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Sinds 2009 is Stichting Kennismakelaars als non-profit 

vrijwilligersorganisatie werkzaam in Capelle aan den 

IJssel met buurt en wijkgerichte activiteiten.  

Bottum up vanuit de wensen van bewoners en 

vrijwilligers. Al die tijd, op eigen kracht, als voorloper 

van Welzijn Nieuwe Stijl.  

Helaas is ook de economische crisis voelbaar bij de 

Stichting, kosten stijgen  en inkomsten lopen terug. 

In augustus 2011 is er gestart vanaf een nieuwe 

locatie aan de Torenhof. 

 

Wijkpunt Torenhof is sinds jaar en dag 

een belangrijke plek in het sociale leven 

van de bewoners uit de omgeving. Niet alleen van de naastgelegen seniorenwoningen 

maar ook van bewoners rondom het gebied.  Een plek waar activiteitencommissies en 

later het ouderenwerk een divers pakket  aan activiteiten aanbood om de eenzaamheid 

en het  sociale isolement van de vele bewoners, veelal senioren, te doorbreken.  

 

Na het plots vertrek van het ouderenwerk (Meldpunt) uit deze ruimte heeft Stichting 

Kennismakelaars  in augustus 2011 de ruimte gehuurd. Hiermee is continuïteit geboden om de enige 

binnenlocatie  in de buurt voor ruim 1.500 woningen open te houden voor buurt en wijkactiviteiten, 

samen met de bewoners en een groeiend team van inmiddels 32 vrijwilligers. 

  

Inmiddels is het Wijkpunt goed bekend bij de bewoners uit de buurt, maar ook vanuit andere wijken 

doen bewoners mee met activiteiten. Er is een wekelijks aanbod aan activiteiten voor 

ouderen/volwassenen. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar worden zowel recreatieve als educatieve 

activiteiten georganiseerd in de schoolvakanties. 

 

Hiernaast biedt het Wijkpunt ondersteuning bij activiteiten die zijn georganiseerd door bewoners 

Torenhof, complex 747-Kievitlaan en andere bewoners uit de wijk. 

In het 3
e
 kwartaal 2013 is ook de samenwerking opgestart met de Nieuwe Vijverhof. 

 

In het kader van maatschappelijke stage, werkt de stichting, sinds 2009, samen met de 

(praktijk)scholen in Capelle en voorheen de Vrijwilligers- winkel om bij de activiteiten 

een MAS plek  aan te bieden.  We zullen beperkt meedoen met  1-weekse activiteiten. 

 Hierbij teken we aan dat een week georganiseerd vrijwilligerswerk onder schooltijd wij niet reken als 

daadwerkelijk vrijwilligerswerk.  De schollieren waar wij zelf mee werken doen dit buiten schooltijd 

en maken in ongeveer 2 tot 6 maanden hun 30 uur vol met verschillende activiteiten.   Hiermee laten 

wij scholieren zien dat vrijwilligerswerk iets is wat je regelmatig doet en in je eigen vrije tijd. 

 

Door veel contacten met bewoners komen er ook zaken naar boven die wij doorgeven aan de 

Gemeente, zoals naar het GOSA-team en ouderenmishandeling, maar ook naar de woningcorporaties 

Havensteder/Woonzorg, het WOP of Buurtkracht.  Of bewoners worden doorverwezen naar andere 

maatschappelijke instanties of aan elkaar gekoppeld.  

 

Maar ook maatschappelijke organisatie worden met elkaar verbonden, stichting Kennismakelaars 

heeft een sociale kaart ontwikkeld. Of zoals recentelijk is de hulpverlener van een mevrouw met vier 

kinderen die haar woning is ontruimt gekoppeld aan een andere woningcorporatie met zich op een 

nieuwe woning. Hierbij is tevens de wethouder gewezen op het in Rotterdam reeds actieve 

convenant “preventie huisuitzetting”.  
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 “Investeren in Bewonersparticipatie” 

2014-2015 

Een onsje welzijn kost een kilo minder zorg. 

De  herinrichting van de langdurige zorg is een feit; een deel gaat van de AWBZ naar de Wmo 

(Wmo 2015), waarbij er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en 

zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, 

chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een 

groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale 

netwerken en collectieve voorzieningen.  

 

Als stichting gebruiken we het jaar 2014 om ons voor te bereiden waar de stichting en het 

Wijkpunt kan inspelen op deze herinrichting, zodat ook onze vrijwilligersorganisatie in 2015 

hierin een goede rol kan gaan vervullen. Lopende het jaar 2014 zullen dan plannen concreter 

kunnen worden gemaakt om in 2015 mee aan de slag te gaan. En waar nodig in 2014 eventueel mee 

gestart kan gaan worden. Dit zal ook inhouden dat er vanuit de stichting, gezocht moet gaan worden 

naar middelen om hierin mee te gaan participeren. 

Hierbij zullen ook een aantal aanpassingen binnen het gebouw moeten plaatsvinden, zoals o.a.  

de mogelijkheid tot een invalidetoilet, om ook daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen. 

Dit zal in 2014 worden uitgewerkt (bouwkundig en financiering). Maar ook met andere 

maatschappelijke organisatie zullen contacten worden gelegd, om te bezien wat er gezamenlijke 

 kan worden gedaan binnen de buurt, wijk of Capelle breed. 

 

Gemeenten gaan de hoofdrol spelen in het aanpakken van jeugd- en gezinsproblemen. Zij richten 

naar eigen inzicht een herkenbare en laagdrempelige plek in voor advies en hulp, het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Dat is de kern van het kabinetsbesluit om de jeugdzorg te hervormen. Nu is de zorg 

nog versnipperd tussen twee ministeries, de provincies en gemeenten. In de nieuwe situatie liggen 

alle taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten, die zich nu nog vooral bezighouden met 

preventie en opvoedingsondersteuning. Daar komen dus de zwaardere taken bij, zoals 

jeugdbescherming en -hulpverlening, jeugdreclassering, het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling 

en crisisopvang.  

 

Omdat de stichting ook activiteiten heeft voor kinderen 2 t/m 12 jaar zal hierin ook een signaleerde 

rol liggen naar locale maatschappelijke instanties. 

 

De stichting blijft het huidige beleid volgen en zal vanuit de doelstelling , zoals we dit al 5 jaar doen 

met maatschappelijke organisatie, de Gemeente, woningcorporatie ed een singnalerende 

 en/of participerende rol blijven vervullen. En daar waar mogelijkheden haar projecten continueren 

 of (in samenwerking) opstarten met vrijwilligers, bewoners , de Gemeente en maatschappelijke 

instanties.  Dit vraagt ook van de vrijwilligers inzet en meedenken met en over de komende 

herinrichting van zorg en welzijn. 

 

Doelstelling :Het makelen van kennis ter bevordering van maatschappelijke projecten.  
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Vrijwilligers 
De stichting vindt het niet alleen van belang om voor de bewoners en de buurt maar ook 

voor haar (en toekomstige) vrijwilligers de buurt- en wijk activiteiten te kunnen voortzetten. 

Een steeds groeiend team van nu 32 vrijwilligers in de leeftijd van 19 tot en met 76 jaar uit 

Capelle en de regio eromheen. Met uiteenlopende werkervaringen op sociaal cultureel 

gebied, ICT, sport, management, coordinatie, ouderen- en kinderwerk, PR, met veel creatief, 

technisch en sociale kaart inzicht en weet wat er speelt in de buurt, wijk of politiek. 

Vrijwilligers die al een werkzaam leven achter zich hebben, werkenden, een Wajong of WIA 

uitkering. En vrijwilligers die CV-ervaring opdoen voor als ze straks weer aan de slag kunnen 

gaan. Eind 2013 is in samenwerking met de Gemeente een pilot geweest “prestatie voor een 

uitkering” 

 

Een echt Belbin team wat iedere jaar groeit en weinig tot 

geen verloop kent. Door de verscheidenheid van kennis en 

creatieve kwaliteiten en een breed netwerk, op heel veel 

activiteiten, die zij zelf leuk vinden om te doen, inzetbaar.  

 

 

 

 

Voor de stichting en de bewoners van 

onschatbare waarde. De stichting is dan ook 

blij met de Gemeentelijke Stimulerings 

bijdrage om zo haar vrijwilligers te kunnen 

waarderen voor de vele uren (totaal bijelkaar 

zo’n 5.000 uur per jaar) die zij zich inzetten.  

 

Maar ook de scholieren komen graag bij de 

stichting meehelpen in het kader van 

maatschappelijke stage, zelfs als zij al 

voldaan hebben aan de uren. 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers omschrijven het, net als vele bezoekers, als een 

familiegevoel, een warm bad.  

Zo kookt om de beurt een vrijwilliger iedere vrijdagavond 

voordat de activiteiten starten en eten de vrijwilligers 

gezamenlijk in het Wijkpunt. Net als vroeger, met een groot 

gezin om de tafel. Waarbij een aantal vrijwilligers na een 

moeilijke prive periode weer zingeving hebben gevonden  

door het vrijwilligerswerk en met meer zelfvertrouwen  

de draad weer kunnen oppakken. 
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Terugblik 2013 

Conform de gemeentelijk visie Welzijn Nieuwe Stijl zijn bewonersinitiatieven 

aangewezen om op eigen vermogen activiteiten te organiseren, zonder gemeentelijke 

subsidie. Dit vraagt van de vrijwilligers, naast de organisatie van de activiteiten veel 

inspanning om gelden te verwerven, zeker in de economisch zwaar weer. 

 

Vanaf september 2012 verzorgd NL training in het Wijkpunt taaltraningslessen in het kader 

van de verplichte inburgeringscurssussen. Veel van de deelnemers aan de taaltrainingen 

komen uit Capelle, waardoor zij mede door keuze voor deze locatie ook kennismaken met 

buurtwerk en waarbij een aantal ook al hebben deelgenomen aan de activiteiten. 

Doordat er niet een vaste planning is te maken van deze activiteit, kan hier niet zonder meer 

van uit worden gegaan dat dit ook nog het geval is na 2014. 

Met deze facilitaire ondersteuning is er een gedeeltelijke dekking op de exploitatierekening. 

 

Naast een deelnemersbijdrage voor de activiteiten (van 3 tot 5 euro per keer), organiseren 

de vrijwilligers ook een aantal activiteiten, zoals een zomer rommelmarkt en het geven van 

computerlessen en breien van sokken, sjaals ed. 

 

Voor materiaalkosten voor de activiteiten kan een beroep gedaan worden op het 

Wijkoverleg Platform Middelwatering, maar niet voor een stukje exploitatiekosten. 

Ook bij regionale en landelijke fondsen kan geen aanvraag worden ingediend voor 

exploitatiekosten, zij verwijzen hierbij naar de lokale overheid. Ook kan de ruimte 

 vanuit de gemeentelijke verordening niet worden verhuurd aan particulieren.  

 

Activiteiten verplaatsen naar bijvoorbeeld de Nieuwe Vijverhof kost 15,00 per uur voor de 

ruimte. Dit zou inhouden dat er een hogere bijdrage gevraagd moet worden aan bewoners. 

Via de gemeente is er wel goedkopere ruimte beschikbaar buiten de wijk, bijvoorbeeld in 

Oostgaarde. Dit houdt echter in dat er geen beroep kan worden gedaan op het WOP 

Middelwatering, omdat de activiteit buiten de wijk is. Maar dit houdt ook in dat bijvoorbeeld 

veel ouderen niet meer naar deze lokatie kunnen komen gezien de afstand. En de locaties 

zijn niet open op vrijdagavond en in het weekend. 

 

Aangezien de stichting door de Belastingdienst een aanwijzing heeft voor 21% btw afdracht 

en vennootschapsbelastingplichtig is, gaat van alle inkomsten eerst een afdracht richting de 

Belastingdienst, terwijl veel van de kosten geen of een laag btw tarief hebben. Dit heeft te 

maken dat de stichting geen gemeente subsidie krijgt en hierdoor “semie-commerciele 

activiteiten” moet ontwikkelen om de maandelijkse lasten te voldoen. 

 

 Na wederom weer een afwijziging van de structurele subsidiaanvraag in april 2013 en in 

september 2013 is de ruimte extra verhuurd aan NL training. 

 Hiermee is voorkomen dat het Wijkpunt de deuren zou moeten sluiten eind 2013. 

Dit heeft als conseqentie dat activiteiten zijn vervallen, naar de avond of zondag zijn verschoven. 

 Hierbij is dan ook noodgedwongen de altijd gehanteerde zondagsrust verlaten. 
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Voor 2014 heeft het WOP een bijzondere eenmalige uitzondering gemaakt 

door een bijdrage te geven voor locatiekosten bij verschillende activiteiten. 

 

Dit is wel ten koste gegaan van andere bewonersgroepen die gekort zijn, 

ook de stichting is gekort op een aantal materiaalkosten. 

 

 

Uiterlijk 4 februari 2014 neemt het College een besluit over het advies van de bezwarencommissie 

na de hoorzitting op 11 december 2013 over het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de structurele 

subsidieaanvraag.  Hierdoor is nu niet bekend of de stichting nu een subsidierelatie heeft met de 

Gemeente. Op advies van mevrouw Wittenberg van de Gemeente wordt voor de zekerheid dus maar 

een 1
e
 aanvraag structurele subsidie 2015 ingediend. 

 

 

Terugblik Activiteitenoverzicht 2013 Dagdelen kinderen volwassenen 

  per jaar TOTAAL TOTAAL 

 

Open activiteiten 398 1.133 4.738 

 

Vrijwilligers activiteiten 66 0 944 

 

Besloten activiteiten (o.a. taaltraining inburgering) 212 0 1.835 

 

TOTAAL 676 1.133 7.517 

Kinderen en ouderen/volwassenen TOTAAL 2013     8.650 
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ACTIVITEITENPLAN 2014-2015 

In 2014 en 2015 zal worden doorgegaan met de activiteiten die ook in 2013 zijn geweest,  

aangevuld met eventuele nieuwe bewonerswensen of projecten ivm de herinrichting van de AWBZ 

en Jeugzorg. 

 

Lopende activiteiten 
Onder A eigen projecten en onder B projecten die met een bijdrage van bijvoorbeeld het WOP, 

Rabobank, Oranjefonds, Jumbo ed kunnen worden gerealiseerd. 

 

 

 Activiteit  A-1 LeerIT in je Wijk  computerclub 

Dag   Donderdagavond 19.00 – 21.00 uur 

Doelgroep  Capellenaren en mensen uit de regio 

Aantal keer per jaar iedere week behoudens  schoolvakanties 

Bezoekers per keer 6-12  

Deelnemersbijdrage 3,00 (incl 21% btw) 

Trekker s  4 vrijwilligers + vacature 

Budget materialen Stichting Kennismakelaars 

 

Het project LeerIT bestaat al vanaf begin 2009 en heeft in Capelle al op verschillende locaties, o.a. 

Schollevaar, Oostgaarde, Middelwatering gedraaid en zelfs via het Meldpunt in Krimpen aan den 

IJssel.  Sinds 2013 is Wijkpunt Torenhof de vaste locatie voor LeerIT. 

 

Doordat een aantal organisaties (o.a. ANBO) gratis computerlessen aanbieden, is er een terugloop  

in het aantal deelnemers. Hierdoor is besloten om de de activiteit alleen nog te houden op 

donderdagavond zodat er een nieuwe doelgroep kan worden bereikt “de werkende bewoners” 

 

Doelstelling is dat bewoners elkaar helpen, hierbij worden zij ondersteund door vrijwilligers.  

1 x per maand wordt er onderwerp behandeld welke door de “club” zelf is aangedragen. 

 

Op woensdagochtend is er nog wel technische hulp. Bewoners kunnen terecht met vragen over 

computer, tablet, mobiele telefoon. Voor een eenvoudige vraag kunnen bezoekers voor een gratis 

advies zonder afspraak inlopen. Voor complexe vragen dient een afspraak te worden gemaakt. 

 

Informatie is te vinden op www.LeerIT.nu, hier staan ook andere aanbieders vermeld. 

 

 

Activiteit  A-2  ICT Cafe  

Dag   Woensdag 10.00 – 12.00 uur 

Doelgroep  Capellenaren en mensen uit de regio 

Aantal keer per jaar 50 

Bezoekers per keer 2-4 (op afspraak) 

Deelnemersbijdrage 3,00 (incl 21% btw) voor een consult.  

Trekker s  4 vrijwilligers 

Budget materialen Stichting Kennismakelaars 

 Het ICT cafe is een eigen project van de stichting om door 

middel van de deelnemersbijdrage inkomsten te generen voor 

het Wijkpunt. De bijdrage wordt laaggehouden zodat er een 

laagdrempelige activiteit ontstaat. ICT Cafe is gelijktijdig met 

het Bakkie in de Buurt, zodat bij wachten de bewoners met elkaar in contact kunnen komen.. 

Bewoners kunnen terecht met vragen over deComputer, tablet, mobiele telefoon. Voor een 

eenvoudige vraag kunnen bezoekers voor een gratis advies zonder afspraak inlopen. 
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Activiteit  A-3  NL Training  

Dag   Maandag en Vrijdag 

Doelgroep  Capellenaren en mensen uit de regio 

Aantal keer per jaar 2- 4 per week 

Bezoekers per keer Besloten  

Deelnemersbijdrage n.v.t.  

Trekker s  2 vrijwilligers (sluiten en opruimen) 

Budget materialen n.v.t. 

  

Vanaf september 2012 verzorgd NL training in het Wijkpunt taaltraningslessen in het kader 

van de verplichte inburgeringscurssussen. Veel van de deelnemers aan de taaltrainingen 

komen uit Capelle, waardoor zij mede door keuze voor deze locatie ook kennismaken met 

buurtwerk en waarbij een aantal ook al hebben deelgenomen aan de activiteiten. 

De consequentie is wel dat de ruimte niet beschikbaar is voor bewonersactiviteiten. 

 

 

Activiteit  A-4 Groen Workshops 

Dag   Woensdag  18.00 – 22.30 uur 

Doelgroep  Capellenaren 18 jaar en ouder 

Aantal keer per jaar 6   

Bezoekers per keer 15-25 

Deelnemersbijdrage n.v.t. loopt via aanbieder 

Trekker s  Workshopaanbieder/vrijwilliger openen/sluiten 

Budget materialen WOP en deelnemers 

 

Door de workshop aanbieder wordt 6x per jaar een groen workshop gegeven. 

Door een budget vanuit het WOP krijgt de workshop aanbieder 50% korting op de dagdeel huur. 

 

 

Activiteit  A-5 Vrijwilligersbijeenkomsten  

Dag   hele jaar door 

Doelgroep  Vrijwilligers 

Aantal keer per jaar hele jaar door  

Bezoekers per keer tussen 6 en 32  

Deelnemersbijdrage n.v.t.  

Trekker s  2 vrijwilligers 

Budget materialen Gemeente Stimuleringsbijdrage en Stichting Kennismakelaars 

  

Op de vrijwilligersbijeenkomsten  worden de vrijwilligers geinformeerd over de voortgang van de 

Stichting. Hierbij wordt tevens besproken wat de plannen zijn voor de komende periode en wie met 

welke activiteiten mee wil doen.  Jaarlijks wordt in oktober een budgetplan gemaakt voor het aan te 

vragen budgetten voor het volgende jaar. Naast deze bijeenkomsten is er tijdens de activiteiten ook 

overleg met de vrijwilligers.Na afloop van de activiteit wordt samen met de vrijwilligers  

teruggekeken op de dag. Vrijwilligers hebben aangegeven om voor de vrijdagavond activiteiten 

gezamenlijk de maaltijd te gebruiken in het Wijkpunt. Per toebeurt wordt er thuis door de 2 of 3 

vrijwilligers gekookt. Het Wijkpunt beschikt niet over een kook unit. Hiervoor gaan we een fonds 

verwerven  om een kook unit te gaan plaatsen.  De kosten van de ingredienten worden door de 

vrijwilligers zelf betaald of bij bepaalde activiteiten door de stichting. 
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Via een email begin 2014 is door Wethouder Keuzenkamp aangegeven dat er geen budget is voor  

deskundheidsbevordering vanuit Buurtkracht. Kosten van de te volgen benodigde EHBO cursus 

(verplicht bij evenementen) wordt dan vooralsnog via de Stimuleringsbijdrage betaald.  

We gaan wel kijken om dit via en andere bron gefinancierd te krijgen. Hierbij ook aangegeven dat er 

in het verleden weinig animo was, dit komt omdat het aanbod niet vraaggericht was. 

 

Ook wordt gekeken waar vrijwilligers kunnen aansluiten bij een (infomatie, cursus) aanbod aan over 

de herinrichting van de AWZ en Jeugdzorg. 

 

 

(B) Activiteiten 2014 en 2015 

 
 

Activiteit  B-1 Bakkie in de Buurt 

Dag   Woensdag  10.00 – 12.00 uur 

Doelgroep  Ouderen en volwassenen  

Aantal keer per jaar 50 

Bezoekers per keer tussen de 25 en 35 

Deelnemersbijdrage geen 

Trekker s  4 bewoners en 3 vrijwilligers  

Budget    WOP 

 Bakkie in de buurt is een laagdrempelige inloop waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt 

gebreid voor het goede doel , in 2012 voor de kleding en meubelbank, in 2013 en 2014 voor verkoop 

op de Zomermarkt.  Er is groepje wat klaverjast.  

Maar ook voor informatie over wonen, zorg en welzijn kunnen bewoners binnenlopen. Bewoners 

helpen elkaar met advies of anders wordt er door de vrijwilligers verwezen naar maatschappelijke 

instanties. Ook tijdens de vakanties gaat het Bakkie in de Buurt gewoon door.  

 

 

Activiteit  B-2 Vakantieactiviteiten (kinderen) 

Dag   4-7 dagen tijdens iedere schoolvakanties 

Doelgroep  kinderen 4-12 jaar (+ ouders/verzorgers) 

Aantal keer per jaar 20-30 

Bezoekers per keer tussen 30 - 100 

Deelnemersbijdrage geen, of een kleine bijdrage 

Trekker s  5 bewoners en 6 vrijwilligers 

Budget materialen Gemeente, WOP, Jumbo, Rabobank  

 

In 2013 zijn er tijdens iedere schoolvakantie activiteiten georganiseerd, zowel in het Wijkpunt als op 

locaties in de wijk. Van ouders kregen wij afgelopen vakantie te horen dat de kinderen al uitzien naar 

de activiteiten in de voorjaarsvakantie. Voor deze activiteit zijn er twee nieuwe vrijwilligers 

bijgekomen.  

Het aanbieden van deze gratis activiteiten heeft geresulteerd in meer aanmeldingen van nieuwe 

kinderen uit de buurt en wijk, zelfs vanuit ’s Gravenland en Oostgaarde komen de kinderen. 

Door het achterwegen laten van muziek met name in het Wijkpunt komen hierdoor ook kinderen 

vanuit een kerkelijke achtergrond naar de activiteiten. Ervaring uit het afgelopen jaar is dat de graag 

knutselen of bakken. Hier gaan we dan ook mee door, met daarbij in iedere vakantie ook een 

educatieve activiteit. En ook het eerste Halloweenfeest krijgt een vervolg in 2014. 
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Activiteit  B-3 Kinderclub 

Dag   nog te bepalen in overleg met ouders 

Doelgroep  kinderen 2-12 jaar en ouders/verzorgers  

Aantal keer per jaar 1 per maand 

Bezoekers per keer 10-25 

Deelnemersbijdrage geen 

Trekker s  4 vrijwilligers met de ouders/verzorgers 

Budget materialen  WOP en Stichting Kennismakelaars 

 

Vanuit de voorjaars vakantieactiviteiten wordt met ouders overlegt om ook een regelmatige 

kinderclub te gaan starten.  

 

 

 

Activiteit  B-4 Vrijdagavonden 

Dag   Vrijdag  18.00 – 23.30 uur 

Doelgroep  Capellenaren 18 jaar en ouder 

Aantal keer per jaar 4 x 11 = 44 

Bezoekers per keer 20 - 45 

Deelnemersbijdrage 3,00 of 5,00 materiaalkosten 

Trekker s  6 bewoners en 6 vrijwilligers 

Budget materialen  WOP, Jumbo en  Stichting Kennismakelaars 

 

Iedere vrijdagavond is er 1x per maand een vaste activiteit volgens een schema. 

Klaverjassen/spelletjes, Koken in de Buurt, Inloopavond met thema en Bingo. 

Voor de bingo zijn er nu zoveel aanmeldingen dat deze wordt gehouden in de nieuwe Vijverhof. 

Ook voor het koken in de Buurt zitten alle avond vol (50-55 personen). Door een bijdrage van de Van 

Cappellen stichting, sponsoring Groeneveld Electra en Mandemakers keukens is in 2013 een kookunit 

gekocht, zodat er in het Wijkpunt kan worden gekookt en niet meer thuis bij de vrijwilligers. Op 

verzoek van de bewoners gaan we door met 1x per kwartaal een dans en meezing avond. 
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Activiteit  B-5 Burencafe 

Dag   zondag  13.00 – 16.00 uur 

Doelgroep  bewoners   

Aantal keer per jaar hele jaar door 

Bezoekers per keer 8-20 

Deelnemersbijdrage consumpties voor eigen rekening 

Trekker s  1  vrijwilligers samen met bewoners 

Budget materialen  WOP en Stichting Kennismakelaars 

 

1x per maand, op zondagmiddag een inloop voor de buurt en wijk.  Eventueel op basis van vraag 

mogelijk tot uitbreidingen van nog een zondag. 

Er is in bepaalde maanden een creatief thema. In januari 2014 was dit het maken van een kado of 

opbergdoos, dit met 0,00 euro kosten materiaal (schoenendoos en gekregen stoffen) 

Tevens is er een klein budget om materialen aan te schaffen. 

Qua tijd is er vooralsnog rekening gehouden met de tijden van de kerkdienst.  

In de zomermaanden wordt wel het terras neergezet. 

 

Op verzoek van een bewoner is er ook budget beschikbaar voor een literaire cafe op zondagmiddag, 

dit is in verband met omstandigheden nog niet door de bewoner opgestart. 

 

 

Activiteit  B-6 Adotiegroen 

Dag   wisselend 

Doelgroep  bewoners   

Aantal keer per jaar hele jaar door 

Bezoekers per keer 3-25 

Deelnemersbijdrage geen 

Trekker s  2  vrijwilligers samen met bewoners 

Budget materialen  Oranjefonds, WOP, Woonzorg en 

Stichting Kennismakelaars 

 

Samen met de bewoners heeft Stichting Kennismakelaars 

stukken groen geadopteerd in het seniorencomplex Torenhof. 

Met Burendag 2012 is hiermee gestart.  

 

Inmiddels is bij 1 woonblok  het gehele gemeentelijk groen in onderhoud bij de bewoners. Met 

uitzondering van 1 stuk gras wat door de slechte conditie gemaaid wordt door de Gemeente. Tevens 

zijn de bankjes aan de vijver voorzien van een nieuwe verflaag.  Met de “uitdaging” op 3 oktober 

2013 is er weer een stuk gemeentelijk groep geadopteerd.  

 

Maar ook onderhouden de vrijwilligers de tuintjes voor de oudere bewoners die dit niet meer zelf 

kunnen. Ook is er met Handhaving regelmatig contact over zaken in de buurt en wijk. 
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Activiteit  B-7 Zaterdagen en avonden 

Dag   wisselend 

Doelgroep  workshop- cursus aanbieders of vergaderingen en ve 

Aantal keer per jaar hele jaar door 

Bezoekers per keer 1-45 

Deelnemersbijdrage via workshopaanbieder 

Trekker s  2  vrijwilligers (openen en sluiten) 

Budget materialen  n.v.t. 

 

Op zaterdag en diverse avonden is de ruimte beschikbaar voor cursussen, workshops of 

vergaderingen.  Hiervoor is al veel via sociaal media geadverteerd, hierop zijn verschillende 

reserveringen geweest, echter aanbieders krijgen zelf de workshops niet vol en annuleren de 

reservering. 
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Activiteit  B-8 Eendaagse activiteiten 
Dag   wisselend 

Doelgroep  bewoners 0-99 jaar  

Aantal keer per jaar 12 

Bezoekers per keer 40-100 

Deelnemersbijdrage geen 

Trekker s  12 vrijwilligers samen met bewoners 

Budget materialen  Oranjefonds, WOP, Woonzorg, Jumbo en Stichting Kennismakelaars 

 

 

Voor 2014-2015 staan de onderstaande activiteiten gepland : 

 
Schaatsfestijn 

Groenworkshop voorjaar 

NL Doet  

Buitenspeeldag 

WK voetbal 

Zomermarkt 

Buurtfeest/BBQ einde zomervakantie 

Burendag  

Dierendag 

Halloween 

Sinterklaasfeest  i.s.m. BC de Fluiter 

Groenworkshop kerst 
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          Activiteiten begroting 2015 

  Lasten       Baten   

A. Personeel  €                  -      A. Deelnemersbijdrage :   

B. Publiciteit en wervingskosten  €          550,00    A. (aantal     784 x € 3,00 = € 2.352,00)   

C. Accommodatie, huur enz  €       5.525,00    A. (aantal 1.500 x € 5,00 = € 7.500,00)   

D. Materialen  €     20.460,00    A. (aantal     360 x € 1,50 = € 540,00)  €       10.392,00  

E. Programmeringskosten  €          542,50    B. Overige subsidies (WOP materialen)  €         7.760,00  

F. Overige kosten :  €                  -      B. Overige subsidies (vakantieact. materialen)  €         3.300,00  

  - Kosten vrijwilligers  €       2.300,00    B. Overige subsidies (stimuleringsbijdr)  €         1.300,00  

        C. Sponsoring (Jumbo/Rabo/vCapellen st)  €         2.000,00  

        D. Entreegelden  €                    -    

        E. Inkomsten uit verkoop  €                    -    

        F. Overige baten  €                    -    

        G. Gevraagde subsidie   €         4.625,50  

          Capelle a/d IJssel   

              

  Totaal Lasten € 29.377,50     Totaal baten  €       29.377,50  

Toelichting op de begroting 

Begroting is voor circa 217 activiteiten op jaarbasis in 2015 met circa 6.300 deelnemers (kinderen, volwassenen en ouderen) 

Vakantieactiviteiten zijn gemaximaliseerd in 2014 op 3.300,00 

WOP alleen budget voor materiaalkosten en geen accommodatie kan pas in oktober 2014 worden ingediend 

Vanuit Havensteder is nog steeds niet bekend of zij weer buurtactiviteiten gaan ondersteunen. 
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Stichting Kennismakelaars begroting 2015 

KOSTEN Begroting 2015 

Huur € 7.000,00 

Energie/water/verzekeringen € 2.200,00 

Inrichtingskosten € 500,00 

Facilitaire kosten € 1.900,00 

Telefoon en internet € 600,00 

Gem. belastingen € 300,00 

Reclame-adv-PR-netwerkkost wijkpunt € 300,00 

Bankkosten € 150,00 

Lening O/G € 1.000,00 

Wijkpunt € 13.950,00 

Vrjwilligerskosten Gemeente € 1.300,00 

Vrjwilligerskosten Kennismakelaars € 1.000,00 

Vrijwillgers € 2.300,00 

Flyer en PR kosten activiteiten € 550,00 

Materiaalkosten activiteiten  € 20.460,00 

Activiteiten € 21.010,00 

  € 37.260,00 

OPBRENGSTEN   

Gebruiksvergoeding ruimte 1
e
 halfjaar € -2.300,00 

Gebruiksvergoeding ruimte 2
e
 halfjaar € -2.300,00 

Zomermarkt € -400,00 

Donaties € -800,00 

Electra via Woonzorg (is nog niet definitief) € -2.000,00 

Stimuleringsbijdrage Vrijwilligers € -1.300,00 

kindervakantie subsidie € -3.300,00 

WOP activiteitenbudget € -7.760,00 

Sponsoring € -2.000,00 

Deelnemersbijdrage € -10.392,00 

Gemeente subsidieaanvraag activiteiten € -4.625,50 

totaal € -37.177,50 
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Jaarrekening 2013 

 
Balans  EXCL BTW   EXCL BTW   EXCL BTW EXCL BTW   

2013 

BEGINBALANS 1-1-

2013    SALDI   BALANS  RESULT.REK  EINDBALANS 31-12-2013  

Omschrijving  debet   credit   debet   credit   saldo   debet   credit  

COMPUTERS/SOFTWARE 1.714,24    0,00      1.714,24    

AFSCHR.COMP./SOFTWARE   1.714,24  0,00      0,00  1.714,24  

STICHTINGS RESERVE 2.921,32      627,93    2.293,39    

LENING O/G   6.000,00  500,00      0,00  5.500,00  

Borg NL Traning   500,00  0,00      0,00  500,00  

KAS 10,00    8,20      18,20    

Rabobank 623,78    41.897,47  41.800,26    720,99    

Spaarrekening Rabo 2.293,74    13.196,43  13.603,03    1.887,14    

DEBITEUREN 2.075,98    3.074,32  2.075,98    3.074,32    

CREDITEUREN   1.145,18  1.145,18  1.461,79      1.461,79  

AF TE DRAGEN OB     976,00  1.309,00      333,00  

KRUISPOSTEN     30.891,56  30.891,56        

overloopposten 2012-2013   279,64  318,90  39,26    0,00    

overloopposten 2013-2014     437,14  636,39      199,25  

TOTAAL 9.639,06  9.639,06  92.445,20  92.445,20    9.708,28  9.708,28  
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    Winst en Verliesrekening 2013 
Winst en Verlies rekening 

 (excl btw) 

Debet 

28.717,50 

Credit 

29.025,67 

Resultaat 

-308,17 

Vrijwilligers stim bijdrage(gem CadY) 1.297,57 1.288,00 9,57 

Kantoorkosten 110,35   110,35 

Bankkosten 141,49   141,49 

Huur 6.575,64   6.575,64 

Energie/water/verzekeringen (*) 170,39   170,39 

Inrichtingskosten 1.638,16   1.638,16 

Facilitaire kosten 1.020,79   1.020,79 

Telefoon en internet 497,18   497,18 

Gem. belastingen 234,34   234,34 

Reclame-adv-PR-netwerkkost wijkpunt 56,81   56,81 

Gebruiksvergoeding Wijkpunt   8.764,58 -8.764,58 

LeerIT in je Wijk   792,55 -792,55 

Vrijwilligers 863,11   863,11 

        

WIJKPUNT TORENHOF 12.605,83 10.845,13 1.760,70 

kleine projecten     0,00 

Zomermarkt 200,00 200,00 0,00 

De uitdaging (Gemeente) 35,85 0,00 35,85 

Bakkie in de Buurt 623,30 649,05 -25,75 

Klaverjassen/pokeren 841,85 841,57 0,28 

Koken in de Buurt 2.435,65 2.435,65 0,00 

Inloopavonden 23,57   23,57 

Vakantieactiviteiten kinderen 6.994,99 6.994,99 0,00 

Torenhof adoptiegroen 210,15 210,15 0,00 

Schaatsfestijn (niet geweest) 0,00 0,00 0,00 

NL Doet 801,97 800,00 1,97 

Voetbal NK-WK 0,00 0,00 0,00 

Burendag 691,55 691,55 0,00 

Dierendag 326,53 306,55 19,98 

WOP CadY 0,00 0,00 0,00 

747 Kievitlaan 1.752,30 1.752,30 0,00 

Sinterklaasfeest 362,45 362,45 0,00 

747-Rivierweg 811,52 811,52 0,00 

      0,00 

PROJECTKOSTEN 16.111,68 16.055,78 55,90 

Diverse Baten/Lasten (rente)   37,16 -37,16 

Donaties/Giften   2.087,60 -2.087,60 

BATEN/LASTEN 0,00 2.124,76 -2.124,76 

 
(*) Exclusief Energiekosten, Is nog steeds niet bekend of Woonzorg de energiekosten  

voor haar rekening neemt, hier kan dus nog een rekening voor volgen. 

 


