Stichting Puur Poelenburg

JAARVERSLAG 2019
www.puurpoelenburg.nl

Marktstraat 112
1521DZ Wormerveer

Inhoud
9

Stichting Puur Poelenburg

Voorwoord van de voorzitter

3

1.

4

Verslag van het bestuur
1.2

Activiteiten

4

2.

Toekomst

5

3.

Organisatie

6

3.1

Bestuur

6

3.2

Werknemers

6

4.

5.

Jaarrekening

7

Belangrijk

7

4.1

7

Voorbeeld jaarrekening
Begroting

9

9

Stichting Puur Poelenburg

Voorwoord van de voorzitter
Graag willen we door middel van dit jaarverslag delen wat er voor werk verricht mocht
worden in Poelenburg. We kunnen als bestuur terugkijken op een mooi jaar waarin
doorgewerkt mocht worden aan duurzame relaties in de wijk. Natuurlijk zijn er mooie
successen zoals de Kerstmaaltijd met een goede opkomst.
Maar de echte successen zijn niet in woorden te vangen is. Wijkbewoners ondersteunen met
persoonlijke aandacht en praktische hulp. Echte aandacht voor mensen in de wijk. Aandacht
voor kleine en grote problemen. Luisteren en meedenken.
Puur Poelenburg let op de kleintjes en gaat voorzichtig om met de financiële middelen die
beschikbaar zijn. Ook in 2019 zijn we blij met de giften die we hebben mogen ontvangen van
donateurs, kerken, gemeente Zaanstad en fondsen. In dit verslag is te lezen hoe deze
middelen zijn ingezet om doelen te bereiken. We willen namens het bestuur iedereen
bedanken die het werk in de wijk mogelijk maakt.
Veel leesplezier.
Chris Simonse, bestuursvoorzitter Puur Poelenburg
Wormerveer, september 2020
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1.

Verslag van het bestuur

Puur Poelenburg wil een christelijke wijkgemeenschap zijn die de vrede van God viert en die
actief deelneemt aan de opbouw van de wijk. We verbinden ons met de mensen in de wijk
om Jezus te laten zien en hen uit te nodigen en te stimuleren (samen met ons) Jezus te
volgen.

1.2

Activiteiten

Meidenclub
Sinds 2014 organiseren we eens per maand op woensdagmiddag een meidenclub. De
meiden variëren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De groep bestaat gewoonlijk uit ongeveer 15
meiden. De middag staat in het teken van ontmoeting. Samen maken de kinderen iets leuk
en/of lekkers. De meiden leren dat je onder de juiste voorwaarden samen iets leuks en
waardevols neer kunt zetten. De club heeft haar plek in Poelenburg verworven.

Vieringen
In 2019 hebben we maandelijkse vieringen met een aantal christenen uit de wijk
georganiseerd. De vieringen stonden in het teken van ontmoeting met God en met elkaar.
Het doel is om de aanwezigen een geestelijk thuis te bieden.

Kerstmaaltijd
Voor de buurtbewoners uit de wijken Poelenburg en Peldersveld hebben we een kerstviering
in de wijk georganiseerd. Ook mensen die verbonden zijn met het netwerk ‘prakkie over 075’
zijn hiervoor uitgenodigd. We mochten een grote groep mensen verwelkomen. Dankzij de
enthousiaste inzet van een aantal vrijwilligers konden we veel mensen blij maken met een
mooie kerstmaaltijd en kerstboodschap.

Coaching
We hebben in 2019 een aantal mensen begeleid op hun zoektocht door het leven zowel op
het gebied van werk, maar ook op het gebied van zingeving en geloofsovertuiging. Het
meerderdeel van deze mensen had een niet-Nederlandse afkomst. Onder hen waren ook
vluchtelingen.

Maal met verhaal
Puur Poelenburg organiseerde in 2019 samen met Stichting de Bron ongeveer om de 6
weken gesprekken rondom een lunch. Het aantal deelnemers varieerde van 8 tot 12
personen. Tijdens deze gesprekken werden universele thema’s besproken (gebed, vasten,
goede werken, opvoeding). Omdat elke deelnemer iets vertelde over hoe dit onderwerp vorm
krijgt in zijn of haar leven was dit een geschikte manier om elkaars geloofsleven te leren
kennen. Het lijkt ook een goede manier om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie
in de wijk.

Trainingen
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We zijn bij verschillende netwerken aangesloten om zelf training te ontvangen. De
training en begeleiding richt zich vooral op het omgaan met mensen uit andere
culturen. Daarnaast was er gelegenheid om te evalueren en nieuwe plannen te
maken.
Netwerken
We waren er ook in 2019 opgericht ons netwerk te vergroten. Dat doen we om elke
de gelegenheden om dit te doen aan te grijpen. De sirene soep die elke eerste
maandag van de maand door het jeugdteam en het sociaal wijkteam worden
georganiseerd is een voorbeeld van zo’n gelegenheid.
Vrijwilligerswerk
Een andere manier waarop we zichtbaar zijn in de wijk is doordat we wekelijks
vrijwilligerswerk verrichten in het inloophuis van de gemeente Zaanstad. Ook op deze
manier dragen ons steentje bij aan de opbouw van de wijk.
Vadersdialoog
Ook in 2019 waren we betrokken bij de dialoogavonden die dit jaar werden
geïnitieerd door het jeugdteam. Tijdens de dialoogavonden zijn een aantal vaders uit
de wijk met elkaar in gesprek gegaan over hun rol als opvoeder. Vaders die een
netwerk hebben in de wijk moeten betrokken worden bij de organisatie en de
planning van de activiteiten om deelname van vaders te kunnen waarborgen.
Deelname bestuurlijk overleg actieplan Poelenburg Peldersveld
We waren in 2019 betrokken bij het bestuurlijk overleg van het actieplan voor
Poelenburg en Peldersveld. Op deze manier houden we goed voeling met de
knelpunten en de uitdagingen van deze wijken. Daarnaast dragen we ons steentje bij
door mee te denken bij het ontwikkelen van plannen ter verbetering van de wijk.
Gebedsavonden
Met regelmaat komen we samen om specifiek te bidden voor de wijk en de mensen
in de wijk. Het zijn avonden waarin we terugkijken en biddend zoeken naar Gods
leiding voor de activiteiten die we ondernemen of willen ondernemen in de wijk.

2.

Toekomst

In het nieuwe jaar wil Poelenburg verder gaan op de ingeslagen weg. Ze zal haar contacten
in de wijk uitbouwen. Ook verbreden we het team om zo meer dragende schouders te
hebben voor onze werkzaamheden in de wijk. Met name de kerstviering in de Poelenburcht
was een succes. In 2020 zullen we maandelijks een vervolg geven aan deze maaltijd. Naast
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het uitbreiding van het team en het opvoeren van samenwerking met andere organisaties
zullen we ook meer aandacht geven aan onze PR.

`3.

Organisatie

Stichting Puur Poelenburg
KvK:

58430598

RSIN: 853037358
E-mail: puurpoelenburg@solcon.nl
Postadres:
Marktstraat 112,
1521DZ Wormerveer

Puur Poelenburg is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo
hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en
schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het
recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting aftrekken.

3.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Bestuurslid

dhr. C. Simonse
dhr. E. de Jong
mevr. Silva Ete

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

3.2

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij Puur Poelenburg. Puur Poelenburg huurt mensen in
voor bepaalde werkzaamheden.

4.

Financiën

4.1 Jaarrekening
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5.

Begroting 2020
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