Jaarverslag 2019 Stichting Buurtkamer Keizer Karelpark
2019 is een wederom een goed jaar geweest voor de BuurtkamerKKP.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de bezoekersaantallen opnieuw gestegen met 30%, wat
neerkomt op meer dan 9.000 bezoekers per jaar.
Met deze stijging wordt het een steeds grotere uitdaging om alle buurtbewoners een
ruimte te bieden. En soms lukt dat dan ook niet.
Onze koffieochtenden van maandag t/m vrijdag worden goed bezocht, net als de andere
activiteiten. Het Zondagmiddagcafé is uitgebreid van 1 naar 2 keer in de maand.
Het streven van de BuurtkamerKKP is om zoveel mogelijk open te zijn. In 2019 zijn we
dan ook open geweest tijdens de zomerperiode, op feestdagen en in de kerstvakantie
met activiteiten voor ouderen, eenzamen, buurtgenoten en kinderen.
In december 2018 is er een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend tussen
BuurtkamerKKP en Participe Amstelland.
De samenwerking met Participe Amstelland is hierdoor in 2019 verbeterd. We werken
meer samen op het gebied van activiteiten en maken wederzijds gebruik van elkaars
ruimte. Op de agenda van de BuurtkamerKKP vinden de wijkbewoners ook de
activiteiten van Participe.
Op het gebied van Nederlandse taal vervullen wij in Amstelveen een belangrijke rol met
een groot aanbod van laagdrempelige lessen voor een groot aantal cursisten. Er zijn
lessen op verschillende niveaus. Ook worden er nieuwe cursussen ontwikkeld,
waaronder begrijpend lezen. We zijn tevens begonnen met een groep laaggeletterden.
Zij krijgen in hun eigen tempo les door een ervaren docente.
We werken nauw samen met het Taalhuis en de Vrijwilligerscentrale Amstelveen en
kijken uit naar de samenwerking met nieuwe taalaanbieders.
We hebben tegenwoordig ook twee groepen Engels voor beginners. Dit zijn met name
Nederlanders van 50 jaar of ouder die hierin een zetje kunnen gebruiken.
We merken dat wij door onder andere het inkrimpen van Stichting Vluchtelingenwerk
steeds meer maatwerk moeten leveren. Dit bestaat uit bijvoorbeeld taallessen, het
invullen van formulieren van instanties en andere hulpvragen bij ons ‘Eigen Kracht
Team’.
Onze wijklunch voor kwetsbare bewoners in samenwerking met het Team ED, Ons
Tweede Thuis en Participe is in het vierde kwartaal uitgebreid naar wekelijks. Het aantal
deelnemers en het aanbod is groeiende.
De BuurtkamerKKP beschikt momenteel over 60 vrijwilligers die elk hun eigen bijdrage
leveren. Onder hen zijn ook vrijwilligers die vanuit de gemeente werkzaam zijn. In 2019
zijn we voor 11 vrijwilligers een speciale gasvrouw/gastheer cursus basiskennis gestart
waarin kennis en praktijk werden gedeeld. Uiteindelijk hebben 11 van hen het certificaat
behaald. Het streven is om hen klaar te stomen naar een betaalde baan.

De BuurtkamerKKP faciliteert ook een ontvangstruimte voor de 2 wandelclubjes die
wekelijks met de bewoners uit de wijk een rondje Amstelveen doen voor de
broodnodige lichaamsbeweging en uiteraard ook voor de gezelligheid.
Dankzij onze beroepskracht in samenwerking met onze vrijwilligers zijn wij tussen Kerst
en Oud-en-Nieuw opnieuw alle dagen open geweest. Inclusief 1e en 2e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag.
Op de Tweede Kerstdag is voor de vaste bezoekers van Café internationale een
kerstdiner georganiseerd.
Zoals wij in Nederland gewend zijn Pasen te vieren met daaraan voorafgaand de
Vastentijd, kent het islamitische geloof de Ramadan met als afsluiting het Suikerfeest.
Aan beide besteden wij aandacht. De BuurtkamerKKP is er tenslotte voor alle bewoners.
In september 2019 heeft de week van de alfabetisering plaats gevonden.
Ook de BuurtkamerKKP heeft dit onderwerp in de schijnwerpers gezet.
En tenslotte bestond in 2019 het MOC-gebouw 50 jaar.
Wij hebben ter gelegenheid hiervan groots uitgepakt. De geschiedenis van het gebouw is
op de hele benedenverdieping gepresenteerd, waarbij uiteraard ook aandacht werd
geschonken aan de oprichter. Er waren diverse feestelijke activiteiten. Wethouder Van
Ballegooijen heeft nog een toespraak gehouden. Ex-werknemers van Cardanus hebben
samen herinneringen opgehaald. ‘s Avonds is er voor alle vrijwilligers van de
BuurtkamerKKP een feestavond georganiseerd met een diner bij Vereniging De Schakel.
Geheel in lijn met het uitvoeringsprogramma 2018-2022 (Amstelveen Rookvrij) van de
gemeente promoten wij een rookvrije BuurtkamerKKP. Asbakken zijn niet aanwezig en
een “niet roken” sticker is geplaatst. De beheerder en de vrijwilligers zullen aan eenieder
die wil roken mededelen dat roken in de BuurtkamerKKP niet is toegestaan.
Note: vanwege de corona-crisis is het bestuur de afgelopen weken niet meer samen
geweest en hebben wij enkel nog overleg gehad via telefoon en computer.
Dit resulteert tevens in het dilemma om ook andere bestuursleden deze aanvraag voor
de vaststelling van de jaarlijkse subsidie te laten ondertekenen.
Uiteraard zijn zij wel akkoord met dit document.
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Met vriendelijke groet,
H. Tabak

Penningmeester BuurtkamerKKP
Lindenlaan 75
1185LC Amstelveen

BIG Keizer Karelpark 2019, begroting + werkelijke cijfers
UITGAVE

begroting

werkelijk

verschil

Personeel
coördinator

35.147

30.325

35.147

30.325

4.822

Activiteiten

Vrouwen tussen twee culturen
cursussen Taalvaardig Nederlands
cursus Engels
Taal voor mannen
taal voor laaggeletterde
Women between jobs
Vrouwenpraatgroep
Op de koffie bij …… , Huiskamer project
Taalrijk voor kinderen
Ontmoet je buren op zondag
Café internationaal
Eigen Kracht inloopspreekuur(dagelijks)
feest 50jr MOC
Kindervakantie
Huiswerkpunt
jongeren Dialoog tafel
Thema avonden
eenmalige/nieuwe activiteiten
Kerst
Sinterklaas
wandelclub
Sint Maarten
Suikerfeest
handwerkmiddag
met daniel
week van de alfabetisering
burendag 2019
Totaal activiteiten budget

beheerskosten
Boekhouding
Schoonmaak
beheer
Bestuur
Overige medewerkers
Kantoorkosten
Drukwerk, papier, kantoormateriaal
Aanpassing gebouw/klein onderhoud
Aanschaf , onderhoud inventaris

Reklame
Opleiding
Diverse kosten

-

2.680
0
50
0
100
50
550
120
50
0
500
1.000
600
100
50
100
200
75
75
0
0
0
0
0
0
0
6.300

250
1.900
13.000
1.100
1.830
2.733
900
1.300
500
0
0

581.948
337-

geen extra kosten

13037

geen extra kosten

467
104
2391.268480
4.175
46
120

vervallen

26
53
43

nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw

12
205
39
5611
152
190
6.022

278

78
1.619
9.780
1.230
1.440

2.033
408
2.125
260
345
155

Totaal beheer

23.513

19.472

4.041

huur + service kosten

24.300

20.160

4.140 afrekening servicekosten 2018+2019 nog niet

Totaal uitgave

89.260

75.979

ontvangen
13.281

INKOMSTEN
subsidie gemeente

63.210

subsidie gemeente huur + service kosten

24.300

sponsoring
gebruikersopbrengsten
opbrengst bar
Rente
Totaal inkomsten
Totaal inkomsten

250

155

1.100

1.419

400

347

1.750

89.431
89.431

Totaal uitgave

75.979

niet gebruikt, retour gemeente

13.452

Rabo saldo 31-12-2019

13.452

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

