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Voorwoord
Met trots presenteert het bestuur van Stichting Buurthuis de Poort haar derde jaarverslag. Net als
voorgaande jaren heeft het bestuur van Buurthuis de Poort in 2017 weer hard gewerkt aan het
verder opbouwen en professionaliseren van onze organisatie. Het bestuur wil met dit jaarverslag
verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Wij hopen dat u het verslag met veel belangstelling
en interesse zult lezen.
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in ons buurthuis en de wijk. In de buurt is de renovatie van
Velp-Zuid nog steeds in volle gang en het Beltjeshof krijgt zijn invulling. Zeer droevig is dat wij dit jaar
met pijn in ons hart en veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van Suus de Waard. Suus was
betrokken bij de totstandkoming van Buurthuis de Poort en zij heeft ons bestuurlijk gebracht waar wij
nu staan. Het overlijden van Suus heeft veel impact gehad op vrijwilligers en bestuursleden. Wij
missen haar nog dagelijks en denken veel aan haar terug.
Dit jaar is de samenstelling van het bestuur veranderd en heeft Pedro Canters het stokje
overgenomen van Ellen Koenecke. Zij heeft vanwege drukke werkzaamheden haar bestuursfunctie
neergelegd. Het bestuur heeft begrip voor Ellen’s keuze, maar vindt het jammer dat we afscheid
moeten nemen. Tegelijkertijd is het bestuur zeer blij met Pedro Canters die al jaren actief is in de
politiek en het welzijnswerk. Hij draagt het buurthuis een warm hart toe.
Het bestuur heeft in 2017 gefocust op het verder professionaliseren van onze organisatie, onder
andere door het schrijven van een beleidsplan. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er in 2016
een Stichtingsraad is ingesteld. De leden, te weten, Henk Jeurissen, Reinder Hartman en Maaike
Ammerlaan zien erop toe dat het bestuur haar werk goed doet. In 2017 heeft de stichtingsraad twee
maal vergaderd met het bestuur om zo hun controlerende taak uit te voeren.
Samenvattend hebben vrijwilligers en bestuur hard gewerkt aan het verder uitbouwen van Buurthuis
de Poort. Dit vertaalt zich onder andere in veel activiteiten, evenementen en ontwikkelingen in ons
buurthuis en de wijk. En ook dit jaar zijn onze financiën weer op orde.
Afsluitend wil het bestuur zijn grote dank uitspreken aan al onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen
buurthuis. Samen maken wij de Poort tot wat wij willen zijn: Het huis van de buurt; een thuishaven
waar iedereen zich thuis voelt. Als onze vrijwilligers zorgen er dagelijks voor dat wij onze visie waar
kunnen maken: Buurthuis de Poort: van, voor en door de buurt!
Namens het voltallig bestuur,
Stini Westdorp
Voorzitter Stichting Buurthuis de Poort
22 februari 2018, Velp.
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Vrijwilligers
Het bestuur van Buurthuis de Poort is er trots op dat ons buurthuis alleen draait op vrijwilligers. Er is
geen beroepskracht in dienst van Stichting Buurthuis de Poort en tóch krijgen wij het werk dat
gedaan moet worden, gedaan. Dit natuurlijk alleen dankzij de inzet van onze vrijwilligers en gestage
groei van het aantal vrijwilligers: In 2017 waren er 64 vrijwilligers.
Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar een vrijwilligersactiviteit georganiseerd. Na de geslaagde open
dag was er voor alle vrijwilligers een barbecue. Het was een lekkere en gezellige activiteit.
Het werken met vrijwilligers heeft het bestuur in 2017 verder geprofessionaliseerd. Zo voeren wij
kennismakingsgesprekken waarin verwachtingen ten aanzien van elkaar worden verkend en hebben
wij regelmatig voortgangsgesprekken met onze vrijwilligers. Ook hebben verschillende vrijwilligers dit
jaar weer een opleiding of training gevolgd, waaronder vervolg en herhaling BHV. Ook in 2017 zijn er
6 nieuwe mensen opgeleid tot BHV’er.
Het bestuur heeft in 2016 een start gemaakt om vanuit (beroeps)opleidingen een stageplek aan te
bieden. Dit jaar heeft een leerling van het VMBO-BB van het Venster bij ons stage gelopen. Hij deed
dat bij de Kidsclub. Zowel de vrijwilligers als de VMBO-leerling hebben hier veel van geleerd.
In 2017 heeft Buurthuis de Poort een ANBI-status verworven. Met name de secretaris heeft hiervoor
veel werk verzet. We zijn er trots op dat het ons is gelukt. Onder andere hierdoor kunnen wij
vrijwilligersplekken aanbieden aan mensen met een (bijstands-)uitkering zonder dat dit gevolgen
heeft voor hun uitkering. Het hebben van een ANBI-status is namelijk een voorwaarde voor het UWV
om toestemming te geven voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

Enquête
In 2017 heeft het bestuur een enquête onder de groepen gehouden. Deze enquête is ingevuld door
12 groepen met in totaal 120 deelnemers. Uit de enquête is een aantal belangrijke onderwerpen naar
voren gekomen.
De gemiddelde groepsgrootte van de groepen is op dit moment 12. Er is nog ruimte voor deelnemers
bij gastheren- en vrouwen, Zuidvreugde, biljarten, Bleu Rodeo, Knopspeld, kaartgroep Annie/Ada,
Sport- en Bewegen en de Kidsclub.
Op de vraag wat de groepen willen doen in 2018 is met name genoemd dat men meer
naamsbekendheid wil. Het bestuur zal hier in 2018 aandacht aan schenken.
Op de vraag of de groepen voldoende steun hebben gehad vanuit het bestuur is iedereen positief.
Bij de wensen voor de groep voor 2018 worden zaken genoemd als vernieuwing en stabiliteit.
Vernieuwing door bijvoorbeeld te leren van anderen (naar een beurs gaan) of door contact te leggen
met andere soortgelijke groepen in de omgeving. Naast een aantal praktische wensen is er ook de
vraag om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de groep. Het bestuur zal hier in 2018
antwoorden op formuleren.
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Activiteiten
Buurthuis De Poort heeft ook in 2017 veel verschillende activiteiten aangeboden. In bijlage 1 vindt u
een overzicht van het activiteitenprogramma van Buurthuis de Poort. Naast alle al bestaande groepen
is er ook uitgebreid. Zo heeft onder andere het Velpsch Maal met twee Syrisch vrijwilligers het Syrisch
Maal laten plaatsvinden op donderdag.

Samenwerking
Daarnaast zijn er allerlei contacten geweest met onze “vaste huurders” zoals Radar Uitvoering Oost,
het RIBW en SIZA om afstemming over activiteiten en ruimten te bereiken. De samenwerking met
Radar Uitvoering Oost is op bestuurlijk niveau weer gestart. Nieuw dit jaar is dat de politie
(Wijkagent) op woensdag spreekuur houdt. Het team Handhaving van de Gemeente Rheden houdt
op de donderdag spreekuur. Speciaal is dat basisschool De Kameleon in overleg de verlengde
schooldag laat plaatsvinden. Vrijwilligers van Buurthuis de Poort gaan, net als Radar, Second House,
Jongerenwerk Radar en het Sportbedrijf Rheden hier aan meewerken. Dit loopt volgens een rooster
en begint vanaf januari 2018. We vinden het leuk om de leerlingen en de ouders van de Kameleon in
ons midden te mogen begroeten.
Al deze samenwerkingsvormen worden vanuit de kant van het bestuur als zeer prettig ervaren.

Overleggen
In zijn algemeenheid zijn er door de bestuursleden van Buurthuis de Poort in 2017 veel overleggen
gevoerd. Een aantal voorbeelden:
 Vrijwilligers van buurthuis de Poort hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de
organisatie en uitvoering van de Wandeldriedaagse die dit jaar werd georganiseerd door
Innoforte.
 Vrijwilligers van het Repair Café hebben meegewerkt aan de lichtbrigade 2017
 Vrijwilligers en bezoekers van het Velpsch Maal hebben meegedaan aan het tot stand komen
van een gemeentelijke folder.
 Zangeres Machabelle heeft oefenruimte gevonden in buurthuis de Poort en treedt als
tegenprestatie op tijdens een Velpsch Maal
 Buurthuis de Poort doet ook in 2017 weer mee aan de Weggeefkast
 Bestuursleden van Buurthuis de Poort hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan diverse
overleggen onder andere om te komen tot een Dorpsvisie en een beleidsvisie op het Sociaal
Domein.

Open Dag van de Buurt
Door De Kidsclub en de gastheren en gastvrouwen is op 3 september 2017 een Open Dag
gecombineerd met de Dag van de Buurt tot een “Open Dag van de Buurt”. De dag was een groot
succes en velen hebben hieraan een bijdrage geleverd om dat te bereiken. Alle groepen en
activiteiten van Buurthuis de Poort hebben zich deze dag gepresenteerd aan wijkbewoners en andere
belangstellenden. De muziek werd verzorgd door Internetradio de Kleine Zwerver. Ook aan de
kinderen was gedacht; er was een springkussen en diverse andere buitenspeelactiviteiten. Zij
mochten gratis een suikerspin of popcorn eten en konden gratis een armbandje maken. Ook diverse
externe samenwerkingspartners waren vertegenwoordigd op deze dag, waaronder de SP en Radar
Uitvoering, RIBW, SIZA, Kunstloods. Net als alle jaren was er een kleedjesmarkt en natuurlijk een
hapje en een drankje verkrijgbaar. Aan het einde van de Open Dag van de Buurt is er voor alle
vrijwilligers een barbecue gehouden.
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De Kidsclub
Verder is interessant om te vermelden dat onze Kidsclub dit jaar zeer actief is geweest. Naast de
wekelijkse Kidsclub op zaterdag met steeds weer wisselende activiteiten zijn de kinderen dit jaar op
uitstapje geweest naar de Spelerij in Dieren. Ook is er een mooie Halloweenoptocht georganiseerd.
Daarnaast was er gedurende de zomervakantie, terwijl de meeste andere activiteiten een zomerstop
hadden, op iedere woensdagmiddag een Kidsclub. De kidsclub heeft een rondleiding gehad bij de
Brandweer en is zelfs met brandweerwagens teruggebracht naar het buurthuis. Ook is de Kidsclub
naar de Open Dag van de Politie geweest en ook zij hebben de kinderen naar huis gebracht in een
echt politiebusje. Ook de straatspeeldag 2017 was een groot succes en leverde veel blije
kindergezichtjes op.

Het Repair Café
2017 is het tweede jaar van het Repair Café. Vorig jaar wisten ruim 150 gasten ons te vinden. Dit jaar
is dat meer dan 200 geweest. Alle vrijwilligers hebben hard gewerkt aan de reparaties, waarvan het
grootste gedeelte elektrische reparaties. Hiernaast heeft het Repair Café meer dan 100 volgers op
hun eigen Facebookpagina.
De coördinatoren van het Repair Café hebben een jaarverslag gemaakt waarin alles te lezen is over
dit jaar. Hierin wordt duidelijk dat meeste reparaties succesvol waren. Soms komt het voor dat een
apparaat nog onder een garantieregeling valt. Ook daarvan hebben onze vrijwilligers verstand en zij
helpen mensen graag op weg om hiervan gebruik te maken.

Koffie ochtenden “Bij ons op de Koffie”
In 2017 is er voor gekozen om koffieochtenden in buurthuis de Poort een andere invulling te geven.
Iedere derde woensdag biedt buurthuis de Poort om met elkaar een gratis kopje koffie en /of thee te
drinken. Om de maand proberen we een themabijeenkomst te organiseren. Zo is de Wijkagent op de
koffie geweest om meer te vertellen over de taken en verantwoordelijkheden van de wijkagent. Ook
heeft er een dialoogspel plaatsgevonden. Tegelijkertijd waren stagiaires van de opleiding tot dovenen slechthorendentolk aanwezig om te oefenen voor hun studie. Een geslaagde combinatie. Ook in
2018 zullen weer van dergelijke bijeenkomsten georganiseerd worden, bijvoorbeeld een voorlichting
over valpreventie voor ouderen.

Publiciteit
Het afgelopen jaar zijn er veel (nieuwe) activiteiten georganiseerd en derhalve ook veel persberichten
verspreid. Vrijwel zonder uitzondering worden onze persberichten geplaatst. Ook onze website is dit
jaar goed bijgehouden. De nieuwe wordpresswebsite werkt goed en wordt regelmatig bezocht door
bezoekers die iets willen weten over (activiteiten van) buurthuis de Poort.
Nog steeds is Facebook een belangrijk communicatiemiddel voor ons buurthuis. Bij grote
evenementen stijgt het aantal volgers aanzienlijk. Veel volgers “liken” en reageren op onze posts. Ook
de Facebookpagina van het Repair Café en De Kidsclub wordt door velen gevolgd en gelikt.
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Financiën
De financiën van Buurthuis de Poort zijn op orde. Hieronder een toelichting. Allereerst de balans en
daarna een overzicht van de baten en lasten. De penningmeester is in samenspraak met de leden van
de Stichtingsraad door hen gedurende 2017 gecontroleerd op de uitvoering. Zowel de stichtingsraad
als de penningmeester hebben dit als prettig ervaren.

Balans per 31 december 2017
Activa
Inventaris
Bank en spaarrekening
Debiteuren

Passiva
€ 0,00
€ 48.963,21
€ 0,00

Startsubsidie
Vervangingsreserve
Algemene reserve
Crediteuren
Voorziening Kidsclub
Voorziening Startfonds

€ 48.963,21

€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 24.638,21
€ 0,00
€ 1.325,00
€ 9.000,00
€ 48.963,21
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Rekening van baten en lasten over 2017
Baten
Subsidie exploitatie gemeente Rheden
Baromzet
Verhuur
Activiteiten

€ 28.500,00
€ 11.640,13
€ 10.365,30
€ 7.621,25

€ 58.126,68
Lasten
Servicekosten
Inkoop Bar
Kosten activiteiten
Afschrijvingskosten
Vrijwilligerskosten
Autokosten
Administratiekosten
Beheerskosten
Klein onderhoud
Algemene kosten

€ 30.202,50
€ 6.647,67
€ 3.624,85
€ 3.000,00
€ 688,57
€ 187,30
€ 299,14
€ 534,25
€ 1.113,15
€ 1.556,94
€ 47.854,37

Resultaat

€ 10.272,31

Bestemming resultaat:
Toevoeging vervangingsreserve
Toevoeging algemene reserve
Voorziening startfonds

€ 3.000,00
€ 4.272,31
€ 3.000,00
€ 10.272,31
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Conclusies en uitdagingen voor 2018
In 2017 is er weer hard gewerkt door vrijwilligers en bestuur aan het verder uitbouwen en
professionaliseren van ons buurthuis. Er is veel gebeurd en het bestuur is over de gehele linie
tevreden. Dit neemt niet weg dat we grote plannen en ideeën hebben voor de toekomst. Zo is er hard
gewerkt aan een beleidsplan, waarin onze visie en de plannen van het bestuur voor de komende
jaren (2017 – 2021) liggen vastgelegd. Een afschrift hiervan kunt u opvragen bij onze secretaris.
Alles overziend benoemen wij voor 2018 als onze belangrijkste uitdagingen:
 We willen ons activiteitenaanbod verder uitbreiden – vooral meer kunstzinnige en/of
culturele activiteiten. Hiermee willen we tegelijkertijd andere buurtbewoners verwelkomen
in Buurthuis de Poort.
 We willen meer communiceren over ons aanbod in de wijk, bijvoorbeeld door het uitgeven
van een activiteitenboekje. Naamsbekendheid van de groepen moet hier een plek krijgen
 We willen duidelijker en efficiënter samenwerken met relevante organisaties in de wijk en
gemeente, zodat we meer en andere doelgroepen en wijkbewoners aantrekken.
 Het bestuur ervaart werkdruk bij de opstart en onderhoud van met name nieuwe groepen.
Daarom gaat in 2018 het bestuur onderzoeken of er een mogelijkheid is tot het aantrekken
van een coördinator voor de groepen. De gemeente zal hierin een gesprekspartner zijn.
Dit jaarverslag is op 27-02-2018 voorgelegd aan de Stichtingsraad.
Zij kan zich goed vinden in de inhoud van het jaarverslag 2017.

Stichting Buurthuis de Poort
Heeckerensstraat 201
6882 DA Velp
026 – 848 17 53
Secretariaat:
Sandra van Turnhout
Kraanvogelstraat 8
6883 CK Velp
smlvanturnhout@gmail.com
06 – 15 08 59 55
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