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Kwetsbaar & waarde(n)vol
‘Meer armoede in Nederland’ kopte het NRC op 6 december 2011. Het aantal
mensen dat onder de armoedegrens leeft groeide dat jaar met 70.000.

Inhoud
Kwetsbaar & waarde(n)vol
Wie we zijn
Wie klopten bij ons aan

Onze activiteiten
Huiskamer en Spreekuur
Huiskamerproject
Buurtmaaltijd
Ondersteuningsfonds
Kansenpot
Kerstactie en kerstdiner 2011
Project ‘Zorg voor Mensen’
Project ‘(Verder met) Samen Verder’
Project ‘Samen voor Elkaar’

Organisatie
Netwerk
Vrijwilligers
Onze donateurs

Beknopt financieel jaarverslag
Nawoord

Dit concludeerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in hun rapport over het jaar 2011.
Ook wij - Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord - bemerkten

daadwerkelijk een stijging aan hulpvragen, waaronder acute hulpvragen
met betrekking tot dreigende huisuitzettingen en inboedelverkopen.

Gelukkig hebben wij dit door onze inzet en bemiddeling steeds kunnen

voorkomen (en daarmee de lokale samenleving voor grotere problemen en
kosten behoed). Ook in 2011 mochten we ervaren dat diverse mensen door
onze intensieve betrokkenheid een positieve en duurzame verandering

in hun leven hebben kunnen doormaken. Maar we hebben ook opnieuw
ervaren dat er in onze buurt mensen wonen die in schrijnende en

uitzichtloze situaties verkeren. Gelukkig bleek onze tijd en aandacht juist
ook voor hen van grote waarde te zijn. Door onze aandacht konden deze
mensen hun eigenwaarde hervinden, waardoor ze de kracht vonden om

vol te kunnen houden. Kwetsbare mensen een menswaardig bestaan laten

verwerven, daar zetten wij ons voor in. Omdat zij stuk voor stuk waardevol
zijn, met wijsheid, opmerkzaamheid en uithoudingsvermogen. Maar ook

omdat zij zorgzaam, betrokken en liefdevol zijn. Kwetsbaar & waarde(n)vol.
We zijn blij en dankbaar dat we als bestuur samen met onze professionals,
onze vrijwilligers en verschillende fondsen opnieuw in staat zijn geweest
ons mensen-werk in Amsterdam-Noord voort te zetten.

In dit jaarverslag leest u waar wij ons als kwetsbare Stichting Kerk & Buurt
Amsterdam-Noord waarde(n)vol voor hebben ingezet.
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Wie we zijn
Kerk & Buurt Noord is een stichting die werkt voor én met bewoners van de Vogel- en

Van der Pekbuurt die hulp en bijstand nodig hebben rondom armoedeproblematiek, ongeacht
om welke hulpvraag het gaat of wat hun overtuiging of religie is. Wij werken vanuit ons

huurpand in één van de armste wijken van Amsterdam. Wij doen dit omdat wij geloven in een
God voor wie ieder mens telt en waardevol is, vooral de mens die het meest achtergesteld en

kwetsbaar is. Deze kwetsbare buurtbewoners willen we terzijde staan en hun belangen dienen
en delen, maar hen ook helpen om de problemen

duurzaam op te lossen, leefbaar te maken en mee
helpen vol te houden.

Wie klopten bij ons aan?
Een kleine honderd mensen zochten ons in

2011 op: jongeren, volwassenen en oude(re)

mensen, ongedocumenteerden, asielzoekers/

vluchtelingen, jong volwassenen, alleenstaanden,
alleenstaande ouders, gezinnen, (ex-) dak/

thuislozen, ex-gedetineerden, mensen met

verslavingsproblematiek etc. De problemen

met schulden, taalbeheersing (inburgering),

beperkte sociale vaardigheden, sociale uitsluiting
en gezondheidsproblemen (psychisch en/of

lichamelijk en/of geestelijk) waren veelal de

grondslag voor de hulpvraag. Hierbij was meestal

sprake van een combinatie van factoren, waardoor
zowel de problematiek alsook de leefsituaties erg
complex zijn.



|

De Huiskamer: een plek voor
ontmoeting, participatie en
ontspanning

Onze activiteiten
Huiskamer en Spreekuur
Onze open inloop in ons huurpand aan de Adelaarsweg 57huis , onze ‘Huiskamer’, is vooral een
plek voor ontmoeting, participatie en ontspanning, waarbij gratis koffie, thee, soep en brood

kunnen worden genuttigd. Onze Huiskamer was elke week gedurende het gehele jaar, ongeacht
feestdagen en vakanties, geopend op de dinsdag en de donderdag van 11.00-13.00 uur. Juist

door deze activiteit ontstaat er een gemeenschap van mensen, waarbij men ook
elkaar hulp biedt door bijvoorbeeld boodschappen voor elkaar te doen, een

klusje in huis, etc. Dit aspect van gemeenschap doet een beroep op de kracht

van de buurtbewoners en maakt dat ze even hun eigen situatie - vaak complex
en problematisch - ‘vergeten’. We puzzelden, sjoelden en er kwamen allerlei

gespreksonderwerpen op tafel over zowel persoonlijke, maatschappelijke alsook
religieuze zaken. Onze vrijwilligers deden actief mee. Gemiddeld kwamen er per
dag tussen de zeven en achttien bezoekers.

We constateerden dat het Spreekuur dit jaar door twintig procent meer

buurtbewoners werd bezocht. Dit zorgde ervoor dat het Spreekuur regelmatig
uitliep en steeds meer mensen op afspraak moesten worden uitgenodigd.

Ondanks het samenwerken met diverse instanties was voor ons dit jaar de

hulpvraag groter dan onze capaciteit. Daarom hebben wij ongeveer twintig
mensen direct moeten doorverwijzen naar andere instanties.

Het Spreekuur vindt plaats tijdens de openingsuren van de Huiskamer waar

buurtbewoners desgewenst zonder afspraak hulp en bijstand kunnen vragen aan
onze professionele buurtpastores.
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Maria: “Afgelopen jaar (2011) heb ik veel steun mogen ontvangen van Arnold.

Ik ben hem dankbaar voor de praktische steun, maar ook voor de geestelijke en
financiële steun. Zonder deze hulp was ik misschien mijn huis kwijt geweest.

Ik ben hem ook dankbaar dat hij mij met zachte hand gedwongen heeft om mij
op te geven voor budgetbeheer en schuldhulp. De vriendelijkheid van Arnold,

maar ook van Yvonne, vrijwilligers en de gasten in de Huiskamer beurt mij op

als ik depressief ben. Ook de maandelijkse Buurtmaaltijd is voor mij een prettige

bijeenkomst. Gezellig en lekker. Ik mocht dit jaar ook af en toe koken; dit geeft mij
voldoening doordat ik hiermee iets terug kan doen. Ook de komende jaren zal ik
Kerk & Buurt als vaste gast blijven bezoeken.”

N IE U W

Huiskamerproject
Dit project ging medio 2011 van start en

staat voor verschillende ontmoeting- en
activiteitsbijeenkomsten voor diverse

doelgroepen. Per twee maanden wordt
een telkens wisselende activiteit

verzorgd. Een succesvolle start werd
geleverd door een verwen-/beauty-

ochtend voor alleenstaande moeders.
Een schoonheidsconsulente en een
kapster waren speciaal voor deze

ochtend ingehuurd. Ook de andere
activiteiten bleken aan te slaan,

zoals een schilder- en tekenochtend.

6
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Diverse activiteiten

werden goed bezocht

Samen eten

verbroedert

Buurtmaaltijd
Ook in 2011 konden we het gehele jaar op de 1ste woensdag van de maand, ongeacht feestdagen
en vakanties, buurtbewoners een gratis warme avondmaaltijd aanbieden. Deze Buurtmaaltijd

is altijd weer een plek van ontmoeting, gezelligheid en gesprek met elkaar. Dit wordt door zo’n
twaalf tot achttien buurbewoners maandelijks bezocht. Het afgelopen jaar is er gekookt door

onder andere kerkelijk betrokken vrijwilligers. Ook buurtbewoners hebben gekookt; zij vinden
het erg fijn om op deze manier iets ‘terug’ te doen voor de hulp die ze van ons ontvangen.
Zo werden er de heerlijkste maaltijden voorgeschoteld vanuit de Surinaamse, Eritrese en
Afghaanse keuken. Maar ook kwam de oer-Hollandse erwtensoep op het menu voor.

Bij de Buurtmaaltijd staan we soms ook stil bij de breukvlakken van het leven, zoals ziekte
en sterven, en stonden we stil bij geboorte, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, etc.
Vaak zijn dit voor de betrokkenen (ook voor de professionals) ontroerende momenten

waarover gesprekken plaatsvinden en we van elkaars levenservaring leren. Ook dit jaar

stonden we stil bij de mensen die ons de afgelopen tijd zijn ontvallen om zodoende dit verlies

gezamenlijk een plekje te kunnen geven. We putten daarbij uit onze eigen geloofstraditie, zoals
Allerheiligen en Allerzielen. We proberen daarin de aansluiting te vinden bij de leefwereld en
levensbeschouwelijke opvattingen van buurtbewoners. Daarom beginnen we vaak met een
gebed of gedicht, wat soms mooie gesprekken oplevert.

Kwetsbaar & waarde(n)vol |
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Ondersteuningsfonds
Dit overlegorgaan draagt zorg voor een verantwoorde bestemming van financiële giften,

goederen en/of vakantie-uitjes ten behoeve van kwetsbare buurtbewoners. De gelden en

goederen worden beschikbaar gesteld door fondsen, kerken en particulieren. Het afgelopen

jaar is vaak een beroep gedaan op het Ondersteuningsfonds. Zo honoreerden we verzoeken tot

aanvragen voor koelkasten, woninginrichting, leefgeld, leges, etc. Vanuit de Kansenpot werd het
mogelijk voor een aantal kinderen om te sporten of muziekles te volgen. Vanuit de Vakantiepot

konden drieënvijftig mensen een dagje uit. Vanwege een stijgende groei in aanvragen moesten
wij bij het aanschrijven van fondsen meer moeite doen om dit alles mogelijk te maken.

Kansenpot
Een zelfgeschreven briefje van Serena (ter ondersteuning bij een aanvraag aan het sportfonds):

“Ik ben 15 jaar oud, vanaf mijn 13 e ben ik bezig met kickboxen. Ik hou ervan om bezig te zijn,

ik kickbox omdat ik ADHD heb. En ik kan me energie goed kwijt in het sporten. Het heeft positief
effect op mij. Ik word er rustig van, ik voel me er heel goed bij en ik kan me boosheid kwijt.

Op mijn 15 e ben ik overgestapt naar boksen, omdat ik een scooterongeluk heb gehad. Ik heb

een groot litteken daarvan overgehouden op mijn linkerzij. Ik heb er nog behoorlijk last van en
daarom kickbox ik niet meer omdat het een gebied is waar ik geraakt kan worden. Ik boks nu

3 à 4 keer per week. Het is een leuke sportschool waar ik al lang train. En de lessen zijn goed. Ik
wil graag doorgaan met sporten. Daarom hoop ik dat u mij financieel daarbij kan helpen. Met
vriendelijke groet. Serena”

8
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Kerstacties en Kerstdiner 2011
We verzorgden de Kerstactie waarbij we vele gezinnen/alleenstaanden blij konden maken met
een kerstgift of kerstpakket.

Ook verzorgden we samen met buurtrestaurant Buurtresto Van Harte, buurtcentrum
De Meeuw en het Leefkringhuis een sfeervol kerstdiner voor tachtig buurtbewoners.

Yvonne vertelt: “Ook in 2011 mochten we, gefinancierd door de Rotary Noord, in samenwerking
met buurtcentrum De Meeuw, Buurtresto Van Harte en het Leefkringhuis, zo’n tachtig mensen

blij maken met een kerstdiner. Het is elk jaar weer een feest om de mensen feestelijk gekleed te
verwelkomen. De kok van Van Harte Buurtresto had een heerlijk menu samengesteld.

Ook gingen we samen met iemand van de Muziekstraat kerstliederen zingen, een groot succes!

Ik mocht het kerstverhaal vertellen wat ging over wat er met je gebeurt als je rijkdom deelt met
een ander. Alle aanwezigen kregen vervolgens geheel in de geest van Kerst wierook mee naar
huis. Het was weer een geslaagde avond!”

Een kleine

honderd mensen
klopten bij
ons aan

Kwetsbaar & waarde(n)vol |
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Project ‘Zorg voor Mensen’
Met dit project bieden we ondersteuning aan bewoners buiten onze directe buurt. Via diverse
instanties worden deze mensen bij ons aangemeld. De meeste mensen die wij met dit project
ondersteunen wonen in Nieuwendam. Het afgelopen jaar konden we in totaal tien gezinnen
ondersteunen en acht alleenstaanden. In totaal circa vijfendertig mensen met een grote
diversiteit wat hun problematiek betreft. Een deelneemster vertelt:

Rachel: “In het leven krijgen we allemaal te maken met verschillende

omstandigheden. Niet omdat je dom bent of omdat er iets mis is of ontbreekt,
maar nu begrijp ik dat dat ook een deel van het leven is. In mijn periode van

woestijn zocht ik naar handvatten, raad, advies, steun om te kunnen staan in

mijn momenten van gebrokenheid, uitgeputheid. Genoeg van de hele situatie;

ben ik Yvonne tegen gekomen via via. Ik ben openhartig naar haar geweest en

ze had altijd een luisterend oor. Ze heeft me een gevoel van warmte en waarde
gegeven. Ze heeft naast me gestaan in mijn dagen van twijfel en ze was mijn

steun. Ik kon met Yvonne praten over van alles en ze heeft altijd geluisterd en
advies gegeven. Ze heeft gekeken naar wat is nodig, wat goed gaat en goede
begeleiding en advies gegeven met veel resultaat. Ik voel me veel zekerder,

zie het leven met betere kleuring en ik en mijn familie gaan de goede kant op
dankzij de hand van Yvonne en Kerk & Buurt. En nog wat anders: ze besteden

leuke tijd aan ons leuke uitstapjes. Lekkere drie gangen diner met Kerst en nog
veel meer. Hun inzet is nodig in deze tijd en het helpt om ouders en kinderen

weer het normale te gunnen. Dank je Yvonne voor je inzet. Je ben top en God
zal je zegenen met meer wijsheid om je goede werk te blijven doen, ook voor
andere mensen. Groetjes uit Amsterdam Noord.”

10
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P r o j e c t ‘ S am e n Ve r d e r ’ : m e e r g r i p o p
het leven door hulp en begeleiding

Project ‘(Verder met) Samen Verder’
Dit mentoraatproject draait om intensieve begeleiding van buurtbewoners in complexe

probleemsituaties naar duurzame verandering met grip op het leven en participatie in de
samenleving. De regie ligt zoveel mogelijk bij de mensen zelf.

Van mei 2008 t/m 2011 werd door begeleiding van ‘Samen Verder’ hulp geboden aan gezinnen

en alleenstaanden. Totaal werd succesvol mentoraat geboden aan twintig volwassenen inclusief
vierentwintig kinderen. Zij waren bijzonder dankbaar voor het mentoraat dat ze kregen. De hulp
resulteerde in een duurzame positieve verandering waar regie over eigen leven, hoop voor de

toekomst en besef van eigen krachten, kansen en zelfredzaamheid werkelijkheid zijn geworden.
Dit in tegenstelling tot de uitzichtloosheid en wanhoop waarin men zich bevond toen men met
dit traject begon. Er zitten continu tien eenheden (gezinnen/personen) in dit mentoraattraject.

Kwetsbaar & waarde(n)vol |
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Wondosen Geberehiowet: “Moeilijke tijden voor mij, ook het jaar 2011.

Zonder Kerk & Buurt zouden de problemen te groot zijn geworden en zou ik
niet overeind kunnen blijven. Kerk & Buurt staat achter mij en vangt mij op
als ik niet meer kan. Achterliggende jaren, veel verschillende problemen.
Na het overlijden van mijn moeder zijn ook veel schulden ontstaan.

Met Arnold ook dit jaar samen naar oplossingen gezocht. Nu zijn bijna de
problemen en schulden opgelost en afgelost zodat een nieuw leven voor
mij aanbreekt.

Alle medewerkers van K&B bedankt, ook de fondsen die mij ondersteuning

hebben gegeven. Heel bijzonder dank ook voor die vrolijke man Arnold van
Kerk & Buurt. Hij luistert goed en antwoord meestal positief. Met hem een
budgetprogramma maken voor schuldenaflossing en ook de controle enzo
was niet altijd prettig en makkelijk geweest, soms was dit voor mij lastig

accepteren. Achteraf gezien is dit wel het beste voor mij. Ik en ook andere
mensen zijn heel blij voor wat hij heeft gedaan.“

Project ‘Samen Voor Elkaar’
Dit project is in 2011 op kleine schaal verkennend gestart. Het gaat in dit project vooral om

het begeleiden van groepen kwetsbare mensen, door deze mensen te monitoren en mentoren
bij reguliere hulp en door betrokken relaties aan te gaan. Maar het project omvat ook het

op gang brengen van buurtprocessen en gemeenschapsvorming waardoor meer kwetsbare

mensen hulp kan worden geboden. Helaas konden we dit project het afgelopen jaar vanwege
capaciteitsgebrek en onvoldoende middelen, niet breed oppakken.

12
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Organisatie
Netwerk
Wij willen met onze inzet een duurzame verandering bij mensen op gang brengen. Daarom

werken wij nauw samen met andere organisaties1 ten aanzien van afstemming, bemiddeling
en doorverwijzing. We werkten in 2011 met name samen via bestaande buurtnetwerken in
Amsterdam-Noord. Onder andere met de Presentiegroep (dit is een samenwerking tussen
het Leefkringhuis, buurtrestaurant Buurtresto van Harte en buurtcentrum De Meeuw) en
incidenteel met buurtprofessional-overleggen en buurtbewonersbijeenkomsten.

In Amsterdam-Noord hebben we een netwerk opgebouwd om zaken af te stemmen rondom
pastoraat en diaconaat. We stemden daar ook zaken met andere organisaties af over

bijvoorbeeld leveringen aan de Voedselbank, de kerstacties, en hadden onder andere contact
met het Stadsdeel Amsterdam-Noord over zorgwekkende sociale trends. Ons kerkelijk

netwerk in 2011 bestond verder uit Katholieke en Protestante kerken in Amsterdam-Noord,

pastoresoverleg Amsterdam-Noord, Raad voor Kerken, diaconale organen in Noord, Protestantse
Kerk Amsterdam en de Lutherse Diaconie. We werkten mee aan kerkdiensten waarin we

vertelden over ons werk, om op deze wijze de band met de kerken te verstevigen en nieuwe
vrijwilligers te kunnen verwelkomen.

Ben Broerse
Vo o r z i t t e r

Arnold van der Snoek
Professional

Yv o nn e S mit
Professional

Marga van Kan
Vrijwilliger

Gerwin Mondria
Secretaris

Ke e s v a n Am e s f o o r t
Penningmeester

Het bestuur en de professionals in 2011

1 o.a. Doras maatschappelijk werk, schuldhulp, Punt P (=GGZ ) GGD, DWI, Stadsdeel, Iban, Leefkringhuis, Buurtcentrum de Meeuw,
Buurtrestaurant van Harte Buurtresto.

Kwetsbaar & waarde(n)vol |
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Dag met een Sterretje, zomeractiviteit. Een begeleidster vertelt.

“Op donderdag 28 juli was het weer zover. Het door de Rotary Nieuwendam en
de Rotary Noord gefinancierde dagje uit naar attractiepark de Goudvis in Sint

Maartenszee. De dag begon al goed, het was stralend weer, en dat na dagen van

veel regen. Met in totaal drieëntwintig volwassenen en dertig kinderen gingen we op
weg. De stemming zat er meteen al goed in. Elk jaar weer een genot om te zien hoe

zowel jong als oud geniet op dit park… op de waterfietsen, de skelters, de ballenbak en
binnenspeelplek, de loopbrug met de waterplas, de trampolines…

Een geheel verzorgde lunch, samen naar het strand, een duik in zee of met rollator en
al erin! Sommige mensen komen nauwelijks aan het strand en voor velen is dit dagje
überhaupt een groot geschenk. De tijd ging snel om en na nog een ijsje te hebben

gegeten, terug de bus in. In tegenstelling tot de heenreis, is het op de terugreis meestal
stil in de bus… veel slapende kinderen en ook ouders en oma’s. ‘s Avonds een geheel

verzorgde maaltijd door Van Harte Resto, en de leden van beide Rotaryclubs hielpen
met bedienen. Veel bedankjes voor deze heerlijke dag mochten we ontvangen.

Een mevrouw zei: ‘als ik vanavond in bed lig hoor ik nog de golven van de zee’.

De organisatie was in handen van buurtcentrum De Meeuw en Kerk & Buurt Noord en
de aanmelding van deelnemers liep via beide organisaties en het Leefkringhuis.”

Dag met een
sterretje,

heerlijk uitje

1
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Vrijwilligers
Het werk van Kerk & Buurt bestaat dankzij vrijwilligers en wordt
gedragen door vrijwilligers, daarbij ondersteund door de twee

professionals die elkaar net zoveel nodig hebben. Zonder onze

vrijwilligers zou al het werk, zoals in dit jaarverslag is verwoord, niet
gedaan zijn. We zijn blij dat we ook dit jaar bijvoorbeeld via VCA

(Vrijwilligers Centrale Amsterdam) nieuwe vrijwilligers hebben mogen
verwelkomen. Maar helaas hebben we ook afscheid moeten nemen
van diverse actieve vrijwilligers waarvan de inzet groot was, en van

bestuursvoorzitter Rinse Reeling Brouwer die jarenlang inzet heeft
gegeven aan ons werk. Maar gelukkig mochten we ook in Gerwin
Mondria een nieuw bestuurslid verwelkomen.

Verdrietiger echter was het afscheid dat we moesten nemen wegens
het overlijden van onze positief en betrokken vrijwilliger pater Van

Bohemen. Helaas bracht dit jaar ook het overlijden van een van onze
bezoekers groot gemis met zich mee.

Ons werk werd in 2011 mede mogelijk
gemaakt door
Commissie Prosan Amsterdam-Noord
Oranjefonds
Skanfonds

Stichting Rotterdam
Stadsdeel Noord

Maria Strootfonds
VSB Fonds

Stichting Het RC Maagdenhuis
Fundatie van Santheuvel

Stichting Hulp na Onderzoek
Diaconieën

Vrijwilligers:
Lenie van Baarsen
Pater Johan van Bohemen †
Trees van Galen
Tom Mulder
Len Boon - de Graaf
Henny de Goede
Frans Vinkestijn
Marga van Kan
Elvira Monte
Henk Verberne
Micheline Zogheb
Sylvia Nakabuubi
OSF (ondersteuningsfonds) commissie
Rien Frankenhout
Tine Ras
Dorry van Dijk
Yvonne Smit
Project groep Samen Verder
Anne Jacobse (Buurtcentrum De Meeuw volwassenwerkster)
Hasnae Amrani Akdi (Leefkringhuis medewerker)
Marga van Kan (Kerk&Buurt - vrijwilliger)
Naciye Uymaz (Douniazade Moeder en
kindcentrum)
Arnold van der Snoek (Kerk & Buurt Noord)
Bestuur
Dr. Rinse H. Reeling Brouwer
Gerwin Mondria
Kees van Amesfoort
Ben Broerse
Marga van Kan
Bestuursondersteuning door
Marchien Timmerman
Professionals
Yvonne Smit
Arnold van der Snoek

Particulieren
En anderen

Kwetsbaar & waarde(n)vol |
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Beknopt financieel jaarverslag
Balans per 31 december 2011 (in euro’s)

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris

Waarborgsom Huur

2011

2010

1.195,95

785,75

2.700,00

2.700,00

Totaal Vaste activa

3.895,95

Vlottende activa 		

3.485,75

Vorderingen

21.250,00

2.529,43

Liquide middelen

41.482,60

38.853,55

Totaal Vlottende activa

62.732,60

41.382,98

								
Totaal Activa
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66.628,55

44.868,73

PASSIVA
Eigen vermogen

Algemene reserve
Voorzieningen 			
Pechpot

Kansenpot
Vakantiepot
Ondersteuningsfonds
Totaal Voorzieningen
Kortlopende schulden etc.

2011
15.886,87

2010
10.789,42

468,50

2.159,95

2.041,50

1.000,00

308,33

770,00

2.994,24

4.256,93

5.812,57

8.186,88

Nog te betalen schulden

3.875,28

5.729,95

Loonheffing / soc.lasten

4.252,97

4.336,47

Te betalen vakantiegeld

1.969,55

2.080,55

Af te dragen pensioenpremie

18,81

412,12

Vooruit ontvangen bijdragen

34.812,50

13.333,34

Totaal Kortlopende schulden etc.

44.929,11

25.892,43

Totaal Passiva

66.628,55

44.868,73
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Staat van baten en lasten

2011
Baten

Vaste bijdragen
Overige bijdragen
Totaal Baten

Exploitatie kosten

2010

101.020,84

112.250,00

325,00

247,35

101.345,84

112.497,35

Salarissen en sociale lasten

66.379,34

74.840,65

Deskundigheidsbevordering

3.944,52

5.939,90

1.653,37

2.018,10

Huisvesting

13.227,48

13.899,73

Algemene kosten

11.583,43

23.187,20

Overige personeelskosten

Totaal Exploitatie kosten

96.788,14

119.885,58

								
Financiële baten en lasten
Interest

539,75

522,54

								
Mutatie algemene reserve

18

|

5.097,45

- 6.865,69

Nawoord
Terugkijkend op 2011 kunnen we concluderen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben.
We zijn naast alle dagelijkse werkzaamheden ook toekomstgericht bezig geweest, juist ten
aanzien van de duurzaamheid van onze activiteiten.

In 2011 hebben we als professionals en bestuursleden bijvoorbeeld gewerkt aan het samenstellen
van een nieuw Beleidsplan voor de periode 2012 tot en met 2014. Met daarin heldere

uitgangspunten en concrete plannen voor de komende jaren (zie Beleidsplan 2012-2014). Daarbij
is het belang onderstreept (en een aanpak geformuleerd) te blijven werken aan het aantrekken
van voldoende en gemotiveerde vrijwilligers. En dat valt niet mee. Uiteindelijk doen zij samen

met onze professionals het goede werk, waarmee Kerk & Buurt Noord voor de buurtbewoners het
verschil wil en kan maken.

We hebben aan den lijve ondervonden dat de economische recessie zijn invloed laat gelden op de
buurt en op onze stichting. De overheid trekt zich meer en meer terug en het particulier initiatief
wordt gezien als de partij die de hiaten in geld, tijd en aandacht moet opvullen. Er is een zware
wissel getrokken op onze twee buurtpastores en onze vrijwilligers, maar zij hebben door vol te
houden gezamenlijk de stichting door onstuimig weer geloodst.

We hebben ons met extra motivatie, tijd en creativiteit op de continuering van ons werk voor de

nood van onze buurtbewoners gericht, terwijl juist in het eerste half jaar van 2011 onze financiële
draagkracht ontoereikend was om de bestaande uren van onze professionals te garanderen.
Gelukkig is die kwetsbare situatie in de tweede helft van het jaar enigszins verbeterd.

Met resultaat: zoals u in dit jaarverslag leest, heeft het werk van Kerk & Buurt Noord tot mooie
resultaten in de buurt geleid. Daar zijn wij gepast trots op.

Kwetsbaar & waarde(n)vol

Voorzitter Kerk&Buurt Noord
Ben Broerse
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Uw steun is welkom!
Mocht u ons waarde(n)volle werk willen steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
- Vrijwilliger worden bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord.

Bent u alleen enkele avonduren beschikbaar? Of juist enkele uren overdag?
Of juist incidenteel? Graag bespreken we de diverse mogelijkheden.
Bel of mail ons, alle hulp is welkom!

- Financiële bijdrage aan ons reguliere werk: ING 8443799, t.n.v. Stichting Kerk & Buurt
Amsterdam-Noord, Amsterdam.

- Financiële steun ten behoeve van het Ondersteuningsfonds: ING 5223291 t.n.v.
Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn.

Kerk & Buurt Noord | Adelaarsweg 57 huis | 1021 BS Amsterdam
020 - 636 92 34 | contact@kerkenbuurtnoord.nl
www.kerkenbuurtnoord.nl
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