Jaarverslag 2018 Stichting Buurtkamer Keizer Karelpark
2018 is een druk jaar geweest voor de BuurtkamerKKP!
Buurtkamer KKP is een Samenwerking aangegaan met het Thuishuis Amstelveen. De
sociaal beheerder van de Buurtkamer is tevens het steunpunt voor de bewoners van het
Thuishuis. Door deze samenwerking is er nog meer interactie ontstaan tussen bewoners
van de wijk en de activiteiten in de Buurtkamer.
Stijgend aantal bezoekers.
Dit jaar is er een stijging van >20% in het bezoekers aantal gerealiseerd.
Er zijn veel inschrijvingen gekomen via het Taalhuis.
Onze lessen worden gemiddeld gevolgd door 32 deelnemers per week en dit aantal is
stijgende. Het is dan ook steeds meer schipperen met de ruimte. Daarnaast hebben we
2 extra vrijwilligers die lesgeven. We hebben nauw contact met het Taalhuis en de
andere Taalpunten in Amstelveen die steeds beter op de hoogte zijn van ons aanbod.
Overdag zijn voor het eerst ook mannen gaan deelnemen aan de taallessen.
Oorspronkelijk zaten de mannen in een aparte groep op de maandagavond. Dit is nu
ook een gemengde groep van mannen en vrouwen. Gelukkig hebben wij nieuwe
docenten gevonden die op vrijwillige basis les willen geven. Verder werkt de
BuurtkamerKKP actief samen met taalpartners binnen het Taalhuis om activiteiten en
cursisten op elkaar af te stemmen.
Ook dit jaar hebben wij van een aantal taalleerlingen afscheid genomen omdat zij, mede
doordat zij de Nederlandse taal beheersen, nu een baan gevonden hebben.
Het aantal buurtbewoners die hand- en spandiensten willen leveren is groeiende.
Door cultuurverschillen kost dit ons extra energie en tijd maar het is prettig om te
constateren dat de inzet zijn vruchten begint af te werpen.
Dit jaar is het contact versterkt met de klantmanagers van de gemeente.
Hierdoor kunnen wij de bewoners beter begeleiden in de taken die die zij moeten
uitvoeren in het kader van integratie in de samenleving.
Zondagmiddagcafé Het Zondagmiddagcafé is nieuw leven in geblazen en heeft in 2018
maandelijks een editie gehad met rond de 15 bezoekers. In 2019 zal dit worden
uitgebreid naar 2 keer per maand.
Activiteiten voor kinderen blijven een belangrijk onderdeel van de Buurtkamer. Tijdens
elke schoolvakantie is er de “Kinder Vakantie Kamer” en er zijn kinderactiviteiten rond
feestdagen of tradities zoals tijdens Sint-Maarten, Pasen en Sinterklaas.
Daarnaast hebben we ook het Huiswerkpunt en Taalrijk.

Dit zijn activiteiten voor kinderen waarmee wij hun ondersteunen met huiswerk en de
Nederlandse taal.
Het maatschappelijk belang vinden we belangrijk: zoals workshops, verkiezingsspecials
en informatieavonden over computers.
De Buurtkamer blijft Multicultureel ingesteld.
Dit jaar opnieuw een gastvrouw bereid gevonden om tussen Kerst en Oud en Nieuw,
wanneer werkend Nederland (en dus ook Participe) vrij is, om de hele week ’s middags
de Buurtkamer open te houden voor de alleengaande en eenzame buurtbewoners.
In november 2018 is het bestuur begonnen met een verkenning of, en hoe zij de
activiteiten die Participe op de begane grond van het MOC uitvoert, onder één leiding
zou kunnen brengen.
Het resultaat van deze verkenning is dat er in december 2018 een intentieverklaring is
getekend door de directeur van Participe en de voorzitter van de Buurtkamer met als
doel dat de BuurtkamerKKP, op termijn, het beheer van alle activiteiten op de gehele
benedenverdieping van het MOC op zich neemt.
Voor 2019 verwachten we een verdere groei van activiteiten door intensievere
samenwerking met Participe waardoor er nog meer buurtbewoners de Buurtkamer
zullen vinden.
Mei 2019
Met vriendelijke groet,
H. Tabak

Penningmeester BuurtkamerKKP
Lindelaan 75
1185LC Amstelveen

St. Buurtkamer Keizer Karelpark 2018, begroting + werkelijke cijfers
UITGAVE

begroting

werkelijk

verschil

Personeel
coördinator

35.000

31.894

35.000

31.894

3.107

Activiteiten
Taalvaardig Nederlands

4.300

Women in between jobs

100

Mannentaal

100

Multiculturele koffie ochtend

50

Vrouwenpraatgroep

50

Op de koffie bij Maaike, Huiskamerproject

500

Taalrijk voor kinderen

200

Dialooggroep

50

1.928
78
75480
97
-

ontmoet je buren op Zondag

0

131-

Café internationaal

0

1.124-

Eigen Kracht Team, inloopspreekuur
Feest afsluiting seizoen

500

480

1.000

654

50

120
27

Huiswerkpunt
Thema avonden

200

Kindervakantie-activiteiten/vakantie

600

Eenmalige activiteiten

100

76167

Popup activiteiten

350

-

Kerst

-

456

Sinterklaas

-

30

Sint Maarten

-

25

cursus Engels

-

41-

handwerkmiddag

-

14

Burendag 2018

-

72

Totaal activiteiten budget

8.150

3.181

nieuwe activiteiten
nieuwe activiteiten
nieuwe activiteiten
nieuwe activiteiten
4.969

beheerskosten
Boekhouding

250

168

Schoonmaak

1.700

1.596

Bestuur

1.100

800

Overige medewerkers

1.600

1.734

2.900

1.498

Kantoorkosten
Drukwerk, papier, kantoormateriaal
Aanpassing gebouw/klein onderhoud
Aanschaf inventaris
Reklame

900

652

1.200

1.499

500

250

13.000

9.637

Opleiding

0

180

Div. kosten

0

33

Beheerder

Totaal beheer

23.150

18.048

huur + service kosten

24.000

23.328

Totaal uitgaven

90.300

76.450

5.102
672 afrekening servicekosten 2018 nog niet ontvangen
13.850

INKOMSTEN
subsidie gemeente

62.429

subsidie gemeente huur + service kosten

24.000

sponsoring
gebruikersopbrengsten
opbrengst bar

1.000

1.504

300

786

Totaal inkomsten

1.550

88.718

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
niet gebruikt, Retour Gemeente

250

-

1.550

88.718

90.300-

76.450
12.268,58

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

