Jaarverslag 2021

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 worden de volgende activiteiten
georganiseerd:
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
Ook in 2021 hebben we hinder ondervonden van de coronamaatregelen. De lockdowns agv
het coronavirus waren een lelijke streep door onze activiteiten, die juist voor onze
doelgroep (sociaal isolement, leerachterstand etc.) extra hard aankomen. Gelukkig hebben
we in het begin van het jaar nog wel contact kunnen onderhouden met de bewoners en ook
wat voor de wijk kunnen betekenen, maar niet in die mate die nodig was. (bijv. de actie
‘Omzien naar elkaar’/ het periodiek uitdelen van ‘knutsel & leer’ pakketjes / het persoonlijk
uitdelen van presentjes met paasgroet).

In het voorjaar hebben we uitgebreid meegedaan aan de ‘Buitenspeeldag’. Dat was zo’n
beetje de eerste activiteit die we weer met elkaar, buiten, konden ‘vieren’. Het weer werkte
dit jaar ook erg mee. Daarnaast hebben we weer een start gemaakt met de reguliere
activiteiten (Huiswerkbegeleiding; Verder met Taal; Koffieochtend; Naailessen en Burendag)
Hoewel de Coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, treffen we toch alvast weer onze
voorbereidingen voor de komende tijd. We verwachten dat de strenge maatregelen
binnenkort verder worden afgebouwd en dan willen we graag weer present zijn in de wijk.
Zeker voor deze doelgroep geldt dat de lock-down heeft geleid tot extra isolement en
leerachterstanden. Om hier wat aan te doen, willen we de komende periode extra energie
en aandacht geven aan het werk in de wijk om zo een herstart en herstel van de bewoners
van het JES-gebied te bewerkstelligen, na de afschaling van de coronamaatregelen.
Uiteraard vormen de richtlijnen vanuit de overheid altijd de leidraad.
Steun vanuit de samenleving
We zijn verheugd dat ons werk wordt gewaardeerd door de bewoners van de JES wijken.
Ondanks de moeilijke tijd, hebben we contacten kunnen onderhouden en nu we weer
(voorzichtig) meerdere activiteiten opstarten, worden deze weer bezocht door de bewoners
en krijgen we positieve reacties terug.
Ook zijn we blij met de (financiële) steun die we ook afgelopen jaar weer mogen hebben
ontvangen. Zo mochten we van diverse particulieren, giften ontvangen voor ons werk en
waren ook De Lions (Gelderse Vallei); a.s.r. Verzekeringen; Oranjefonds en Florys, bereid om
ons werk te ondersteunen.
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Toelichting:
De post ‘Nog te betalen bedragen’ bevat overlopende posten voor het boekjaar 2021/2022
Het resultaat over 2021 ( € 883,53) wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het doel
van de Stichting is om te komen tot een continuïteitsreserve van ca. 1 keer het jaarbudget
(ca € 10.000 in 2022), 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
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Toelichting:
Graag zouden we het afgelopen jaar een verder uitbouw van de verschillende activiteiten
hebben gezien. Door de Coronamaatregelen is dit echter anders gelopen. 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 is er
een stijging te zien in de 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 € 883,53 wordt toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.

