstellen.. Dahlia van de Wal
In mei 2021 is Dahlia van de Wal toegetreden tot het bestuur van Stichting Josia. We zijn blij met de
komst van Dahlia en de kennis die zij meebrengt binnen het bestuur.
Hieronder stelt Dahlia zichzelf voor.

Het afgelopen jaar ben ik toe getreden tot het bestuur van
Stichting Josia. In mijn periode als aspirant lid is mijn enthousiasme gegroeid om actief te willen deel nemen in het bestuur. Met
mijn financiële achtergrond en mijn groeiende talenten in
communicatie/marketing hoop ik een mooie bijdrage te kunnen
leveren aan de werkzaamheden binnen het bestuur, wat
uiteindelijk natuurlijk bijdraagt aan het doel van de Stichting.
Het op weg helpen van jongeren naar zelfstandigheid en te
mogen investeren hierin is voor mij een groot ‘goed’. Iets om
dankbaar voor te zijn, zeker in deze tijd.
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’
Hoe bijzonder mooi is het dan, dat we in Het Poorthuis jongeren
aandacht mogen geven, zodat zij groeien en gaan ontdekken
wie ze zijn en dat ze er mogen zijn.

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’

Stichting Josia – Jaarverslag 2021 (versie 19 maart 2022)

6/8

Begroting 2022
Voor 2022 zijn de onderstaande inkomsten en uitgaven begroot.

Uitgaven

(euro) Inkomsten

(euro)

Huur

32.400 Maandelijkse donaties

9.000

Nuts: energie en water
Telefoon en internet

7.000 Giften ad hoc

10.500

500 Fondsen en subsidies

Activiteiten

750

2.000

Organisatiekosten

200 Verhuur ruimten

Administratie en bank

650

4.320

Verzekeringen

1.300 Eigen bijdrage opvang

Onderhoud en beheer

1.000

Inrichting

2.000

Marketing

25.680

200

Afschrijvingen

3.000
Totaal

50.250
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Gegevens Stichting Josia

Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE

www.stichtingjosia.nl
info@stichtingjosia.nl
Giften: NL69 RABO 0126 0759 21

KvK: 52659119
RSIN: 8505.40.033

Fotomateriaal
Foto hierboven Unsplash/Joao Silas, verder eigen materiaal.
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