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Inleiding
4 |

Het duurt altijd even voordat je als organisatie op een vanzelfsprekende
manier in je vel zit. Vergelijk het met een nieuw huis. De verhuizing is niet
afgerond als het warme water het doet en de laatste doos is uitgepakt.
De verhuizing is klaar op dat onverwachte moment – soms vele maanden later –
dat je merkt: hé, ik zit hier goed.
Dát moment beleefde Kerk & Buurt Amsterdam-Noord in 2006. Niet dat er een
verhuizing aan vooraf was gegaan: we zaten tenslotte al een aantal jaren in
het huidige pand. En eigenlijk kun je ook niet zeggen dat het om één moment
ging. Verschillende medewerkers zullen het anders beleefd hebben.
Voor de een zal het een praatje op het stadskantoor zijn geweest: ‘Kerk & Buurt?
Ja, dat ken ik wel.’ Voor een tweede vond het misschien plaats tijdens het
koffiezetten voor de wekelijkse huiskamer. En voor een derde zat het wellicht
in het uitprinten van een eerste officiële brief op het eigen briefpapier.
Wat was het precies? Noem het zelfbewustzijn. Een besef van: wij betekenen
hier iets. Misschien ook wel een gevoel van rust. In 2006 konden we ons op de
kern van ons werk richten zonder ons voortdurend zorgen te maken over de
onmiddellijke toekomst van de organisatie.
In 2006 werd Kerk & Buurt Noord een béétje vanzelfsprekend. En dat kwam,
mogen we wel zeggen, het werk ten goede.
U leest er alles over in dit jaarverslag.
Wim van ‘t Veer,
Voorzitter Kerk & Buurt Noord
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In 2006 zat Kerk & Buurt Noord op een vanzelfsprekende
manier in haar vel. Noem het zelfbewustzijn.
Een besef van: wij betekenen hier iets.
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O v e r Ke r k & B u u r t N o o r d
De stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord is een buurtpastoraat-project in
Amsterdam-Noord dat zich inzet voor de buurt en de mensen die er wonen.
Zij ondersteunt ze bij wat nodig is voor hun welzijn én voor het samenleven in
de buurt.
Momenteel is Kerk & Buurt Noord rechtstreeks betrokken bij de levens van
zo’n tachtig mensen in Noord. Daarnaast levert zij samen met diverse andere
organisaties een bijdrage aan de kwaliteit van het leven in de buurt.
Kerk & Buurt Noord doet haar werk vanuit de inspiratie van het evangelie.
Voor het bespreken van individuele problemen is er iedere dinsdag een
spreekuur. De wekelijkse huiskamer biedt ruimte voor ontmoeting, net als
de maandelijkse open maaltijd. Beide worden goed bezocht: in de huiskamer
komen tien tot twintig mensen, bij de maaltijd twintig tot dertig.
Kerk & Buurt Noord heeft een fonds, het Ondersteuningsfonds, voor financiële
hulpaanvragen, bijzondere bijdragen en een ‘pechpot’. Bij dat laatste gaat het
om bijdragen tot €50,- waarmee mensen weer even geholpen zijn. Dan gaat
het bijvoorbeeld om medische producten of diensten, reisgeld voor ziekenhuisof familiebezoek, of schoolbijdragen.
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Kerk & Buurt Noord staat midden in de wijk. Door de voortdurende betrokkenheid op het leven van mensen ontstaat nuttige kennis, waarmee een bijdrage
wordt geleverd aan de leefbaarheid van de buurt.
Kerk & Buurt Noord bestaat uit een groep vrijwilligers, een betaalde kracht en
een bestuur, in totaal zo’n twintig mensen. Zij opereert vanuit een klein, maar
gezellig pandje aan de Adelaarsweg in de Vogelbuurt.
Het werk van Kerk & Buurt wordt betaald door verschillende fondsen en kerken.
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een nieuwe lijn in het werk
Kerk & Buurt Noord ‘nieuwe stijl’ ging op 1 januari 2005 van start met een
aantal duidelijke ideeën over doel en richting van de werkzaamheden.
Toch werd vooral in de praktische uitvoering van het werk duidelijk waaraan
behoefte was. Niet dat de inhoud van het werk hierdoor onmiddellijk veranderde. Het was meer dat in een reeks van individuele gevallen langzamerhand
een patroon zichtbaar werd. Dat patroon is dit.
Via Ondersteuningsfonds en Pechpot komt Kerk & Buurt Noord in contact met
personen en gezinnen die grote en gestapelde problemen hebben. Een acuut
geldgebrek is vaak alleen maar het topje van de ijsberg. Een complex van
elkaar beïnvloedende factoren – problemen op het gebied van relaties, de
opvoeding, medische zorg, het invullen van papieren, taal, arbeid – zorgt voor
paniek, depressie en een sterk beleefd gevoel van uitzichtloosheid - of juist
een ontkenning hiervan. Vaak gaat het om mensen die teleurgesteld zijn in de
hulpverlening. Ze zijn niet makkelijk te benaderen en de hulpverlening slaagt
er dan vaak niet in om wél aan te sluiten waardoor de situatie kan verbeteren.
Dan ontstaat gemakkelijk een situatie waarin mensen worden doorverwezen
en geen instantie meer verantwoordelijk is. In deze situatie zoeken we naar
kracht bij mensen zelf. We zijn uit op het versterken van waardigheid.

In 2006 keken we in toenemende mate voorbij de directe hulpvraag.
Uiteindelijk gaat het om de waardigheid van mensen.
Hoe kun je iemands grip op zijn of haar eigen leven versterken?
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Het blijkt dat wij als Kerk & Buurt Noord op een vrij vanzelfsprekende manier
bij verschillende ‘partijen’ terecht kunnen. We kennen de weg in de zorgnetwerken en we kennen de mensen met hun diverse problemen. We werken
kleinschalig en op maat. Dat betekent dat we snel kunnen inspelen op situaties
en minder dan anderen met protocollen werken. Door onze naar buiten
tredende werkwijze (niet aan een bureau of achter een loket) kunnen we
soms een verbindende schakel zijn tussen de betrokkene en de instellingen.
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We kennen de weg in de zorgnetwerken en we kennen de mensen met
hun diverse problemen. We werken
kleinschalig en op maat.
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In eerste instantie waren we vooral praktisch bezig. Een schuldsaneringstraject
regelen met de NUON. Bemiddelen voor kinderopvang, zodat iemand naar een
taalcursus kan. Het langsbrengen van een kerstcadeautje.
Maar in 2006 keken we in toenemende mate voorbij de directe hulpvraag.
Uiteindelijk gaat het om de waardigheid van mensen. Hoe kun je iemands
grip op zijn of haar eigen leven versterken? Hoe kun je iets veranderen aan de
processen van uitsluiting, die vaak verweven zijn met de problemen? Hoe kun
je iemand helpen zichzelf te helpen? Vanuit het oude cliché over ontwikkelingssamenwerking zou je het een verschuiving van vis naar hengel kunnen
noemen; wij kwamen terecht bij de term ‘sociaal mentoraat’.
In 2006 heeft Kerk & Buurt Noord gewerkt aan een plan om haar eigen
individuele benadering een meer structureel karakter te geven. Dit plan, dat
inmiddels met interesse is bekeken door het bestuur van het Stadsdeel Noord,
heet ‘Gezin en Buurt’. De bedoeling is dat tien gezinnen in Noord drie jaar lang
een gezinsmentor krijgen. De mentor brengt samen met het gezin in kaart wat
de problemen zijn en wat er gedaan kan worden om deze op te lossen.
De mentor lost de problemen niet op, maar helpt de gezinnen om zelf
– op eigen kracht – tot een oplossing te komen. Bij deze oplossingen wordt
ook nadrukkelijk naar de straat en de buurt gekeken. Uiteindelijk moet
‘Gezin en Buurt’ vooral een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
buurtsamenleving.
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Zichtbaar zijn
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Kerk & Buurt Noord opereert in de marge. Dat brengt de aard van het werk
met zich mee. Maar dat betekent niet, zegt bestuursvoorzitter Wim van ’t Veer,
‘dat het tobben is op de vierkante centimeter.’ Integendeel: ‘Het is niet niks
wat er de afgelopen jaren is neergezet.’ De stichting Kerk & Buurt Noord is
inmiddels een kleine speler in het veld die er toe doet, die in de buurt wordt
gekend en erkend.
Een aardig voorbeeld hiervan was de conferentie ‘Offensief besturen’, die de
gemeente Amsterdam organiseerde. Kerk & Buurt Noord werkte mee aan een
workshop ‘Preventief armoedebeleid’.
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Ook wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op Kerk & Buurt Noord
waar het gaat om een kennismaking met het ‘werk in de oude wijken’. In het
najaar kwamen er diverse groepjes leerlingen van het Boven-IJ college voor
hun maatschappelijke stage. Ze hebben inmiddels ook een filmpje gemaakt,
waarin deze stage verbeeld wordt. Het gaat hier om een onderwijspilot,
specifiek gericht op de stages rond diaconale en missionaire thema’s.
Economiestudenten van de Hogeschool Rotterdam deden een korte exposure,
waarbij ze kennis maakten met het werk en de buurt.
En afgelopen zomer waren studenten van de Hogeschool Ede te gast voor hun
oriëntatiestage Missionair-diaconaal werk in de stad.
Het gaat ons om ‘ontmoeten en leren’ met oog op verbeteren van werkpraktijken.
Met de wijkkerken heeft Kerk & Buurt Noord een speciale band. ‘We ervaren
diverse vormen van steun en contact met mensen uit de wijkkerken in Noord’,
zegt Van ’t Veer. Er komen regelmatig kleine en grote giften binnen, bijvoorbeeld een bedrag van de Rooms-katholieke Diaconale Raad. Ook participeerde
Kerk & Buurt Noord in kerkdiensten van de protestantse wijkgemeente.
Er wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor een meer concrete
samenwerking met de wijkkerken.

Er wordt in toenemende mate een beroep
gedaan op Kerk & Buurt Noord waar het
gaat om een kennismaking met het
‘werk in de oude wijken.’
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De toegenomen zichtbaarheid van Kerk & Buurt Noord blijkt ook uit de mate
waarin zij deelneemt aan activiteiten en projecten in de buurt. Kerk & Buurt
Noord draait mee in diverse buurtactiviteiten. ‘De bedoeling daarbij is niet dat
we van alles initiëren, maar dat we helpen dingen mogelijk te maken’, zegt
Wim van ’t Veer.
Een goed voorbeeld daarvan is het buurtrestaurant Van Harte Resto, dat in
april 2006 door burgemeester Job Cohen werd geopend. ‘Wij waren intensief
bij de voorbereidingen betrokken, en nog steeds hebben we een begeleidende
functie. We zijn er op uit om het te verbinden met andere ontwikkelingen in
de buurt en ook met andere activiteiten.’ Het gaat goed met het restaurant,
zegt Van ‘t Veer: ‘We werken er aan dat het dicht bij mensen blijft, laagdrempelig,
met een focus op ontmoeting en niet op armoede.’
Een ander project was ‘Een dag met een sterretje’: een reisje voor mensen die
nooit op vakantie gaan; sommigen om financiële redenen, anderen omdat ze
een drempel voelen om alleen op stap te gaan.
De dag was georganiseerd in samenwerking met buurtcentrum De Meeuw,
het Leefkringhuis en Dag Met Een Sterretje. Negenenveertig mensen, waaronder
twee begeleiders, reisden met een bus naar pretpark De Goudvis. ’s Middags
was er een strandwandeling. Voor enkele kinderen, die nog nooit de zee gezien
hadden, was dit het hoogtepunt van de dag. Sommige deelnemers hebben in
het verlengde van deze dag vervolgstappen gezet. Zo is een van de deelnemers
Nederlands gaan leren, en is een ander op computerles gegaan. Een paar andere
deelnemers hebben aangegeven zelf graag vervolgactiviteiten te willen
organiseren.
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De eigen plaats van Kerk & Buurt Noord blijkt ook
uit de mate waarin zij deelneemt aan activiteiten en
projecten in de buurt.

Een verrassende samenwerkingspartner in 2006 vormde de Rotary van
Amsterdam-Noord. Samen met ons organiseerden zij twee ‘stralende’ kerstdiners.
Zowel op 26 als op 27 december konden 75 buurtbewoners in het buurtrestaurant terecht. De mensen van de Rotary namen de financiën voor hun rekening,
kookten de maaltijden, versierden het buurtcentrum in de week voor kerst en
bedienden aan tafel, dit in plezierige samenwerking met de andere betrokkenen.
Bijzondere avonden waren het, waarvan heel veel mensen hebben genoten.
Onder verantwoordelijkheid van ons Ondersteuningsfonds verdeelden we
samen met drie andere buurtorganisaties 50 kerstpakketten in de buurt die
we kregen van de Rotary.

Organisatie
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De pastoraal buurtwerker, Marchien Timmerman, was in de verslagperiode
voor 24 uur per week in dienst. Als buurtpastor was zij betrokken bij de
mensen in de buurt. Verder was zij als adviseur aanwezig bij bestuursvergaderingen. Ook zat zij het medewerkersoverleg voor. Daarnaast coördineerde zij
de contacten met de politieke, kerkelijke en maatschappelijke netwerken
waarbinnen Kerk & Buurt Noord functioneert. Verder begeleidde en ondersteunde zij de vrijwilligers.
De groep vrijwilligers groeide in 2006 naar ruim twintig. De huiskamer van
Kerk & Buurt Noord is vooral hun plek en de zorg voor de mensen die er komen
beschouwen zij als hun eerste verantwoordelijkheid. Ook het praktische werk
werd in toenemende mate door hen gedragen. De rol van de werker werd, in
samenhang hiermee, steeds specifieker en meer aanvullend. Steeds vaker zijn
vrijwilligers ook betrokken bij huisbezoek en andere individuele contacten.
Op deze wijze wordt de zorg voor en tussen mensen breder gedragen.

De groep vrijwilligers groeide
in 2006 naar ruim twintig.
Zij zijn steeds vaker zijn
betrokken bij huisbezoek en
andere individuele contacten.
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Een bijzondere vrijwilliger is Yvonne Zandbergen. In 2005 rondde zij haar stage
bij Kerk & Buurt Noord af, maar bleef bij het werk betrokken. Per 1 januari
2007 komt zij voor 8 uur in dienst van de stichting. Yvonne gaat een deel van
de taken rond de huiskamer en de vrijwilligers op zich nemen.
Als buurtpastor coördineert zij de zorg voor mensen, bijvoorbeeld het huis bezoek. Marchien krijgt hiermee tijd voor werkzaamheden in het kader van
preventief armoede beleid en het geplande project ‘Gezin en Buurt’.
Het bestuur van Kerk & Buurt Noord, dat uit vier personen bestaat, heeft in
de verslagperiode vier keer vergaderd. Het bestuur werkte in 2006 vanuit het
beleidsplan ‘Verder in Noord’ (2004). In 2006 werd een ‘Werkplan 2007’
vastgesteld.
Een belangrijke taak voor werker en bestuur vormde het voortgaande gesprek
met de belangrijkste financiers van het werk. Begin 2007 gaat het bestuur aan
de slag met een beleidsplan voor de periode vanaf 2008, wanneer de huidige
financieringsperiode wordt afgesloten.
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Dat Kerk & Buurt Noord er nog steeds is en zelfs groeit, is voor een flink deel
te danken aan de grote inzet van de werker in de afgelopen jaren, zegt de
voorzitter. En aan de ‘supervrijwilligers’, zoals hij ze noemt, die de tent deels
zelfstandig runnen. Daarbij dient aangetekend dat ook steeds meer bezoekers
een steentje of een steen bijdragen aan het werk van Kerk & Buurt Noord.
Er ontstaat een gemeenschap van betrokken mensen, die elkaar helpen en
daarin ook groeien.
Daarnaast speelt ook de grotere zichtbaarheid van de organisatie een rol.
In 2005 werd voor het eerst een herkenbare huisstijl ontwikkeld, die vanaf
begin 2006 bij alle interne en externe uitingen gebruikt werd. Sluitstuk van
deze operatie vormde de eenvoudige, maar duidelijke website, die in het
najaar online ging (www.kerkenbuurtnoord.nl). Ook de communicatie met
partners, kerken, fondsen en ‘vrienden’ krijgt langzaam maar zeker een
professioneler karakter, overigens zonder dat dit ten koste gaat van het
warme en kleinschalige karakter van de organisatie.
Dit alles maakt het werken eenvoudiger, zegt Van ’t Veer: ‘Je hoeft niet meer
de hele tijd je bestaansrecht te bewijzen.’ Bestendiging is nu het kernwoord:
‘De mensen in de buurt moeten op ons kunnen blijven rekenen.’
Daarom wordt nu ook nadrukkelijk ingezet op verbreding van de financiering
en samenwerking met het stadsdeel. Het project ‘Gezin en Buurt’ moet
hiervan het tastbare resultaat worden.
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‘De mensen in de buurt
moeten op ons kunnen
blijven rekenen.’
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6 Financieel
overzicht
ACTIVA

2006

2005

Vaste activa
Inventaris
Waarborgsom

845,00

1.690,86

2.700,00

-

3.545,00

Totaal Vaste activa

1.690,86

Vlottende activa
Vorderingen:
Diaconie PKN Amsterdam
Overige nog te ontvangen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal Vorderingen
Liquide middelen

Totaal Vlottende activa

Totaal activa
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-

5.000,00

4.480,64

-

991,30

-

5.471,94

5.000,00

46.064,05

52.913,99

51.535,99

57.913,99

55.080,99

59.604,85

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (in euro’s)

PASSIVA
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2006

2005

39.982,76

28.804,81

Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen
Pechpot

3.252,86

349,68

Ondersteuningsfonds

2.945,52

2.275,64

Totaal Voorzieningen

6.198,38

2.625,32

Kortlopende schulden etc.
Nog te betalen schulden

3.899,85

18.174,72

Vooruit ontvangen bijdragen

5.000,00

10.000,00

Totaal Kortlopende schulden etc.

Totaal passiva

8.899,85

28.174,72

55.080,99

59.604,85
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2006

2005

Baten
Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Overige inkomsten
Totaal Baten

81.000,00
3.100,00
500,00
84.600,00

81.000,00
3.597,71
503,50
85.101,21

Exploitatie kosten
Salarissen en sociale lasten

42.026,49

39.828,81

3.825,78

2.754,14

Huisvesting

13.461,80

11.991,18

Algemene kosten

15.386,84

15.400,33

Overige personeelskosten

Totaal Exploitatie kosten

74.700,91

69.974,46

Financiële baten en lasten
Interest

1.278,86

482,51

Mutatie algemene reserve

11.177,95

15.609,26
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