Jaarverslag 2018

Hart voor JES
Schrijverspark 111a
Veenendaal

Inleiding
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die door Hart voor JES zijn
georganiseerd. De stichting is in mei 2018 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van
de leefbaarheid en de sociale cohesie van daartoe in aanmerking komende wijken in
Veenendaal. Hierbij wordt met name gedacht aan het JES-gebied in Veenendaal. Om
genoemd doel te bereiken worden er activiteiten georganiseerd voor en wordt er
ondersteuning geboden aan kwetsbare groepen in de betreffende wijken, met name aan
kinderen, gezinnen en ouderen.
Om zo effectief mogelijk te opereren is het voor Hart voor JES niet mogelijk en gewenst om
alle activiteiten waaraan behoefte is, zelf op te pakken. We willen daarom zo veel mogelijk
aansluiten bij bestaande structuren en stichtingen en daarmee een netwerk opbouwen.
We willen investeren in relaties met de buurtbewoners door aan te sluiten bij hun vragen.
Daarbij is het credo ‘vóór en dóór de wijk‘. Het streven is om de bewoners zoveel mogelijk te
betrekken bij en te stimuleren tot (nieuwe) initiatieven
Activiteiten
Om bovengenoemde doelstelling te bereiken is een start gemaakt met de volgende
activiteiten:
Het organiseren van wijkactiviteiten voor de hele buurt zoals bijvoorbeeld
o Burendag
o Koffieochtend (op initiatief van de buurtbewoners)
Het organiseren van wijkactiviteiten voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld
o Meidengroep
o Kinderclub
o Taallessen voor niet-nederlanders (ism. de stichting ‘Verder met Taal’)
o Huiswerkbegeleiding voor scholieren
De stichting Hart voor JES wil zijn activiteiten in eerste instantie ontplooien vanuit het
gebouw ‘De Poster’ in de JES wijk, maar indien dat nodig blijkt, kan er ook voor andere
locaties in de wijk gekozen worden.
De activiteiten worden gecoördineerd door Hart voor JES en daar waar mogelijk worden
bewoners zoveel mogelijk ingeschakeld bij de uitvoering van de activiteiten.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de opstart van de Stichting en de daarbij
horende activiteiten. We zijn dankbaar voor al het werk dat verzet is en de bijdrage die we
in deze korte periode al aan de wijk hebben kunnen leveren.

Financiën

Balans (na resultaatsbestemming)

Rabo R/C

1-01-18
-

Debet
D
767,88
-

Eind
767,88
-

767,88

767,88

Continuïteitsreserve
Nog te betalen bedragen/vooruitontvangen
Resultaat

1-01-18
-

Credit
D
267,88
500,00
-

Eind
267,88
500,00
-

767,88

767,88

-

Toelichting:
De post ‘Nog te betalen bedragen’ bevat overlopende posten voor het boekjaar 2018/2019
Het resultaat over 2018 ( €268) wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
De stichting beschikt nog over een klein ‘Eigen Vermogen’. Het beleid zal er de komende
periode op gericht zijn externe fondsen en donateurs te benaderen om het werk van de
stichting te steunen. Daarbij zal een deel van de opbrengsten worden toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, zodat de activiteiten van de stichting gecontinueerd kunnen worden, in
tijden dat de opbrengsten achterblijven bij de uitgaven.
Staat van baten en lasten 2018
YTD

BYTD

Rente
Giften
Subsidie tbv projecten
Overige opbrengsten
Totaal Ontvangst

200,00
500,00
194,40
894,40

Huiswerkbegeleiding
Verder met Taal
Inkoop consumptiegoederen
PR
Diversen (klein inventaris)
Kantoorkosten & telefoon
Bankkosten
Totaal Uitgaven
Resultaat

D
50,00250,00
194,40
394,40

350,0069,40150,4256,70626,52-

250,00
250,00
500,00
25,0050,0012,5025,0012,5025,0025,00175,00-

267,88

325,00

69,62-

325,0019,4012,50
25,00
12,50
125,4231,70464,02-

Toelichting:
De begroting over 2018 is nog beperkt in omvang, omdat het afgelopen jaar in het teken
heeft gestaan van de oprichting van de stichting en het initiëren van nieuwe activiteiten

