Jaarverslag 2019

Stichting Vrienden van Hebron

Jaarverslag
2019

DECEMBER 2020
STICHTING
VRIENDEN VAN HEBRON

1

Jaarverslag 2019

Stichting Vrienden van Hebron

Introductie
Hoe blijft Amsterdam een leefbare stad voor iedereen?
Het afgelopen jaar is er veel geschreven over de vermeende tweedeling in Nederland.
Tussen rijk en arm en hoog- of laag opgeleid. In een stad als Amsterdam is deze
beweging sterk zichtbaar: de middenklasse trekt weg vanwege de onbetaalbare
woningen. Wat in toenemende mate overblijft is een stad waar de verschillen tussen
rijk en arm extra zichtbaar lijken. Die tweedeling is zichtbaar in de
Spaarndammerbuurt/Houthavens in Amsterdam.
Als Stichting Vrienden van Hebron zijn we dankbaar voor de opbouwende rol die we
spelen in de Spaarndammerbuurt/Houthavens. In het afgelopen jaar hebben we op
verschillende manieren bijgedragen aan verbinding en zorg in de buurt: door concrete
hulp en het opzetten van een burennetwerk, door het uitbreiden van onze
buurtmaaltijden en door het ondersteunen van een dragende gemeenschap van
buurtbewoners die zich inzetten voor het welzijn van de wijk.
Amsterdam is niet alleen een stad van toenemende tweedeling. We ervaren in deze
buurt ook een sterke wens van bewoners en betrokkenen om zich verbindend in te
zetten voor de bloei van de buurt.
Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2019.
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Hebron,
Jurjen de Bruijne
Voorzitter
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1. Jaarverslag
Hieronder volgt een kort overzicht van de bereikte resultaten van 2019. We maken
daarbij onderscheid tussen drie onderdelen: a) het buurtwerk b) de buurtkerk c)
gebouwbeheer

a) Buurtwerk
In samenwerking de Protestantse Diaconie zijn we in 2019 gestart met het ontwikkelen
van Buurthulp West: Een platform dat erop gericht is om buurtbewoners aan elkaar te
verbinden door middel van hulpvragen. Via dit platform wordt ook de cursus
‘buurmaatje’ aangeboden. Deze cursus is gericht op het aanbieden van ondersteuning
voor buurtbewoners die zich als vrijwilliger actief inzetten voor de buurt. Tot slot wordt
er vanuit dit diaconale opbouwwerk gebouwd aan een plek waar door middel van
‘lotgenotengroepen’ op creatieve wijze aandacht wordt gegeven aan problemen
rondom schulden (‘InKas-project’) en eenzaamheid (‘Taal voor Eenzaamheid’)
De ontwikkeling van buurthulp West sloot aan bij de wens van Buurtkerk Hebron om
Huiskamer Hebron, geopend in het voorjaar van 2018, verder tot ontwikkeling te
brengen. Dat heeft in 2019 een extra impuls gekregen. Op drie momenten door de
weeks is er een inloop, waarbij op de vrijdagochtend gemiddeld 15-20 bewoners
binnenlopen voor ontmoeting, een praatje en soms voor extra hulp. Het is onze wens
om deze huiskamer in 2020 verder tot ontwikkeling te brengen door in te zetten op een
brede programmering, waardoor de huiskamer een verbindende plek kan worden waar
diverse bewoners hun weg naar toe weten te vinden.
In 2019 heeft ook de buurtmaaltijd een verdere vlucht genomen. Deze tweewekelijkse
maaltijd kende lange tijd ongeveer 30-40 bezoekers. In 2019 steeg dit aantal naar
gemiddeld 50-60 bezoekers. Daarbij streven wij er bij deze maaltijd naar om bewoners
zoveel mogelijk te laten participeren in organisatie van de maaltijden, en met succes: er
zijn ruim voldoende vrijwilligers en kookploegen. Daarnaast wordt de maaltijd deels
gesponsord door de lokale supermarkt.
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Voor de komende jaren zien we veel ruimte om het buurtwerk verder te ontwikkelen.
Hierbij denken we in het bijzonder aan de ontwikkeling van het werk met betrekking tot
kinderen in de wijk. De afgelopen jaren was er een afname van het kinderwerk dat
vanuit het buurthuis georganiseerd werd. Naast de zomerweek die vanuit Hebron
jaarlijks wordt georganiseerd, is er voor kinderen nauwelijks aanbod. Uit de cijfers van
Gemeente Amsterdam én de informatie van onze partners (ABC-Combiwel) blijkt dat
juist in deze wijk diverse gezinnen behoefte hebben aan verdere ondersteuning.
Een ander aandachtspunt is de opvang van ongedocumenteerden en statushouders in
de wijk. Een bewonersavond dit jaar bracht een verhit debat op gang in het
buurcentrum. Als Hebron zien we kansen om op dit vlak een rol te spelen in zowel het
ondersteunen van kwetsbare statushouders bij hun integratie in de wijk als in het
werken aan verbinding. Hierover is het afgelopen jaar goed contact geweest met het
Stadsdeel.
Tot slot hebben we goede samenwerking opgebouwd met enkele ondernemers uit de
wijk, en andere buurtorganisaties, zoals het project ‘Ondertussen’: een project dat door
middel van kunst, statushouders en buurtbewoners aan elkaar verbindt. Helaas moest
dit project eind 2019 stoppen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Een deel
van de activiteiten is overgenomen door Hebron, evenals enkele vrijwilligers.

B) Buurtkerk Hebron
Een andere belangrijke doelstelling van onze stichting betreft de ondersteuning van
buurtkerk Herbron. Deze gemeenschap -in ontwikkeling- draagt bij aan het creëren van
verbinding in de Spaarndammerbuurt, en is een belangrijke plek van inspiratie in de
wijk.
In het afgelopen jaar is deze gemeenschap verder gegroeid. Zowel in de komst van
nieuwe deelnemers, waarbij vier buurtbewoners gedoopt werden (een
toetredingsmoment tot de gemeenschap) alsmede via diverse nieuwe mensen die zich
op andere wijze aansloten. Daarnaast is er sprake van een groei in betrokkenheid. De
gemeenschap had en heeft de wens om een gemeenschap van buurtbewoners te zijn,
en ziet hier een sterke ontwikkeling in.
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Omdat deze buurtkerk als project is gestart, begon in 2019 de vraag te spelen naar de
voortgang van deze buurkerk. Alle betrokken partners hebben aangegeven veel
mogelijkheden te zien voor Buurtkerk Hebron om een vaste stabiele plek te blijven in de
Spaarndammerbuurt; namelijk als een buurtkerk die zich blijvend inzet voor de
ontwikkeling van een gemeenschap en de bloei van de buurt, en die zich laat inspireren
door de christelijke weg. In 2021 zal het project formeel overgaan in een andere vastere
vorm.

C) Gebouw Hebron
Vanaf 2018 is Stichting Vrienden van Hebron praktisch beheerder van de wijkzalen van
het wijkgebouw Hebron. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de exploitatie en
het basis-beheer van de zalen. In 2019 heeft deze rol extra vorm gekregen. De wijkzalen
zijn uitgeleefd en hebben te maken met achterstallig onderhoud. Het casco is van
Vereniging Hebron. Zij hebben aangegeven de komende jaren te willen investeren in de
wijkzalen.
In 2019 heeft de Stichting Vrienden van Hebron moeten investeren in de inventaris van
de wijkzalen. Een nieuwe vaatwasser in aangeschaft, een wasdroger, pannen, kasten en
andere inventaris. Daarnaast is de verhuur van de zalen geprofessionaliseerd om meer
ruimte te bieden aan huurders van de zalen. Tot slot hebben we een extra
bedrijfsruimte onder ons beheer gekregen, dat momenteel als kantoor gebruikt wordt
door buurthulp en door buurtkerk Hebron.
Ook is in 2019 gestart met het ontwikkelen van een groter plan met betrekking tot de
zalen. Verschillende partijen zijn langs geweest om in samenwerking met de eigenaar
van het pand in kaart te brengen welk onderhoud de komende jaren nodig is. Zij
hebben deze investeringen zorgvuldig gedocumenteerd.
We verwachten als stichting dat de noodzakelijke investeringen de komende jaren
gedaan worden, waarmee het doel van onze stichting beter gerealiseerd kan worden.
Tegelijk is dit een proces wat nog enkele jaren kan duren. Tot die tijd is aangebroken
zullen we, zoals we in het afgelopen jaar 2019 hebben gedaan, noodzakelijke
aanschaffingen moeten doen voor de inventaris en inrichting, om de doelen van onze
stichting in de wijkzalen te kunnen blijven verwezenlijken.
5

Jaarverslag 2019

Stichting Vrienden van Hebron

2. Vooruitblik
2019 was een bijzonder jaar voor Stichting Vrienden van Hebron. Begonnen als ‘kleine
stichting’ zien we de activiteiten en werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid
van de stichting vallen, verder groeien.
We zien ook diverse kansen en mogelijkheden om in de komende jaren op verschillende
vlakken uit te breiden. In 2020 hopen we te beginnen met het verkennen van de rol van
de stichting met betrekking tot de aan de wijk grenzende nieuwbouw van de
Houthavens: formeel onderdeel van de Spaarndammerbuurt, maar in de praktijk een
heel ander stuk stad.
Ook zien we dat het buurthulp ons werk verder zal uitbreiden. De goede band met de
Gemeente Amsterdam en andere samenwerkingspartners vraagt om een verdere
verkenning van de mogelijkheden hiervoor, en het in kaart brengen van de belangrijke
aandachtpunten voor het buurtwerk met oog op de wijkontwikkeling. Hierbij denken
we bijvoorbeeld aan het werk met kinderen. Ook de komst van een AZC en woningen
voor statushouders rondom Hebron vragen hierbij bijzondere aandacht.
Ook de buurtkerk zien we groeien. We willen in het komende jaar nadenken hoe we het
professionele team kunnen versterken en mogelijk uitbreiden, zodat deze buurtkerkgemeenschap verder ondersteund kan worden in haar ontwikkeling als belangrijke
gemeenschap in de wijk.
Tot slot verwachten we in 2020 ook verdere stappen te kunnen zetten met betrekking
tot de ontwikkeling van de zalen van het wijkgebouw, om ze tot een nog
toegankelijkere plek in te richten voor buurtbewoners om samen te komen.
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3. Toelichting Jaarrekening
De jaarrekening van 2019 spreekt voor zich.
Hierbij vermelden we dat een batig saldo van de stichting bestemd is voor het
opbouwen van een bescheiden buffer om tegenvallende inkomsten die door
omstandigheden kunnen ontstaan, in de komende jaren op te kunnen vangen.
Vermogensopbouw en winst behoren niet tot de doelstelling van onze stichting.
Daarom zullen wij baten te allen tijde ten goede laten komen aan de in de statuten
opgestelde doelen van de stichting.
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