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INLEIDING

Rond 2030 zal zestig procent van de wereldbevolking wonen in een stad. De trek van het
platteland naar de stad is een wereldwijde beweging die niet te stoppen is.
Tegelijkertijd is er een tegenstelde beweging. De stad wordt steeds minder toegankelijk,
met name in en om metropolen zoals Amsterdam. De hoge huizenprijzen is er vooral debet
aan dat de middenklasse verdwijnt uit de steden.
In oude volksbuurten ontstaat als gevolg daarvan een diverse mix van buurtbewoners. De
meer vermogende stedelingen hebben hoge hypotheken of in ieder geval hogere
woonlasten, terwijl hun minder vermogende buren nog in aanmerking komen voor de
sociale huur.
Stichting Vrienden van Hebron beschouwt het als haar doelstelling om te werken aan
sociale cohesie in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, inclusief de nieuw gebouwde
Houthavens. De voornoemde ontwikkeling is in deze twee buurten in sterke mate zichtbaar.
Dit document vertegenwoordigt het meest actuele beleidsplan van Stichting Vrienden van
Hebron, waarin haar algemene doelstelling wordt omschreven en uitgewerkt. De
specificering van de plannen per jaar is in hoofdstuk vijf uitgewerkt per kalenderjaar.
Stichting Vrienden van Hebron zet zich in voor de bloei van de Spaarndammerbuurt. Dit
beleidsplan geeft uiting aan deze ambitie en vertaalt haar naar concrete plannen voor de
komende jaren.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Hebron,

Jurjen de Bruijne
Voorzitter Stichting Vrienden van Hebron
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1. BESTUUR
Het bestuur van Stichting Vrienden van Hebron kent de volgende bestuurders
•

Jurjen de Bruijne - voorzitter

•

Peter Graafland - penningmeester

•

Sander van Zaane - secretaris

•

Finn Szumlas - bestuurslid

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders. Het bestuur heeft een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester die elk hun taak uitoefenen conform het
bepaalde in de statuten.
De bestuurstermijn voor bestuurders is vier jaar. De bestuurders worden benoemd door het
bestuur. De bestuursleden van de stichting doen hun werk voor de stichting geheel
onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding.
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur komt ieder kwartaal
bijeen. In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde het vaststellen van de
balans en de staat van baten en lasten.
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2. DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN
Stichting Vrienden van Hebron zet zich in voor een Spaarndammerbuurt waar mensen tot
bloei komen, omzien naar elkaar en er voor elkaar zijn als iemand hulp nodig heeft.
Stichting Vrienden van Hebron ondersteunt, samen met andere partners, Hebron
Amsterdam in het realiseren van haar missie om de Spaarndammerbuurt in Amsterdam tot
bloei te brengen.
De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:
het verwerven van fondsen
ten behoeve van de Christelijke Gemeenschap Hebron, gevestigd in de
Spaarndammerbuurt in Amsterdam en
ten behoeve van de Spaarndammerbuurt;
het aanwenden van de in a. bedoelde fondsen voor activiteiten, georganiseerd
door Hebron;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De genoemde doelstellingen zijn breed geformuleerd en komen concreet tot uiting in drie
werkterreinen, te weten: samen (1), hulp (2) en ziel (3).

Samen
Hebron Amsterdam wil één van de netwerken zijn die zich inzet voor een ongedeelde buurt.
In een wijk waar grote diversiteit heerst in inkomen, opleiding en etniciteit is het ontzettend
belangrijk dat er actief wordt gewerkt aan cohesie. Met Hebron bouwen we aan een
gelijkwaardig netwerk en een gemeenschap die een sociaal vangnet vormt op basis van
gelijkwaardigheid en wederkerigheid, gelet op individuele mogelijkheden. Eenzaamheid of
‘verdubbeling’ vormen een bedreiging voor de sociale cohesie van de buurt.
Er zijn verschillende ontmoetingsplekken in de buurt waar zowel eenzaamheid bestreden
wordt als gewerkt wordt aan een inclusieve buurt. Tegelijkertijd zien we dat eenzaamheid
groeit en het niet eenvoudig is om de buurt duurzaam samen te laten komen.

Hulp
Hebron Amsterdam helpt mensen die geen andere helpers hebben. We willen naast
mensen staan. We inventariseren, verwijzen waar nodig door en stemmen af met andere
wijkpartners. Door aan te sluiten bij eigen kunnen, eigen verantwoordelijkheid én het
concreet bieden van hulp bouwen we een cluster dat als ‘vangnet’ fungeert voor kwetsbare
wijkbewoners. Het kan daarbij gaan over hulp bij schulden, praktische hulp of het uitdelen
van maaltijden aan armlastige wijkbewoners.
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Hoewel de Spaarndammerbuurt in verandering is, zien we nog steeds een lichte stijging
van hulpvragen, mede ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis van 2020.

Ziel
Hebron Amsterdam draagt bij aan de bloei van de Spaarndammerbuurt. Daarin vormt Gods
liefde voor ieder mens, zoals gewaarborgd in de christelijke traditie, een belangrijke
inspiratiebron. Ongeacht wat de geloofsachtergrond is, wil Hebron Amsterdam inspiratie
aanbieden voor wat wij ‘de bloei van de ziel’ noemen. Voeding en gesprek bij grote en
kleine levensvragen dragen bij aan verbinding en openheid. Dit krijgt met name vorm via de
ontwikkeling van een kerkgemeenschap, met een wekelijkse viering en gevarieerd kring- en
cursusaanbod. Maar ook de strikt genomen niet-christelijke initiatieven en activiteiten in de
buurt kunnen bijdragen aan innerlijke bloei en dus aanleiding zijn tot samenwerking of
ondersteuning.
We merken dat levensvragen een belangrijke kracht zijn in het brengen van een diepere
verbinding tussen buurtbewoners. Ook zien we dat perioden van crisis en onzekerheid de
behoefte aan een inclusieve plek waar ruimte is voor levensvragen, doen toenemen.
Waarden
Stichting Vrienden van Hebron werkt vanuit de volgende kernwaarden:
-

Eerlijk & Transparant. We doet wat we zeggen en zeggen wat we doen. We zetten
ons in voor een eerlijke en transparante buurt en geven ook onszelf als Stichting op
deze wijze vorm.

-

Dichtbij & Verstaanbaar. We zijn er voor de buurt. Dat betekent dat we ernaar
streven de organisatie in alles wat we doen verstaanbaar te houden en dichtbij het
leven van de bewoners van de Spaarndammerbuurt.

-

Duurzaam & Betrokken. We geloven in duurzame relaties. In een context van
vluchtig contact en snelle wisselingen, willen we bouwen aan een blijvend betrokken
buurt. Dat laten we zien in de activiteiten.

Doelgroep
De doelgroep van Stichting Vrienden van Hebron is primair de Spaarndammerbuurt en de
daarbij behorende nieuwe wijk de Houthavens. In breder perspectief richt de stichting zich
op het gebied dat door de Gemeente Amsterdam wordt aangeduid als Westerpark. Binnen
dit stadsdeel richten we ons op het geheel van de bewoners en maken we geen
onderscheid tussen leeftijdsgroepen, etniciteit of sociaal economische status.
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3. VERWERVING VAN INKOMSTEN
Stichting Vrienden van Hebron heeft een (beperkt) kapitaal (< €50.000) dat voornamelijk
opgebouwd is door bijdragen voor de christelijke gemeenschap Hebron. Het huidige
kapitaal bestaat voor het grootste deel uit reserveringen. Een beperkt deel is opgebouwd
door vaste donateurs en overige giften en behoort tot de reserves.
De komende jaren verwachten we op verschillende wijzen extra inkomsten te verwerven
voor het realiseren van onze doelstellingen. Deze hebben dan betrekking op één of meer
van de in hoofdstuk twee genoemde clusters.
De wijzen waarop de stichting gelden verwerft:
Gelden van andere christelijke gemeenschappen
Gelden van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Kerk Nederland
Gelden van de Protestantse Diaconie Amsterdam
Gelden uit nalatenschappen
Donaties van particulieren en bedrijven
Gelden door middel van crowdfunding voor specifieke activiteiten
Gelden uit verhuur van zalen
Gelden uit subsidies en fondsen
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4. BEHEER EN BESTEDING VERMOGEN
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. We passen hierbij
het vier-ogen-principe toe: een lid van de christelijke gemeenschap Hebron controleert
periodiek de financiële administratie. Daarnaast worden uitgaven hoger dan €1000 alleen
gedaan na een mondeling akkoord van alle leden van het stichtingsbestuur.
Het vermogen van de Stichting is verdeeld over een drietal bankrekeningen:
-

-

Een hoofdrekening voor rechtstreekse uitgaven met betrekking tot de doelstelling
van de stichting én het aanwenden van fondsen
Een onderrekening voor de christelijke gemeenschap Hebron, in beheer van de
penningmeester van de kerkgemeenschap en gecontroleerd door de
penningmeester van het bestuur
Een onderrekening voor het beheer van de zalen van het wijkgebouw Hebron, waar
Stichting Vrienden van Hebron een gebruiksovereenkomst mee heeft afgesloten

Jaarlijks wordt door de penningsmeester een financiële verantwoording opgesteld. Deze
wordt door het bestuur vastgesteld en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op de
website geplaatst.
Over het vermogen van de stichting kan slechts door het voltallige bestuur worden beschikt,
bij meerderheid van stemmen. Rekening en verantwoording worden afgelegd in de
(financiële) verslagen die openbaar worden gemaakt.
Uitkeringen door de stichting kunnen worden gedaan aan instellingen en instanties,
projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Ieder jaar wordt
er opnieuw een (financieel) plan gemaakt.
De stichting kent geen personeel in dienst. De stichting keert (vrijwilligers)vergoedingen uit
wanneer deze passen binnen de doelstelling van de stichting.

8

Stichting Vrienden Van Hebron
Beleidsplan

5. PLANNEN 2020-2025
De komende jaren willen we de doelen van de Stichting verder tot realisatie brengen. De
specifieke plannen zullen worden uitgewerkt in de jaarlijkse projectplannen. Hieronder
geven we in grote lijnen aan hoe we komende jaren de doelstelling van de Stichting willen
vormgeven. We volgen daarin de in hoofdstuk twee genoemde clusters.
Samen
De komende jaren zal het voor de Spaardammerbuurt/Houthavens extra van belang zijn
om te investeren in duurzame sociale cohesie. Dat vraagt om een collectieve kracht van
bewoners, wijkorganisaties, het stadsdeel en buurtinitiatieven. Stichting Vrienden van
Hebron wil daaraan graag bijdragen. Voor de komende jaren betekent dat voor ons:
-

-

-

-

-

het verder uitbouwen en ondersteunen van Buurthulp West. Met de functie van een
‘makelaar’ brengt Buurthulp West koppelingen tussen buurtbewoners op basis van
vraag en aanbod. Daarnaast bouwt Buurthulp West aan een breed netwerk van
vrijwilligers die zich inzetten voor duurzaam vrijwilligerswerk in de
Spaarndammerbuurt/Houthavens
het versterken van de christelijke gemeenschap Hebron als inclusieve plek van
verbinding waar bewoners van Spaarndammerbuurt/Houthavens elkaar kunnen
ontmoeten
het realiseren van een breed programma in ‘Huiskamer Hebron’ als publieke ruimte
waar buurthulp West en Hebron Amsterdam bijdragen aan duurzaam samenleven.
Onderdeel hiervan is het gereedmaken/opknappen van deze zalen om dit te
realiseren.
het uitbouwen van kinderwerk in Spaarndammerbuurt/Houthavens als belangrijke
schakel van verbinding tussen kinderen uit de wijk én het creëren van een netwerk
van ouders in gelijkwaardige en wederkerige ondersteuning in het ouderschap.
het realiseren van nieuwe activiteiten, zoals wijk-gesprekken, creatieve activiteiten,
performance art of vormen van sociaal ondernemen die bijdragen aan verdere
verbinding in de Spaarndammerbuurt/Houthavens

Hulp
Hoewel de Spaarndammerbuurt/Houthavens in snel tempo afscheid nemen van het imago
van ‘kwetsbare wijk’, zal de wijk een kwetsbare aspect blijven houden in de toekomst.
Daarnaast zullen de hoge huizenprijzen met name nieuwe bewoners met vermogen
aantrekken. De verschillen tussen rijk en arm, tussen kwetsbaar en ‘succesvol’ zullen
toenemen. Samen met de welzijnsorganisaties willen we de komende jaren aanwezig zijn
voor wie geen helper heeft. Dat betekent voor ons de komende jaren
-

-

een duurzame samenwerking tussen Buurthulp West, de Gemeente Amsterdam, de
Protestantse Diaconie en Hebron Amsterdam om armoede en eenzaamheid in de
wijk tegen te gaan.
het blijven aanbieden van maaltijden voor sociaal economisch kwetsbaren en andere
buurtbewoners en daarmee werken aan verbinding in de wijk
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-

-

het aanbieden van programma om economische kwetsbare bewoners te
ondersteunen in financiële situaties, bijvoorbeeld door programma’s als InKas, Taal
voor Eenzaamheid en luistergroepen
directe praktische en financiële ondersteuning aan hulpbehoevende huishoudens
met het vrijwilligersnetwerk van Hebron Amsterdam bijdragen aan de
aandachtsvelden van de gemeente en het ontwikkelen van activiteiten op dit vlak en
ondersteuning geven aan deze vrijwilligers

Ziel
Het is de wens van de christelijke gemeenschap Hebron om de komende jaren te blijven
groeien. Stichting Vrienden van Hebron ondersteunt deze gemeenschap in het aanbod van
‘programma voor de ziel’. Daarbij gaat het zowel om de groei van de christelijke
gemeenschap die elkaar (onder andere) op zondag ontmoet, als ook het vergroten van
zingevend aanbod, gericht op de bloei van wijkbewoners en de buurt als geheel. Dat
betekent de komende jaren
-

het bijdragen aan stabilisering van de geloofsgemeenschap Hebron door te werken
aan duurzame financiering van verschillende stakeholders
het creëren van nieuw aanbod gericht op zingeving én mentale gezondheid met oog
op de nieuwe bewoners van de Spaarndammerbuurt en Houthavens
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6. GEGEVENS STICHTING
Stichting Vrienden van Hebron
Polanenstraat 197
1013 VV Amsterdam
info@vriendenvanhebron.nl
IBAN NL14TRIO0776492837
t.n.v. Stichting Vrienden van Hebron
RSIN 856690594
Financieel jaaroverzicht en beleidsplan te vinden op onze website.
www.vriendenvanhebron.nl
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