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1. Missie  

 

Hart voor JES wil zich inzetten voor inwoners van Veenendaal die leven in wijken met 

lage leefbaarheidscijfers. Volgens de burgerlijke gemeente blijkt dat in deze wijken 

1op de 5 gezinnen een multi-probleem gezin is: schulden, vervuiling, onvoldoende 

taalbeheersing en opleiding, enzovoort. Hieruit vloeit vaak een toename van het 

isolement van deze gezinnen voort, waardoor ze in een neerwaartse spiraal kunnen 

komen. Door de taalachterstand en zwakke ondersteuning in de thuissituatie doen 

veel kinderen achterstand op in het onderwijs. Scholen worden niet of onder het 

niveau afgemaakt. Het gevolg daarvan is dat er een slechte startpositie voor de 

arbeidsmarkt wordt gecreëerd waardoor er geen of laagbetaalde banen worden 

verkregen. De multi-problemen worden hierdoor in stand gehouden  met als 

mogelijke gevolgen: wangedrag, criminaliteit, relatieproblemen en dergelijke. Door 

al vroeg mee te helpen aan een goede ontwikkeling van de kinderen helpen we de 

gesignaleerde problematiek in een vroeg stadium te bestrijden en ernstiger te 

voorkomen. 

 

De reeds gegeven en beoogde hulp in deze wijken kent doorgaans driespeerpunten: 

1. sociale stijging; 2. ontmoeting en activering; 3. opvoeding en omgangsvormen. 

Helaas is er veel subsidie voor steunende en stimulerende activiteiten ten behoeve 

van deze speerpunten wegbezuinigd. De stichting wil - in nauw overleg met de 

burgerlijke gemeente - werken aan al deze speerpunten. 

  

We willen investeren in relaties met de buurtbewoners door aan te sluiten bij hun 

vragen.  

 

2. Doel 

 

De stichting Hart voor JES 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. 

 

3. Activiteiten 

 

De stichting tracht bovengenoemde doelstelling te bereiken door: 

 Het organiseren van wijkactiviteiten voor de hele buurt zoals bijvoorbeeld 
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o Burendag 

o Koffieochtend 

 Het organiseren van wijkactiviteiten voor speciale doelgroepen zoals 

bijvoorbeeld  

o Meidengroep 

o Kinderclub 

o Taallessen voor niet-nederlanders  

o Huiswerkbegeleiding voor scholieren 

 Andere activiteiten die met bovengenoemde activiteiten rechtstreeks of 

zijdelings verband houden of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk zijn. 

 

De stichting Hart voor JES wil zijn activiteiten in eerste instantie ontplooien vanuit 

het gebouwtje ‘De Poster’ in de JES wijk, maar indien dat nodig blijkt, kan er ook 

voor andere locaties in de wijk gekozen worden.   

 

4. Fasering 

 

De stichting is opgericht in mei 2018 en bevindt zich momenteel in de 

opstart/pioniersfase.  

 

Voor de fasering van de activiteiten denken we aan het volgend tijdpad: 

- Mei 2018 – December 2018: 

Verkennen van de behoeften van de wijkbewoners en de mogelijkheden 

hieraan akties te verbinden. 

 

- Januari 2019 – Juli 2019: 

Uitproberen van diverse activiteiten zoals het organiseren van bijvoorbeeld 

o Burendag 

o Koffieochtend 

o Kinderclub 

o Taallessen 

o Huiswerkbegeleiding  

 

- Juli 2019 – Juli 2026: 

Doorgaan met de activiteiten die blijken aan te slaan. 

Uitproberen van aanvullende activiteiten.  

5. Samenwerkingen 
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Om zo effectief mogelijk te opereren is het voor de stichting niet mogelijk en 

gewenst om alle activiteiten waaraan behoefte is zelf op te pakken. Ook is het 

belangrijk zoveel mogelijk te leren van projecten die al in andere wijken en steden 

door andere  organisaties tot stand zijn gebracht. 

We willen daarom ook zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande structuren en 

stichtingen en daarmee een netwerk opbouwen. Als mogelijke partners zien we 

bijvoorbeeld, en zeker niet alleen: 

 

 Gemeente Veenendaal 

 Comité’s van Buurtbewoners 

 Stichting Verder met Taal 

 Youth for Christ 

 De Poster 

6. Financiën  

 

Om inkomsten te genereren waaruit de activiteiten gefinancierd kunnen worden 

wordt gedacht aan: 

o Fondswerving 

o Werving donateurs 

 

De stichtingsactiviteiten worden in principe uitgevoerd door vrijwilligers die 

daarvoor geen vergoeding ontvangen. Ook bestuursleden ontvangen geen 

vergoeding. Wel kan het zo zijn dat het nodig is voor bepaalde activiteiten 

deskundigen aan te trekken, materiaal te kopen en/of ruimte te huren, waardoor er 

wel onkosten ontstaan. 

 

Het financieel beleid is gericht op een solide bedrijfsvoering waarbij de inkomsten 

en uitgaven in balans zijn. Daarnaast dient de stichting over een dusdanige reserve 

te beschikken die even groot is als de helft van de begroting voor het lopende jaar. 

Voor nieuwe projecten moet altijd eerst een financiële onderbouwing worden 

opgesteld, waaruit blijkt dat er voldoende financiering voor een project gevonden 

is/kan worden. 

 

7. Stichtingsgegevens  

 

Stichting Hart voor JES 

Schrijverspark 111 A 

3901 PE  VEENENDAAL 
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KvK nummer : 71611029  

RSIN  : 858782522 

ANBI-status : In aanvraag 

 

De stichting is opgericht op 8 mei 2018. De oprichtingsakte is verleden bij notaris 

Tierolff te Ede.  


