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In 2016 worden verschillende groepsactiviteiten uit 2015, die tot nu toe succesvol zijn, doorgezet.
Zo is er de groep Taalvaardig, waarbij de deelnemers uit Arabische landen, het Midden-Oosten
en Afrika in de loop van de maanden aangevuld worden met vrouwen uit India, Zuid-Korea en
China. Veelal wordt hiervoor de Engelse taal gebruikt als opmaat voor het leren van de
Nederlandse taal. Het seizoen wordt in de maand juni, na de Ramadan, afgesloten met een
tekenworkshop in het COBRA museum en een Suikerfeest, dat voor alle bezoekers van de
Buurtkamer toegankelijk is.
De zomercursus telt een tiental deelnemers.
In de tweede helft van 2016 is er veel verloop, veroorzaakt door alle cursussen die in de
gemeente worden aangeboden aan alle niet-Nederlands sprekende en schrijvende inwoners van
Amstelveen. Toch zijn er gemiddeld tien leerlingen per ochtend aanwezig.
De vrouwenpraatgroep op de woensdagochtend kent een kern van tien vaste bezoekers met
twee docenten. Het doel van deze groep is de mondelinge taalvaardigheid te verbeteren.
De inloop op de multiculturele bijeenkomst op de 1e woensdag van de maand is veelal een
reünie van gewezen cursisten en bezoekers, die vanaf het begin van het bestaan van de
Buurtkamer komen.
Hierbij wordt naast de gezelligheid altijd een actueel onderwerp besproken. Eind dit jaar bezocht
de Burgemeester de Buurtkamer om in een geanimeerd gesprek te vertellen over haar werk
voor deze gemeente.
Nieuw is dit najaar, de start van het Taalpunt Buurtkamer KKP. Hierbij gaat het om
laaggeletterden op weg te helpen naar een bruikbare kennis van de Nederlandse taal. Er wordt
nauw samengewerkt met de Bibliotheek op het Stadshart.
De mannentaalgroep in de ochtend is verhuisd naar de avond, maar ook nu blijft de
belangstelling gering. Toch zetten wij deze activiteit voort in 2017, het is belangrijk ook deze
groep te bereiken.
Taalrijk, de groep voor kinderen van niet-Nederlandse ouders, hanteert een wachtlijst.
6 docenten met 6 kinderen in twee sessies (dus in totaal 12 kinderen) op de woensdagmiddag.
Uitbreiding is in de Buurtkamer niet mogelijk vanwege de beperkte ruimten.
De huiswerkgroep, drie dagen per week, telt gemiddeld 5 leerlingen, met drie docenten. Deze
groep valt onder auspiciën van de wijkcoach Keizer Karelpark. De Buurtkamer stelt hiervoor
ruimte beschikbaar.

De dialooggroep voor jongeren is gestart met 1x per 14 dagen een bijeenkomst.
De initiatiefnemer hiervan is VITA Amstelland en wordt door hen begeleid.
Ook hiervoor stelt de Buurtkamer ruimte beschikbaar.
Sint Maarten is ook dit jaar weer gevierd. De samenkomst was in de Buurtkamer. Met eigen
gemaakte tasjes trokken de kinderen (en ouders) in optocht door de buurt.
Women in Between Jobs (WIBJ) is zeer succesvol geweest. Van de 16 deelnemers hebben
inmiddels 12 vrouwen een baan gevonden. Burgemeester Mirjam van ’t Veld reikte in april de
certificaten uit. Van de bijeenkomst is een bijzonder geslaagde video gemaakt. De tweede helft
van dit jaar vindt WIBJ niet plaats, omdat de initiatiefneemster een tijdelijke baan in Bonaire
krijgt. Het is het plan om opnieuw een groep op te zetten in 2017.
Koffie bij Mada werd wisselend bezocht. De formule is in de loop van het jaar veranderd naar
koffie bij de gastvrouw van de dag. Het is voor veel mensen een rustpunt, een pleisterplaats.
We overleggen in 2017 met bezoekers en gastvrouwen of een dergelijke vorm van een
huiskamer de hele dag open moet zijn. Deze urenuitbreiding vraagt wel om meer gastvrouwen.
Het zondagmiddag café is een plek dat door hoofdzakelijk bezocht wordt door ouderen en
alleenstaanden. Ondanks dat er op de zondag meer keuze is voor activiteiten in Amstelveen blijft
deze groep constant. De meeste bezoekers komen voor de gezelligheid. Door het bezoek aan
het zondagmiddag café zijn deze ouderen en alleenstaanden minimaal voor 1 dag weer onder
de mensen.
Het Café Internationale, 1 x in de 14 dagen, groeit weer in belangstelling. Dit is vooral een
ontmoetingsplaats voor alleen gaanden. Mannen ontdekken steeds meer deze vorm van
gezelligheid. Zelfs in de zomermaanden is het Café volgeboekt
De animo voor de vakantie-activiteiten voor kinderen heeft ons overrompeld. In 2015 waren
er 10 kinderen. Dit jaar staat de teller op 22 kinderen. We hebben deze zomeractiviteiten
afgesloten met een voorstelling voor alle kinderen en familieleden en een gezamenlijke maaltijd.
Dit werd gehouden op de laatste vrijdag voordat de scholen weer begonnen.
Het Buurtkamerfestival vond plaats op 31 mei en had uit een zeer gevarieerd programma.
Naast een koffieceremonie uit Eritrea en een theeceremonie uit Koerdistan, was er een lezing
met dia's over oud-Amstelveen, een demonstratie van oude dansen uit India, nieuw muzikaal
talent, o.a. afkomstig van onze inpandige muziekschool. Tieners brachten eigen gemaakte hapjes
aan de man.
De middag werd geopend door wethouder Jeroen Brandes. Hij riep iedereen op een bijdrage te
geven aan de Hip Hop Groep Dance for Lyme (een ziekte waar een van hun dansers aan lijdt). In
totaal hebben ongeveer 180 mensen dit feest meegevierd. Een groot aantal hiervan heeft hun
medewerking verleend aan de organisatie en door het verrichten van hand- en spandiensten.
Het motto van deze dag was niet voor niets: Van de buurt- voor de buurt- in de buurt.

Het Eigen Kracht Team (EKT) is bestemd voor buurtbewoners die de gang naar een officiële
instantie (het gemeentehuis of belastingdienst) en/of de professionele sociale hulp te ver of te
“eng” vinden. Bij het EKT vinden ze een luisterend oor dat ook nog eens de bezoeker van advies
voorziet of direct kan helpen met het invullen van formulieren of uitleggen van de “moeilijke”
Nederlandse taal. Een doel is de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor men een volgende
keer zelfstandig een oplossing kan vinden.
Het team is medio 2016 uitgebreid met een wijkverpleegkundige van de Zonnehuisgroep. Tevens
wordt er een stagiair (AanZ) ingezet die in het kader van de opleiding bij het EKT ervaring kan
opdoen.
De nadruk van het EKT wordt gelegd op preventie; helpen voordat een probleem escaleert. Voor
professionele hulpverleners betekent het EKT geen concurrentie, maar een extra ingang om de
buurtbewoners te bereiken.
De thema-avonden in 2016 zijn een succes gebleken en blijven daarom op het programma
staan voor 2017. De onderwerpen zijn divers. Uiteenlopend van belastingaangifte tot “wat doet
een notaris” of “waarmee vult een rechter haar dag”

Welzijn nieuwe stijl
De betrokkenheid van mensen bij het welzijnswerk in Keizer Karelpark is aan het veranderen.
Mensen consumeren meer, maken gebruik van ‘welzijnsaanbiedingen’ in Amstelveen. De
gehechtheid aan een gebouw/welzijnsruimte, het vormen van 'clubjes' met eigen inzet en
verantwoording wordt minder.
Het vraagt veel energie en aandacht om het aantal vrijwilligers op peil te houden. De best
gekwalificeerde en door ons opgeleide vrijwilligers vinden gelukkig een baan. Daardoor stoppen
zij vaak (noodgedwongen) met hun vrijwilligerswerk. Het vinden en inwerken van nieuwe
vrijwilliger (overdag) kost veel tijd en inzet van de buurtkamerorganisatie.
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UITGAVE

begroting

werkelijk

verschil

Personeel

coördinator

45.000

20.495

45.000

20.495

4.800

3.397

250

91

24.505

Activiteiten

cursussen Taalvaardig Nederlands
Women between jobs
Kleren leren naaien en repareren
Vrouwenpraatgroep
Op de koffie bij Mada, Huiskamer project
Taalrijk voor kinderen
Zondag middag cafe
Café internationaal
Eigen Kracht inkoopspreekuur(dagelijks)
Diverse info avonden voor bewoners KKP
Buurtkamer festival
Kindervakantie
Sint Maarten
Huiswerkpunt
Dichtersavond
Kinderkookclub
Thema avonden
Burendag
eenmalige activiteiten
Dialooggroep jongeren
1e woensdag van de maand
Yoga
taal voor mannen

incl. bijdrage cursisten
geen animo
geen kosten

300
100

-

400

480

300
900

1

-548
-1.429

incl. bijdrage bezoekers
incl. bijdrage bezoekers

503

geen animo

100
1.400

520

1.400

498
76

100

5

geen kosten

100
100

-

100

44

geen animo

600

-

300

111-

nieuwe activiteiten , geen kosten
nieuwe activiteiten
nieuwe activiteiten
nieuwe activiteiten

17
500

13926

11.750

3.431

8.319

Onderhoud

schoonmaakkosten
schoonmaak materiaal

1.500
100

1.569

1.600

1.569

1.000

694

1.500

840

2.500

1.534

31

Vergoeding vrijwilligers

bestuur
vergoedingen vrijwilligers per jaar

div. beheerskosten
boekhouding
kantoorkosten, telefoon, ict
drukwerk, papier, kantoormateriaal, postzegels
aanpassing gebouw / klein onderhoud
aanschaf inventaris
folderen , reklame

1.120

-

2.500

2.216

1.000

119

1.000

229

1.000

851

800

211

7.420

3.626

huur + service kosten

24.000

21.193

Totaal uitgave

92.270

51.848

65.770

61.917

24.000

25.000

1.500

1.198

vergoeding voor bestuur is aangepast en verlaagd
betreft overig vrijwilligers,
966

meer sociaal media in eigen beheer
3.794
2.807 afrekening servicekosten 2016 nog niet ontvangen

INKOMSTEN

subsidie gemeente
subsidie gemeente huur + service kosten
sponsoring
gebruikersopbrengsten
opbrengst bar
Rente
Totaal inkomsten
Totaal inkomsten
Totaal uitgave
niet gebruikt ( Retour Gemeente)

1.000
-

10
82

92.270

88.207
88.207
51.848
-----------36.359

opbrengst gebruik ruimtes door derden
netto opbrengst verkoop frisdrank, koffie en overig

