Jaarverslag 2020

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)
o Fietslessen (op initiatief van de buurtbewoners)
o Naailessen (op initiatief van de buurtbewoners)
o Buitenspeeldag (op initiatief uit de buurt)
o Meewerken aan schoonmaakacties (op initiatief uit de buurt)
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.
Hart voor JES in coronatijd
Vanaf medio maart tot juni 2020 hebben alle fysieke activiteiten stil gelegen. Toch hebben
de vrijwilligers veel moeite gedaan om de reeds bestaande contacten aandacht te geven.
Soms telefonisch, soms aan de deur. Met Pasen zijn ongeveer 100 paaspakketten verspreid
en afgegeven aan de deuren. Dit initiatief ‘Omzien naar Elkaar’ werd mede gesteund door
het Oranjefonds.
Vanaf 1 juni zijn we weer langzaam opgestart met de onze activiteiten. Per keer werd
bekeken wat doorgang kon vinden. Richtlijnen vanuit de overheid vormen altijd de leidraad.
Gelukkig kwamen onze relaties weer, al blijven sommigen nog weg vanwege de risico’s.

Vanaf medio november waren we helaas weer genoodzaakt om in ‘lock-down’ te gaan. De
activiteiten hebben we stil moeten leggen. In plaats van een jaarlijkse bedankavond met de
vrijwilligers, hebben we dit jaar met kerst als bestuur een ‘bedank-pakketje’ bezorgt als
dank voor het werk en als bemoediging in deze moeilijke tijd.
In het JES-gebied zijn er rond de kersttijd een 600 fair trade chocolade repen met een
bemoedigende boodschap uitgedeeld. Dit werd door de bewoners erg gewaardeerd.
Het komende jaar, zal een jaar van onzekerheid zijn, als het gaat om wat kan en mag. We
zoeken binnen wat mogelijk is om zoveel mogelijk de activiteiten doorgang te laten vinden.

Financiën
Balans (voor resultaatsbestemming)

Rabo R/C
NTO Bedragen

1-01-20
11.259,65
-

Debet
D
2.047,96-

Eind
9.211,69
-

11.259,65

2.047,96-

9.211,69

Continuïteitsreserve
Nog te betalen bedragen/vooruitontvangen
Resultaat

1-01-20
6.781,50
4.478,15

11.259,65

Credit
D
2.003,1544,81-

Eind
6.781,50
2.475,00
44,81-

2.047,96-

9.211,69

Toelichting:
De post ‘Nog te betalen bedragen’ bevat overlopende posten voor het boekjaar 2020/2021
Het resultaat over 2020 ( € -/- 44,81) wordt ten laste gebracht van de continuïteitsreserve.
Het doel van de Stichting is om te komen tot een continuïteitsreserve van ca. 1 keer het
jaarbudget (ca € 10.000 in 2021), om zo schommelingen aan de inkomsten kant op te
kunnen vangen en zo voldoende tijd over te houden, voor het nemen van afdoende
maatregelen. De continuïteitsreserve zal alleen worden opgebouwd vanuit de ‘vrije’ gelden
en niet uit de ‘Projectgebonden’-gelden
Staat van baten en lasten 2020
Projectgebonden
Overige inkomsten
Inkomsten

Uitgaven
Huiswerkbegeleiding
Verder met Taal
Spelletjesavond
Meidengroep
Burendag
Koffieochtend
Fietslessen
Overheadkosten

Toevoeging CV

Project
Overig
Totaal
5.814,15
5.814,15
1.146,00
1.146,00
5.814,15 1.146,00
6.960,15

2.556,771.503,34963,27292,23896,71792,64-

-2.556,77
-1.503,34
-963,27
-292,23
-896,71
-792,64

6.212,32-

792,64-

7.004,96-

-398,17

353,36

-44,81

Toelichting:
Afgelopen jaar zou in het teken hebben gestaan van de uitbouw van verschillende
activiteiten. Door de Coronamaatregelen is dit echter anders gelopen dan vooraf voorzien.
Daardoor vallen de opbrengsten (fondswerving voor activiteiten) en kosten (van de
activiteiten) lager uit dan vooraf voorzien. Van diverse externe partijen zijn verschillende
‘projectfinancieringen’ ontvangen, welke volledig zijn besteed aan de daarbij horende
activiteiten. Daarnaast zijn er nog een aantal niet projectgebonden giften ontvangen. Deze
worden deels gebruikt om het tekort van de projecten te financieren en deels ingezet ter
financiering van de overheadkosten. Het restant van € -/- 45 wordt verrekend met de
continuïteitsreserve.

