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1. Voorwoord.
Inhoudsopgave
Dit is het eerste Jaarverslag van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West. De
stichting is opgericht op 10 januari 2014. Doelstelling van Stichting Wijkpastoraat
Rotterdam West is het op grond van het evangelie ondersteunen van de meest
kwetsbare mensen in Rotterdam West in hun strijd om een menswaardig
bestaan, met behoud van hun waardigheid en zeggenschap in zaken die hun
bestaan bepalen. Ook wil de stichting een bijdrage leveren aan de opbouw van de
samenleving in het westen van Rotterdam, waarin mensen erkend en gezien
worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.

1. Voorwoord
2. Activiteiten
3. Publiciteit
4. Externe contacten
5. Interne organisatie
6. Financiën
7. Speerpunten 2015
8. Financiële jaarstukken 2014

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is opgericht om de continuïteit van de
activiteiten van het wijkpastoraat in Rotterdam West zeker te stellen, werk dat al
tientallen jaren wordt uitgevoerd en is geworteld in de wijk. Stichting
Wijkpastoraat Rotterdam West is, voor dit deel van Rotterdam, de opvolger van
Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken die haar activiteiten gaat beëindigen.
Enkele activiteiten en de daarmee samenhangende geldstromen zijn door
Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken overgedragen naar onze stichting.
Dit eerste jaarverslag is geschreven voor alle belanghebbenden van Stichting
Wijkpastoraat Rotterdam West. In de eerste plaats denken we aan al onze
vrijwilligers, in het bijzonder de leden van de Adviesdraad; het inhoudelijk
geweten van onze stichting. Andere belanghebbenden zijn de organisaties in
Rotterdam waarmee we samenwerken. Het jaarverslag is ook bedoeld voor onze
subsidiegevers: fondsen die onze projecten financieren, lokale kerken die een
bijdrage geven aan ons werk en ook individuele vrienden die ons (financieel)
steunen.
De verantwoordelijkheid voor het jaarverslag ligt bij het bestuur van Stichting
Wijkpastoraat Rotterdam West.
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2.Activiteiten
Doelstelling van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is de meest kwetsbare
mensen in Rotterdam West te ondersteunen en een bijdrage leveren aan de
opbouw van de samenleving in het westen van Rotterdam. Op basis van deze
doelstelling heeft onze stichting een viertraps methode ontwikkeld. Idealiter ziet
het er zo uit dat a) het wijkpastoraat op huisbezoek gaat, b) vervolgens worden
mensen met elkaar in contact gebracht in kleinschalige ontmoeting; c) daarna
worden mensen gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten; d) laatste trap
is dat mensen als vrijwilliger voor activiteiten verantwoordelijkheid krijgen en
nemen. Vanzelfsprekend zullen niet alle mensen het gehele hele traject
doorlopen.

staat om hier snel genoeg op in te spelen. Het Kinderwerk kon in 2014 niet
worden herstart. Gelukkig zijn de kansen voor 2015 verbeterd voor het
Kinderwerk.

Op basis van deze viertraps methode ontplooit Stichting Wijkpastoraat
Rotterdam West een palet aan activiteiten. De activiteiten gezamenlijk hebben
per week een bereik van circa 400 personen. Alle activiteiten zijn weergegeven in
de hiernaast staande figuur.
Bij de start van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West vroegen drie grote
projecten de meeste aandacht van het bestuur; hierbij waren professionals
betrokken die eind 2013 waren ontslagen door Stichting Beheer Pastoraat Oude
Wijken. Voor het voortzetten van deze activiteiten was beschikbaarheid van deze
professionals van groot belang.
Voor het project van Vrouwenhuis Rosa bestonden nog lopende toezeggingen
van subsidiegevers. Op basis daarvan waren we als nieuwe stichting in staat te
beslissen de betrokken professional op ZZP-basis aan ons te binden voor dit
project.
Het tweede project, Kinderwerk, was tijdens de start van onze stichting bezig aan
de afronding en een vervolgprojectplan was in de maak. Helaas waren we niet in

In 2014 heeft het Wijkpastoraat ook capaciteit geleverd aan Even Buurten, een
project van Stichting Radar. Dit project is gericht op het versterken van
netwerken van geïsoleerde bewoners door familierelaties te herstellen, door
contact te leggen met de buren of door een vrijwilliger in te zetten. Even Buurten
sluit wat dat betreft goed aan bij de activiteiten die onze stichting zelf ontplooit.
Medewerkers van het Wijkpastoraat zijn ingezet als netwerkcoach.
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Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit twee door de stichting gehuurde
locaties: één in het Oude Westen (Sint-Mariastraat) en één in het Nieuwe Westen
(Tidemanstraat). Deze locaties worden door ons ook beschikbaar gesteld voor
derden, mits de activiteiten in lijn zijn met de onze doelstellingen.
In verband met een grootschalige renovatie van de Sint-Mariastraat, was De
Union in 2014 tijdelijk gevestigd in een pand aan de Gaffelstraat. In de zomer is
de Union weer terugverhuisd naar Sint Mariastraat 142, met veel hulp van
vrijwilligers en met financiële steun van het Skanfonds.

Vele fondsen maken het werk van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
mogelijk. De stichting hecht aan een goede relatie met deze fondsen. Op de
website staat een actueel overzicht van bijdragende fondsen
http://www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl/fondsen.html.

3.Publiciteit

Het werk van de stichting vindt plaats op grond van het evangelie. Met kerken en
kerkelijke instellingen, die zich herkennen in het werk en de doelstelling van onze
stichting, wordt samengewerkt. In 2014 betrof het met name de Stichting
Binnenstadspastoraat, de Gereformeerde Kerk te Rotterdam, PKN Rotterdam
Noordrand, Protestantse Gemeente Hoogvliet, Thuis in West, Samen010 en
wijkpastoraten in Rotterdam: Stichting Pastoraat Oude Wijken-Zuid, Kerk en
Buurt Lombardijen, Wijkpastoraat Oude Noorden. Daarnaast geeft een aantal
kerken in en om Rotterdam een (financiële) bijdrage aan de stichting.

Internet is heden ten dage een onmisbaar medium. Om het bestaan van de
stichting en de activiteiten onder de aandacht te brengen, is een nieuwe website
gebouwd. De site (www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl) is gevuld met
basisinformatie. Rond bijzondere gebeurtenissen, zoals de heropening van De
Union in de Sint-Mariastraat, wordt extra communicatie-inzet gepleegd, zowel op
de site als bijvoorbeeld ook via gerichte uitnodigingen.
Intentie is in 2015 de communicatie-inspanningen uit te breiden, onder andere
door de site actueel te houden en te upgraden, het gebruik van social media te
stimuleren en een nieuwsbrief te ontwikkelen. Dit vraagt wel om een uitbreiding
van het bestuur cq. om het aantrekken van vrijwilligers die affiniteit en ervaring
hebben met communicatie.
4.Externe contacten
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is een kleine stichting met ambitieuze
doelen en plannen. Daarin werkt de stichting samen met partners en heeft het
een groot netwerk. Voortdurend wordt er samenwerking gezocht waarbij de
eigenheid en de doelstelling van de stichting niet uit het oog worden verloren
maar juist worden versterkt.

Waar mogelijk zoekt de stichting samenwerking met de gemeente Rotterdam. In
2014 gebeurde dat voornamelijk op het terrein van de gebiedscommissies
Delfshaven en Centrum.

In de buurten zelf wordt samengewerkt met diverse wijkorganisaties: Zowel,
Radar, Leeszaal, Aktiegroep, Wereldvrouwen en wijkagenten.
De bewoners uit de buurten noemen we hier als laatste. Eigenlijk zijn zij geen
externe contacten, maar interne contacten. Buurtbewoners vormen de
doelgroep van de stichting, maar zij zijn ook de vrijwilligers, tipgevers, de mensen
die ondersteuning bieden en het wijkpastoraat met andere mensen in contact
brengen, de mensen die ons op ideeën brengen, de mensen die ….. . Zonder
samenwerking met vele buurtbewoners zou Stichting Wijkpastoraat Rotterdam
West niet bestaan.
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5.Interne organisatie
De organisatie van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West bestaat uit vier
bouwstenen die onderling sterk verbonden zijn en elkaar aanvullen: vrijwilligers,
adviesraad, professionals en bestuur.
Het meeste uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers. Zij worden
geworven uit de buurt en daarbuiten. Het wijkpastoraat is ‘eigendom’ van de
mensen die aan de activiteiten deelnemen en de vrijwilligers die deze activiteiten
coördineren. De vrijwilligers bepalen grotendeels de dagelijkse gang van zaken bij
het wijkpastoraat. Zij vangen ook de signalen op in de wijk en kunnen goed
aangeven welke (groepen) mensen het zwaar hebben en extra aandacht vragen.
De beroepskrachten coördineren en verbinden de activiteiten van de stichting.
Ze ondersteunen en coachen de vrijwilligers en verlenen pastorale, professionele
hulp aan de mensen die extra aandacht nodig hebben. Stichting Wijkpastoraat
Rotterdam West heeft als uitgangspunt gekozen vooralsnog geen personeel met
een vast dienstverband aan te stellen. Het risico daarvan wordt voor het
voorbestaan van onze stichting te groot geacht en suggereert een schijnzekerheid
voor betrokken medewerkers. Eind 2014 waren drie parttime beroepskrachten
binnen onze stichting actief:
 Katinka Broos ( 0,4 fte via Kerk in Actie): predikant, algehele coördinatie
 Joline van Poppel (0,2 fte zzp): project Even Buurten
 Arja Poot (0,2 fte zzp): Vrouwenhuis Rosa
Voor de inhoudelijke kanten van het werk is de adviesraad opgericht. In de
adviesraadvergaderingen komen de inhoudelijke kanten van het werk aan bod en
vindt afstemming plaats tussen vrijwilligers, professionals en bestuur. Alle
werkgroepen die binnen de stichting actief zijn, zijn in de adviesraad
vertegenwoordigd.

De professionals die betrokken zijn bij de activiteiten wonen over het algemeen
ook de vergaderingen van de adviesraad bij. In 2014 fungeerde één van de
bestuursleden als voorzitter van de adviesraad. Afhankelijk van de agendapunten
schuiven ook andere bestuursleden aan.
Het bestuur behartigt de zakelijke kanten van de stichting. Het bestuur bestaat
sinds de oprichting 2014 uit vier leden. Alle bestuursleden zijn nauw betrokken
op het werk van het wijkpastoraat en zijn veelal tevens vrijwilliger bij een of
enkele van de activiteiten van de stichting. De samenstelling van het bestuur is:





Aat de Groot
Henk Haring
Jamila Talai
Jaap de Jong

: voorzitter, fondsenwerving
: penningmeester
: secretaris
: algemeen bestuurslid

6.Financiën
De activiteiten van het bestuur hebben in 2014 met name gelegen in het werken
aan de financiële continuïteit van het werk dat het wijkpastoraat al vele tientallen
jaren uitvoert in het westen van Rotterdam. Gestart is met het definiëren van
een fondswervingsbeleid.
Voor de financiering van projecten hebben we ons vooral gericht op bestaande
fondsen. Er is kennis vergaard bij de Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken,
mede om de continuïteit van de lopende toezeggingen te verankeren. Nieuwe
projectplannen zijn opgesteld om daarmee gelden te verwerven voor nieuwe
projecten. Voor 2014 zijn de volgende bedragen ontvangen:
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Gift / Fonds
Stichting Animus Donandi
Via Radar
Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds
Bewonersorganisatie Middelland
Bewonersorganisatie Middelland
Porticus Nederland
Stichting Wit Gele Kruis Fonds
Stichting Marguérite
Stichting IJsselvliedt
Radar ‘Even Buurten’
Skanfonds

Bedrag
3.000
11.000
2.000
3.000
1.000
5.000
1.000
1.500
5.000
25.704
8.300

Ten behoeve van
Verhuizing naar Wijkplaats
Hulpfonds Rotterdam Centrum
Kinderwerk
Traplift Wijkplaats
Koor Grenzeloos
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Even Buurten
Terugverhuizing De Union

Voor de financiering van onze vaste kosten kiezen we er enerzijds voor lokale
kerken te benaderen en anderzijds ‘vrienden’ te werven die ons ook financieel
willen ondersteunen. We hebben hiervoor gekozen omdat fondsen over het
algemeen minder bereid zijn bij te dragen aan het vergoeden van vaste kosten.
Van kerken en friends zijn de volgende bedragen ontvangen:
Kerken
Protestantse Gemeente Hoogvliet
PKN Noordrand Hillegersberg-Noord
Ger. Kerk R’dam Bergsingelkerk / BM4
Ger. Kerk R’dam Bergsingelkerk / BM4
Hervormde Wijkgemeente Bleiswijk
Wijkgemeente Dorpskerk
Gemeente Soest/Baarn
Gereformeerde Kerk te Numansdorp
Alblasserdam
Gereformeerde Kerk Berkel en
Rodenrijs & Bergschenhoek
Gereformeerde Gemeente Hoogvliet

Bedrag
3.100
7.000
3.225
4.200
150
220
250
800
200

Ten behoeve van
Structurele hulp
Rosa
Traplift Wijkplaats
Bijdrage huur Wijkplaats
Werk in Oude Westen

Friendraising
Particuliere giften / Friends

1.400

Om ook particulieren te stimuleren giften aan onze stichting te schenken, is de
ANBI status aangevraagd en verkregen.
De resultaten over dit eerste jaar van het bestaan zijn te beoordelen als
bevredigend. Met een relatief beperkt negatief resultaat kon het jaar 2014
worden afgesloten. Dat betekent dat we ook financieel te toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
7.Speerpunten 2015
In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om het werk van het Oude
Wijkenpastoraat in Rotterdam West te continueren. Dat geldt vooral voor de
inhoudelijke projecten van ons wijkpastoraat. Maar ook is zowel financieel als
organisatorisch veel werk verzet. In 2015 willen we een vervolg geven aan die
stappen, zodat er eind 2015 een solide fundament ligt voor de toekomst.
Allereerst zal de inhoudelijke doorontwikkeling van ons werk door het bestuur
worden gefaciliteerd. Verder zal om het solide fundament te bereiken, in 2015
ingezet worden op vier speerpunten:
1. Friendraising opzetten
We willen meer friends aan het wijkpastoraat binden en zo zorgen voor een
constante inkomstenbron waarmee de vaste kosten voor een belangrijk deel
kunnen worden gedekt. Het door HBO-studenten uitgevoerde onderzoek dient
hiervoor als basis.
2. Fondswerving continueren
We willen nieuwe fondsen aanboren en de banden aanhalen met de fondsen die
al projecten van ons wijkpastoraat financieren, en zo zorgen voor het kunnen
continueren van bestaande projecten en het opstarten van nieuwe.

221
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Verlies & Winst
3. Communicatie intensiveren
Het wijkpastoraat is een jonge organisatie die nog relatief onbekend is. We willen
meer communiceren over wat het wijkpastoraat doet, zodat meer mensen
deelnemen aan onze activiteiten als ook onze kansen bij fondsen en voor friends
worden vergroot.
4. Bestuur uitbreiden
Gezien de veelheid aan activiteiten die al vanuit het bestuur worden
ondernomen, als ook om invulling te kunnen geven aan de speerpunten 2015 is
uitbreiding van het bestuur gewenst.
8.Financiële Jaarstukken 2014

Balans 2014

Activa

Vorderingen

350,00

Diverse kassen
Betaalrekening
Spaarrekening
Diversen

994,23

Begin
Passiva
1.344,23

Activa

Eind
Passiva

14.729,65
1.304,83
30.816,76
45.001,00

30.000,00

2.144,70

Eigen vermogen
Gereserveerde
projectgelden
Schulden
Verlies

30.000,00

30.000,00
53.335,89
8.446,00

Kosten
Kosten van activiteiten/projecten
Inhuur van derden voor begeleiding projecten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

26.398,41
38.732,74
1.294,75
24.532,12
7.999,34

Totale kosten

98.957,36

Dekkingsbijdragen
Bijdragen aan locatiekosten van deelnemers
Bijdragen aan activiteiten van deelnemers
Bijdragen van fondsen voor activiteiten
Bijdragen van lokale kerken
Bijdragen van particulieren
Rente
Bijdragen diversen
Verlies

4.606,75
17.406,18
55.094,70
15.140,90
4.629,70
0,00
4,78
2.074,35

Totale bijdragen

98.957,36

2.074,35
31.344,23

31.344,23

93.926,59

93.926,59
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