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Samenvatting 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht over het jaar 2018.  

2018 was niet bepaald een rustig jaar voor het bestuur en personeel van Stichting Open 

Jeugdwerk Sliedrecht. Wegens het niet verlengen van het contract van één van de 

jongerenwerkers en het niet kunnen vinden van een geschikte jongerenwerker, heeft 

jongerenwerker Manuelle Lekkerkerker het jongerenwerk vrijwel in haar eentje op 

moeten pakken. Eind 2018, is assistent jongerenwerker Jordi Melkert, die dankzij een 

investering van SOJS en de Gemeente Sliedrecht in 2017 voor 24 uur per week is 

aangenomen, 36 uur in de week ingezet om Manuelle te ondersteunen. Wegens goed 

functioneren zal Jordi in 2019 de functie als jongerenwerker op zich gaan nemen. 

Eind 2018 liet combinatiefunctionaris Sport en Cultuur en teamleider Cas Besamusca 

weten de stichting te gaan verlaten per 1 januari 2019. Door het vertrek van Cas, heeft 

Manuelle eind 2018 bestuurszaken en financiën overgenomen. We zijn verheugd te 

kunnen melden dat we inmiddels een nieuwe combinatiefunctionaris Sport en Cultuur 

hebben gevonden die 1 januari 2019 is begonnen. 

De combinatiefunctionaris Sport en Cultuur zorgt voor de activering van jeugd tussen de 

8 en 14 jaar op de gebieden van Sport en Cultuur. Dankzij de hulp van stagiaires en 

(sport)verenigingen, heeft hij ook dit jaar weer vele (sport)activiteiten en evenementen 

kunnen organiseren. Denk hierbij aan het project van Schoolplein naar Sportplein, de 

sport en spelmiddagen ‘Binnenste Buiten’, Let’s Play, Bleyburgh Korfbalt en een voetbal 

clinic voor meiden. Zoals voorgaande jaren zijn ook diverse creatieve workshops 

georganiseerd welke zeer goed zijn bezocht.  

Doordat de combinatiefunctionaris en de jongerenwerkers hun werk uit kunnen voeren 

vanuit dezelfde organisatie is samen optrekken erg laagdrempelig. Zo hebben ze het 

afgelopen jaar weer samen verscheidene vakantie activiteiten georganiseerd zoals de 

winter- en zomerKNOTS. Tevens hebben zij zich gezamenlijk ingezet om meer kinderen 

en jongeren te betrekken bij de politiek. Zo waren ze betrokken bij de kinderraad en 

hebben ze op alle basisscholen gastlessen gegeven over de verschillende politieke 

stromingen, de gemeente als organisatie en de kinderraad. In 2018 vonden ook de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om jongeren te motiveren om te gaan stemmen is 

de succesvolle interactieve informatieavond georganiseerd genaamd ‘Elektra wordt 

stemwijzer’. Alle politieke partijen waren op deze avond aanwezig en hebben een debat 

gevoerd over thema’s die bij de Sliedrechtse jongeren ter discussie staan.  

De (assistent)jongerenwerkers hebben in de winter van 2018 bijna 10% van hun tijd 

besteed aan ambulant werk. In de zomer was dit 15%. Het aantal contactmomenten was 

vergelijkbaar met 2017, maar een stuk lager dan ingeschat voor 2018. Desondanks dat 

we aan het ambulant jongerenwerk een boost hebben kunnen geven dankzij de inzet van 



 
 

de assistent jongerenwerker viel dat effect weg, omdat we het maar met 1 

jongerenwerker moesten doen.  

Er was in 2018 niet veel overlast op straat. In kwartaal 2 is overlast ervaren door 

hangjongeren in de Boslaan/Middenveer. Daaropvolgend is een vertegenwoordigersgroep 

aangesteld die bestaat uit verschillende buurtbewoners en het jongerenwerk om te 

bemiddelen tussen bewoners en jongeren wat betreft deze overlast. Dit heeft geholpen. 

De vertegenwoordigersgroep van de haven-bewoners is in 2018 stopgezet, omdat er 

goede afspraken zijn gemaakt met de jongeren die hier hangen en het overlast sterk is 

afgenomen. Eind 2018 is er overlast geweest vanwege de killer clown. De 

jongerenwerkers hebben uitgebreid met de jongeren hierover gesproken met als doel 

hen weg te houden van het Feitsmapark. Door de komst van Domino’s hangt er ook 

meer jeugd op het plein. Het jongerenwerk bezoekt deze plek regelmatig en heeft de 

jongeren ook meerdere malen aangesproken om afval netjes weg te gooien.  

Jongerencentrum Elektra heeft de beschikking over verschillende ruimtes die speciaal 

ingericht zijn voor de open inloop van jongeren. De open inloop voor jongeren in deze 

ruimten is normaliter van maandag tot en met vrijdag geopend en biedt aan jongeren de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Door het gemis van een jongerenwerker konden 

we in 2018 minder vaak open. Gemiddeld 17 jongeren per dag maakten gebruik van 

deze ruimte.  

 

In het kader van jongerenhulpverlening heeft SOJS al een aantal jaar een succesvol 

project lopen genaamd ‘Jong ontmoeten Jong’. In dit project, wat opgezet is door Rowan 

en Els van Houwelingen, staat het socialiseringsproces van eenzame jongeren centraal. 

Helaas moeten we vermelden dat aan dit project een einde is gekomen. De reden hiervan 

is dat de insteek van het project een andere wending kreeg door omgevingsfactoren 

waardoor het laagdrempelige karakter van dit project wegviel. We hopen dit project in de 

toekomst weer op te pakken.  

 

Jongeren konden in het jongerencentrum terecht voor verschillende workshops in dans, 

yoga en fitness. Ook van de fitnessruimte en repetitieruimtes werd goed gebruikt 

gemaakt. Tijdens de schoolvakanties hebben de jongerenwerkers ook diverse leuke 

activiteiten georganiseerd. 

 

De weekendactiviteiten van SOJS bestaan voornamelijk uit de activiteiten die 

voortkomen uit het poppodium en de daarbij behorende accommodatie, jongerencentrum 

Elektra. De weekendactiviteiten werden in 2018 ondersteund door 64 actief betrokken 

vrijwilligers. De activiteiten bestonden uit avonden met livemuziek en verschillende 

thema-avonden. Ook zijn diverse evenementen georganiseerd, zoals de winter- en zomer 

editie van Tuinfeest en Kingsday. Omdat Elektra in 2018 zijn 50-jarig bestaan vierde, is 

er een 70’s, 80’s, 90’s en 00’s reünie georganiseerd. Deze avonden waren zeer 

succesvol. Poppodium Elektra heeft in 2018 zijn muziekgenre verder uitgebreid. Zo is er 

een Urban avond georganiseerd en wordt er meer ingezet op elektronische muziek. 
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1. INLEIDING 
 

1.1 MISSIE 
 
De missie van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) ligt verankerd in onze 

statuten en luidt als volgt: 

“Het doel van de stichting is het in stand houden en ontwikkelen van het geheel van 

werkvormen, voorzieningen en structuren, die gericht zijn op educatieve-, sociale-, 

creatieve- en recreatieve ontwikkelingen van jongeren, ten einde hen beter in staat te 

stellen een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, waarbij de 

activiteiten afgestemd zijn op de specifieke behoeften van de jongeren.” 

Aan deze doelstelling geven wij op de volgende wijze invulling: 

 

● Voorzien in de behoefte van jongeren om samen te kunnen komen in een veilige 

omgeving. 

 

● Het bieden van ondersteuning aan jongeren met een hulpvraag. 

 

● Het toebedelen van verantwoordelijkheden aan jongeren ten einde 

zelfontwikkeling te stimuleren. 

 

● Fungeren als kenniscentrum op het gebied van jeugdcultuur en problematiek. 

 

● Aanbieden van diverse activiteiten voor en door jongeren. 

 

1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL 
 
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel van Rotterdam onder nummer 

41118665. 

 

1.3 AANSLUITEN OP GEMEENTELIJK JEUGDWELZIJNSBELEID  
 
In 2016 is door de gemeenteraad een nieuw jeugdwelzijnsbeleid aangenomen dat geldt 

tot 2021. Het beleid is een coproductie dat destijds met jongeren en betrokken 

professionals zoals SOJS is opgesteld. Dit werkplan sluit aan op het jeugdwelzijnsbeleid. 
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2. BESTUUR 
 

2.1 BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Het bestuur van SOJS wordt mede gevormd door haar vrijwilligers die verschillende 

werkgroepen vertegenwoordigen en een jongerenwerker die een informatieve rol heeft. 

Deze vorm van zelfbestuur maakt dat het bestuur met de bezoekers meegroeit en 

daardoor altijd middenin de samenleving staat. Hierdoor blijven de continuïteit van het 

bestuur en de inbreng van de doelgroep gewaarborgd.  

In 2018 hebben er binnen het bestuur diverse wisselingen plaatsgevonden. In tabel 1 

staat weergegeven uit welke welke bestuursleden het bestuur bestond op 31 december 

2018. 

Tabel 1. Bestuurssamenstelling 31 december 2018 

 Functie Naam 

Voorzitter David Kimpel 

Secretaris Nathalie Verhoef 

Penningmeester Jeroen Siebeling 

Begeleidend staflid Manuelle Lekkerkerker 

Vertegenwoordiger namens de bar Nathalie Klomp 

Vertegenwoordiger namens eetcafé Nathalie Verhoef 

Vertegenwoordiger namens de entree Kogul Kathiravelu 

Vertegenwoordiger namens de PR Kogul Kathiravelu 

Vertegenwoordiger namens snackteam Jøb Elshout 

Vertegenwoordiger namens sportcafe Jeroen Siebeling 

Vertegenwoordiger namens de PA Michael Kraaijeveld 

Vertegenwoordiger namens de evenementen werkgroep Marina Konijnenburg 

Vertegenwoordiger namens de programmaraad Vacant 

 

Met het oog op het vertrek van teamleider Cas Besamusca heeft Manuelle Lekkerkerker 

de rol als begeleidend jongerenwerker overgenomen. Rowan van Houwelingen is in 2018 

gestopt als bestuurder met als gevolg dat Marina de voorzittersrol overgenomen van de 

evenementen werkgroep. Daaropvolgend heeft Kogul Kathiravelu de voorzittersrol van de 

PR werkgroep van Marina overgenomen. Nathalie Klomp is in 2018 aangenomen als 

beleidsmedewerker bij de Gemeente Sliedrecht en heeft daarbij te kennen gegeven haar 

taak als voorzitter van de barwerkgroep neer te leggen per 01-01-2019. Roland Verhoef 

zal de taak als voorzitter op zich nemen, maar heeft aangegeven niet toe te treden tot 
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het bestuur. Het bestuur ziet dit niet als een must, aangezien diverse bestuursleden deel 

uitmaken van de barwerkgroep. 

De afgelopen jaren heeft het bestuur diverse bestuursleden zien komen en gaan. 

Sommige bestuursleden beseften al snel dat zitting nemen in het bestuur iets heel 

anders is dan dat ze van tevoren hadden verwacht. Om te voorkomen dat bestuurders na 

enkele maanden weer opstappen, heeft het bestuur in 2018 besloten dat als mensen 

willen toetreden tot het bestuur, zij eerst 6 vergaderingen moeten bijwonen om een idee 

te krijgen of dit echt iets voor ze is. Daarna wordt een besluit genomen. Ook wordt van 

elke bestuurder verwacht dat ze zich voor stichting inzetten en niet alleen de 

vergaderingen bijwonen. In 2018 hebben we twee nieuwe bestuurders mogen 

verwelkomen, Michael Kraaijeveld en Jøb Elshout. Michael heeft het voorzitterschap van 

de PA op zich genomen en daarnaast richt hij zich ook op onderhoud en ICT zaken. Jøb 

heeft het voorzitterschap van het snackteam overgenomen van David. Naar verwachting 

zal Peter Hinke begin 2019 tot bestuur toetreden, hij heeft in 2017 4 vergaderingen 

bijgewoond en ziet de functie als bestuurder en voorzitter van het sportcafé wel zitten. 

 

2.2 TERUGBLIK OP 2018 
 
2018 werd door de bestuurders als een zeer druk jaar ervaren. Naast de normale taken, 

zijn het afgelopen jaar ook maar liefst drie sollicitatie trajecten ingezet. Twee om een 

geschikte jongerenwerker te vinden en één om de combinatiefunctionaris Sport en 

Cultuur te vervangen.  

Aangezien de combinatiefunctionaris en tevens teamleider per 1 januari 2019 zal 

vertrekken, heeft het bestuur eind 2018 alles omtrent contracten, onderhoud en 

bepaalde financiële zaken overgenomen. De secretaris was afgelopen jaar 

medeverantwoordelijk voor de coördinatie en het schrijven van het werkplan en 

jaarverslag. De voorzitter en een andere bestuurder hebben er het afgelopen jaar samen 

voor gezorgd dat het ICT-systeem op orde was. Ook hebben diverse bestuursleden in de 

zomervakantie flink geklust. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van SOJS 50 jaar. Een aantal bestuurders hebben 

in samenwerking met (oud)vrijwilligers 4 succesvolle reünies georganiseerd. 

De sfeer binnen het bestuur was goed en ook de onderlinge samenwerking verliep over 

het algemeen zeer goed. In 2018 hebben we besloten om elk halfjaar met elkaar te 

evalueren hoe wij als bestuur functioneren. 
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3. BEROEPSKRACHTEN 
 

3.1 PERSONELE BEZETTING 
 
2018 was een onrustig jaar met betrekking tot de personele bezetting. Wegens het niet 

verlengen van het contract van een jongerenwerker, moesten we tweemaal op zoek naar 

een nieuwe jongerenwerker. Dit verliep helaas zonder succes en daardoor moest 

Manuelle Lekkerkerker het jongerenwerk in 2018 vrijwel in haar eentje oppakken.  

Dankzij een investering van SOJS en de Gemeente Sliedrecht, is in 2017 Jordi Melkert als 

assistent jongerenwerker aangenomen om meer ambulante uren te kunnen draaien. 

Wegens het tekort aan een jongerenwerker, heeft SOJS eind 2018 Jordi 36 uur per week 

ingezet. In 2019 zal Jordi de functie als jongerenwerker op zich gaan nemen. 

Eind 2018 liet combinatiefunctionaris en teamleider Cas Besamusca weten de stichting te 

gaan verlaten per 1 januari 2019. Door het vertrek van Cas heeft Manuelle 

bestuurszaken en financiën overgenomen. We kunnen melden dat we inmiddels een 

nieuwe combinatiefunctionaris hebben gevonden in Michael Groen. 

 

3.2 INGEHUURD PERSONEEL 
 
In 2018 is wederom gebruik gemaakt van de diensten van FrisFacilitair. Het team heeft 

wekelijks de algemene ruimtes schoongemaakt.  

Riet Wieman was wederom bereid om voor een vrijwilligersvergoeding de wekelijkse 

financiële administratie te blijven uitvoeren.  

Weekendbeheerder Martijn de Vaal ondersteunt de stichting nog steeds met zijn 

werkzaamheden in het weekend. Hij heeft het afgelopen jaar meer diensten gedraaid 

wegens het tekort aan jongerenwerkers.  

Endrit Gecaj heeft voor een vrijwilligersvergoeding meegeholpen met de organisatie van 

verscheidene projecten zoals Binnenste Buiten, Van Schoolplein naar Sportplein en Let's 

Play. Daarnaast heeft hij doordeweeks diensten gedraaid in het sportcafé. SOJS hoopt in 

de toekomst Endrit aan te kunnen nemen als weekendbeheerder. Hij heeft in 2018 al een 

aantal weekenden meegelopen, heeft zijn sociale hygiëne behaald en een training 

omgaan met agressie gevolgd. 

SOJS heeft ook diverse workshopdocenten ingehuurd in 2018. Cheyenne Driehuis heeft 

de hiphop/streetdance workshops verzorgd en Nienke Drenkelfort de yoga workshops. 

Margret van den Berg-Hofman heeft meerdere creatieve workshops gegeven en de jeugd 

kon bij Natalja Verhoef terecht voor theaterlessen. 
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Elk weekend en tijdens een aantal evenementen heeft SOJS suswachten en portiers 

ingehuurd om de veiligheid in en rondom het pand te verhogen.  

 

3.3 STAGIAIRES 
 
De combinatiefunctionaris heeft in 2018 een aantal stagiaires gehad. Sanne van Steenis 

heeft als eindstage van het Cios het sportproject ‘Eilandenplein’ bedacht, georganiseerd 

en zal deze afronden in 2019. Dit doet zij samen met Monique Oosterling, studerend aan 

het Albeda college ‘Sport en Bewegen’. Johan Vis 3ejaars Cios student ‘Sport en bewegen’ 

is vooral betrokken geweest als bewegingsagoog bij het project Binnenste Buiten. Ook 

heeft Johan de combinatiefunctionaris ondersteunt bij het organiseren en uitvoeren van 

de spelmiddag Let’s Play. Vanuit Da Vinci College ‘Sport en bewegen’ hebben Julian 

Schaap en Naomi van de Graaf stagegelopen. Julian heeft een aangepast sporten project 

voor het speciaal basisonderwijs georganiseerd en uitgevoerd. Naomi heeft in haar stage 

een meiden voetbalproject voor het basisonderwijs georganiseerd en uitgevoerd. 

Sanne en Johan lopen zowel stage bij de combinatiefunctionaris als bij de 

jongerenwerkers. Zij hebben als uitstroomprofiel gekozen voor bewegingsagogie. Hierbij 

leren ze vooral de sport gerelateerde vaardigheden bij de combinatiefunctionaris en de 

agogische vaardigheden bij de jongerenwerkers. 

Ook hebben diverse jongeren hun maatschappelijke stage bij SOJS vervuld. De meeste 

jongeren hebben meegedraaid bij de zomerKNOTS en een aantal bij de winterKNOTS. 
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4. WERKZAAMHEDEN EN ACTIVITEITEN  
 

4.1 COMBINATIEFUNCTIONARIS 
 

4.1.1 INLEIDING 
 

De combinatiefunctionaris is er binnen de gemeente voor de activering van jeugd tussen 

de 8 en 14 jaar op de gebieden Sport en Cultuur. Veel projecten en activiteiten zijn al 

niet meer weg te denken uit Sliedrecht, zoals bijvoorbeeld het project Van Schoolplein 

naar Sportplein, de sport en spelmiddag Binnenste Buiten en de Nationale 

Buitenspeeldag. Kenmerkend voor de projecten en activiteiten is de samenwerking die 

gezocht en gevonden wordt. Het netwerk rond de combinatiefunctie groeit nog steeds en 

nieuwe samenwerkingen volgen zich op. 

Alle scholen in Sliedrecht zijn evenals de verenigingen, inmiddels erg vertrouwd met de 

combinatiefunctionaris en ze weten elkaar dan ook goed te vinden. In tabel 2 zijn alle 

partners waarmee de combinatiefunctionaris in 2018 heeft samengewerkt weergegeven. 

 

Tabel 2. Partners van de combinatiefunctionaris van sportverenigingen, onderwijs en 

organisaties in 2018 

Sportvereniging Onderwijs Anders 

● Rugby vereniging 
Dordrecht 

● Tafeltennisvereniging 
Sliedrecht 

● Atletiek vereniging 
Passaat 

● Badminton vereniging 
Shuttle Up  

● SKC Merwede 

● VV Sliedrecht 

 

Openbaar onderwijs: 
- Henri Dunant 

- De Wilgen 

- Roald Dahl 

Christelijk Onderwijs: 

- Anne de Vries 
- Oranje – Nassau 
- PWA 
- Johannes Calvijn 
 
Speciaal Onderwijs: 
- De Akker 

- De Sprong 
- De Bleyburgh 
 
Middelbaar onderwijs: 
- Grienden College 

- Willem de Zwijger College 
 

MBO: 
- Da Vinci College Dordrecht 
- Albeda College 
- Cios Goes 

● Bibliotheek 

● Sociaal team Sliedrecht 

● Dienst gezondheid en jeugd  

● Samen voor Sliedrecht 

● Gemeente Sliedrecht  

● Rabobank  

● Sportzaak Leo Reijnders  

● Stichting Welzijn Sliedrecht 

● Diëtiste praktijk Balanz 

● Optisport  

● Avond 4 daagse Sliedrecht 

● Politie (wijkagenten) 

● Tablis wonen 

● Theater Totaal 
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Alle activiteiten en projecten van de combinatiefunctionaris Sport en Cultuur dragen bij 

aan de hoofddoelstellingen die geformuleerd zijn in samenspraak met de gemeente 

Sliedrecht: 

● Het stimuleren van jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar tot het 

participeren aan zowel culturele als sportieve activiteiten met als doel zowel de 

sportieve, culturele als de maatschappelijke ontwikkeling van de jongere te 

bevorderen. 

● Versterken van de maatschappelijke functie van sportverenigingen met oog op de 

inzet van sportverenigingen voor het onderwijs en de naschoolse activiteiten in de 

wijk. 

● Stimuleren van doorgroei van jongeren naar de participerende verenigingen toe. 

● Stimuleren van een dagelijks/regelmatig aanbod van sport en cultuuractiviteiten 

op school en in de wijk voor jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. 

● Het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan het onderwijs op het gebied van 

sport, cultuur en welzijn. 

 

4.1.2 ACTIVITEITEN EN EVALUATIE 
 
In 2018 zijn door de combinatiefunctionaris vele activiteiten georganiseerd die ieder zijn 

bijdrage hebben gehad aan de te behalen doelstellingen. De activiteiten zijn 

onderverdeeld in langlopende en losstaande activiteiten binnen en buiten het 

jongerencentrum. 

 

4.1.2.1 Langlopende activiteiten 

 
Lesgeven PO-kennismakingslessen  

Om het contact met de scholen, directie, leerkrachten, kinderen en ouders te 

onderhouden en te versterken, geeft de combinatiefunctionaris elk jaar gastlessen op 

verscheidene PO-scholen in Sliedrecht. Vanwege privéomstandigheden begin 2018 heeft 

de combinatiefunctionaris alleen een gastles kunnen geven op o.b.s. Henri Dunant. 

Aangezien in 2019 een nieuwe combinatiefunctionaris van start gaat, zullen vast en zeker 

de gastlessen worden opgepakt om zo op een laagdrempelige manier kennis te maken 

met de Sliedrechtse jeugd. 
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Sport en spelmiddag ‘Binnenste Buiten’ (10-01 t/m 21-02 & 14-11 t/m 12-12) 

Binnenste Buiten is een sportinstuif gedurende de winterperiode om de kinderen in een 

periode waar er minder wordt buiten gespeeld te stimuleren tot bewegen. Binnenste 

Buiten is begin 2018 georganiseerd en eind 2018. 

Binnenste Buiten werd bezocht door kinderen afkomstig van diverse scholen. De opkomst 

verschilde behoorlijk per keer. De ene keer waren er 30 kinderen, de andere keer 130. 

De verwachting was dat er 500 contactmomenten zouden worden behaald met Binnenste 

Buiten, maar dit bleek een stuk hoger te liggen (Figuur 1, 705).  

 

Project ‘Van Schoolplein naar Sportplein’ (19-3 t/m 7-6) 

Het project ‘Van Schoolplein naar Sportplein’ liep nu voor het vierde jaar op alle 

basisscholen in Sliedrecht. Elk schoolplein werd eens in de twee weken bezocht door de 

combinatiefunctionaris, assistent jongerenwerker en stagiaires. Ook dit jaar werd gebruik 

gemaakt van junior begeleiders afkomstig van de groepen 8 om de kleintjes op hun 

schoolplein te begeleiden. Op de speciaal onderwijsinstelling de Bleyburgh is ook een 

variant van het Schoolplein naar Sportplein project uitgevoerd. Alle directies zijn nog 

steeds te spreken over het project en zien graag dat dit project ieder jaar weer 

terugkomt. 

 

 

Figuur 1. Langlopende projecten combinatiefunctionaris 2018.  

2503

73

705

192 53 86

3612

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

TO
TA

A
L 

A
A

N
TA

L 
C

O
N

TA
C

TM
O

M
EN

TE
N

 



15 
 

In het werkplan van 2018 was de verwachting dat met dit project 3000 

contactmomenten zouden kunnen worden behaald. In de werkelijkheid lag dit lager 

(Figuur 1, 2503), maar dit is vergelijkbaar met het totaal aantal contactmomenten wat in 

2017 is bereikt. In de hoop meer jeugd te trekken zal in 2019 een heel nieuw 

schoolproject worden opgezet. 

 

Meidenvoetbal clinic 

In 2018 is ook een voetbalproject georganiseerd door Naomi van de Graaf, als onderdeel 

van een stageopdracht voor de opleiding Sport en Recreatie. De doelstelling van dit 

project was om meiden te motiveren om te gaan voetballen in de gemeente Sliedrecht. 

Het project duurde 8 weken en is elke week op een andere school georganiseerd (Figuur 

1). De clinics bestonden uit verschillende onderdelen zoals balcontrole, pass, techniek, 

trucjes en samenwerking. Daarnaast ging het vooral om plezier. Na een periode van 8 

weken werd het project afgesloten met een algemene voetbalclinic bij VV Sliedrecht. 

Deze gratis clinic werd geheel verzorgd door het eerste team van de vrouwen. 

Let’s Play (19-01 t/m 23-02) 

De assistent jongerenwerker heeft tijdens de wintermaanden in jongerencentrum op elke 

vrijdagmiddag voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar de spelletjesmiddag ‘Let’s 

Play’ georganiseerd. Deze spelmiddag stond in het teken van leuke en unieke spelletjes 

zoals tafeltennis, reuze Mikado, tafelvoetbal en Jenga. Gezien het grote succes zal deze 

middag ook volgend jaar weer worden georganiseerd (Figuur 1). 

Bleyburgh Korfbalt 

Onder begeleiding van de combinatiefunctionaris heeft Julian Schaap van de opleiding 

Sport en Bewegen niveau 4, een korfbal project georganiseerd in samenwerking met de 

speciaal onderwijsinstelling De Bleyburgh en SKC Merwede. Tijdens dit project werden er 

vier clinics en een eindtoernooi verzorgd om de leerlingen op een veilige manier kennis te 

laten maken met aangepast korfbal.  

(Talenten) workshops 

Alweer voor het vierde jaar worden er creatieve talenten workshops in het eetcafé 

georganiseerd. Bij deze ‘talenten workshops’ gaat het om de ontplooiing van de 

creativiteit en elke workshop bestaat uit 6 bijeenkomsten. Iedere workshop wordt 

afgesloten met een presentatie voor ouders, opa’s en oma’s, broers, zussen en vrienden. 

In 2018 zijn 5 creatieve workshops georganiseerd: beeldhouwen ‘beeldig’, 

textielworkshop ‘Haute Couture’, ‘Mozaïek’, en de surprise workshop ‘Alles mag op 

donderdag’. Door de inhoud van de workshop en de volgorde ervan veel te wisselen 

houden we de workshops populair en gewild bij de kinderen. Ook zijn er 2 

theaterworkshops georganiseerd, elk bestaande uit 10 lessen. 
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Het aantal contactmomenten tijdens de workshops is weergegeven in figuur 2. De 

verwachting was dat er 75 contactmomenten zouden worden behaald met de workshops, 

maar dit bleek een stuk hoger te liggen (Figuur 2, 586). 

 
Figuur 2. Workshops combinatiefunctionaris 2018.  

 

4.1.2.2 Losstaande activiteiten 

 
Buiten de langlopende activiteiten tracht de combinatiefunctionaris ieder jaar weer 

losstaande activiteiten neer te zetten om de jeugd van Sliedrecht in beweging of cultureel 

actief te krijgen. Ook deze activiteiten kunnen, bij succes, structureel worden. 

In figuur 3 en 6 staan de vakantieactiviteiten die de combinatiefunctionaris heeft 

georganiseerd. De combinatiefunctionaris had als doel gesteld minimaal 4 vakantie 

activiteiten te organiseren. In 2018 zijn in totaal 6 vakantie activiteiten georganiseerd 

(NK knikkeren, Lekker Bezig, midgetvoetgolf, WinterKNOTS, zomerKNOTS en een 

voetbalclinic).  

Wederom is samen met de vrijwilligersorganisatie Samen voor Sliedrecht een succesvol 

evenement georganiseerd op de Nationale Buitenspeeldag (Figuur 4). De brandweer en 

de politie waren ook betrokken bij dit evenement. De begeleiding voor de spellen werd 

gedaan door de sportklas van het Willem de Zwijger College. De buitenspeeldag is nog 

steeds groeiende en zal in 2019 absoluut terugkeren.  
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In Sliedrecht wordt de sportdag van de verschillende scholen samen georganiseerd en 

uitgevoerd. Dit is een prachtige samenwerking die zeker gekoesterd moet worden. De 

combinatiefunctionaris maakt deel uit van de werkgroep en is daarmee een professionele 

toevoeging aan het team. In 2018, heeft hij ook de stagiaires ingezet voor extra 

ondersteuning van de groepsleerkrachten.  

 

Figuur 3. Vakantieactiviteiten combinatiefunctionaris in 2018.  

 

Figuur 4. Evenementen waar de combinatiefunctionaris aan mee heeft gewerkt in 2018.  
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4.1.3 URENREGISTRATIE EN CONTACTMOMENTEN 
 

In tabel 3 is de verwachte en werkelijke urenverdeling van de combinatiefunctionaris 

weergegeven. Vanzelfsprekend heeft de combinatiefunctionaris het meeste van zijn tijd 

besteed aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.  

Aangezien de combinatiefunctionaris in 2017 de rol van teamleider op zich heeft 

genomen, heeft hij in 2018 ook redelijk wat van zijn tijd in coördinatie, financiën en 

bestuurszaken moeten steken. 

In figuur 5 zijn het aantal verwachte en werkelijke contactmomenten voor 2018 

weergegeven. Het aantal contactmomenten was vrij vergelijkbaar met het jaar daarvoor. 

Dit laat zien dat we op de top van het bereik zitten. Het organiseren van meer 

activiteiten zou tot meer contactmomenten moeten leiden. Echter, dit is alleen mogelijk 

door een uitbreiding aan FTE’s.  

 

Tabel 3. Urenstaat combinatiefunctionaris over het jaar 2018. 

  
Werkelijk 
2018 % 

Verwacht 
2018 % 

Administratie 14,4 5 

Jeugd/jongerenwerk (binnen) 0,2  - 

Jeugd/jongerenwerk (buiten) 0,1  - 

Ontwikkeling en voorbereiding 
activiteiten 16,8 20  

Uitvoering activiteit 19,4 25 

Overleg (intern) 5,6 10 

Overleg (extern) 11,4 10 

Begeleiden werkgroepen 0,6  - 

Zaken m.b.t. bestuur 9,3 10  

Begeleiden stagiair 5,6 10 

Subsidie  0,6 5 

Knots 10,4 5  

Onderhoud 3,4  - 

Drechtwerk 0,1  - 

Overig 2,1  - 
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Figuur 5. Verwachte en werkelijke contactmomenten combinatiefunctionaris in 2018. 

Voor het berekenen van het totaal aantal contactmomenten zijn alle contactmomenten bij elkaar 

opgeteld die beschreven zijn in 4.1 en de helft van de contactmomenten die beschreven zijn in 4.2. 

 

4.2 DE KRACHT VAN SAMEN 
 
Doordat de combinatiefunctionaris en de jongerenwerkers hun werk uit kunnen voeren 

vanuit dezelfde organisatie is samen optrekken erg laagdrempelig. Dit resulteert dan ook 

in een intensieve samenwerking bij de initiëring, organisatie en uitvoering van 

verschillende projecten. De directe meerwaarde is niet alleen de bredere kijk op de 

organisatie en aanpak, het zorgt er ook voor dat de jongerenwerkers de jeugd eerder in 

beeld hebben en daarmee eerder contacten kunnen leggen. De vertrouwensband wordt 

daardoor versterkt en zo weten in de toekomst steeds meer jongeren onze stichting te 

vinden. 

Een jongerenwerker en de combinatiefunctionaris hebben het afgelopen jaar 

samengewerkt om kinderen en jongeren meer te betrekken bij de politiek. Het afgelopen 

jaar waren ze ook weer betrokken bij de kinderraad. De kinderraad is een initiatief dat 

als doel heeft kinderen politiek bewust te maken en inzicht te geven in de structuur van 

hun gemeente. De kinderraad en de bijbehorende samenwerking tussen het onderwijs, 

de gemeente, de politiek en onze stichting wordt nog steeds als een groot succes 

ervaren. In 2018 is de begeleiding, programma en planning verbeterd door vaker bijeen 

te komen en daarnaast heeft er ook een debattraining plaatsgevonden. De bijbehorende 

opdracht is ook geherformuleerd zodat het politieke spel beter naar voren kwam in 

vergelijking tot 2017.  
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De jongerenwerkers en combinatiefunctionaris hebben in 2018 ook weer gastlessen 

verzorgd op alle 8 locaties van het reguliere primair onderwijs. Tijdens deze les leerden 

de kinderen over de verschillende politieke stromingen, de gemeente als organisatie en 

de kinderraad zelf.  

In 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om jongeren te motiveren om te 

gaan stemmen is er een interactieve informatieavond georganiseerd genaamd ‘Elektra 

wordt stemwijzer’. Alle politieke partijen waren op die avond aanwezig en hebben een 

debat gevoerd over thema’s die dichtbij de Sliedrechtse jongeren ter discussie staan. De 

avond is zeer goed verlopen en dit zullen we in de toekomst weer gaan organiseren.  

Het aantal contactmomenten dat met deze activiteiten zijn bereikt, zijn weergegeven in 

figuur 6. 

 

Figuur 6. Bereik gezamenlijke activiteiten combinatiefunctionaris en jongerenwerkers in 

2018. De helft van de contactmomenten is toegewezen aan de combinatiefunctionaris. De andere 

helft aan de jongerenwerkers. 

Het afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers en combinatiefunctionaris ook weer 

gezamenlijk verscheidene vakantie activiteiten georganiseerd (Figuur 7). Denk hierbij 
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bij de combinatiefunctionaris. De begeleiding van de jonge vrijwilligers daarentegen is 

opgepakt door de (assistent)jongerenwerkers. Samen met Tessa en Margret, die de 

creatieve activiteiten coördineren en een vaste groep oudere vrijwilligers is de 
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kinderen per dag is het aantal kinderen dat heeft meegedaan ten opzichte van vorig jaar 

met zo’n 9% gegroeid (Figuur 7). Aangezien het aantal deelnemers flink is gegroeid is de 

afgelopen jaren, is het van belang om volgend jaar een grotere tent neer te zetten. 

Tevens zijn ook meer vrijwilligers nodig. De WinterKNOTS is zeer goed verlopen en het 

aantal deelnemers was vergelijkbaar met vorig jaar. 

Als stichting zijn we trots dat we dergelijke evenementen in de gemeente mogen en 

kunnen organiseren. SOJS is de ambtenaren van welzijn en de gemeentewerf, alle 

KNOTS-vrijwilligers, stagiaires, ondersteunende ouders, diverse hout leverende 

bedrijven, subsidieverstrekkers, de KNOTSgekkies en vele anderen zeer dankbaar voor 

het weer mede laten slagen van deze succesvolle kinderactiviteiten weken. 

Naast een open dag, zaalvoetbaltoernooi & clinic hebben de jongerenwerkers en 

combinatiefunctionaris ook samen een eindejaarsactiviteit georganiseerd (Figuur 7). 

Deze activiteit is, overdag, speciaal bedoeld voor alle groepen 8 van het primair 

onderwijs en in de avond voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. Tijdens 

deze activiteit bieden we lasergamen op locatie aan. Dit is een uniek concept waarbij het 

jongerencentrum wordt omgebouwd tot een heuse lasergame arena. Dit jaar hebben de 

Henri Dunant, de Wilgen, de Roald Dahl en praktijkschool De Sprong met veel plezier 

meegedaan. 

 

Figuur 7. Bereik gezamenlijke vakantie activiteiten combinatiefunctionaris en 

jongerenwerkers in 2018. De helft van de contactmomenten is toegewezen aan de 

combinatiefunctionaris. De andere helft aan de jongerenwerkers. 
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4.3 JONGERENWERKERS  
 

4.3.1 AMBULANT JONGERENWERK 
 
Het afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers veel tijd doorgebracht op de sportveldjes 

om met de jongeren te voetballen en tijdens de wintermaanden in sporthal de Valk. Het 

bereikte aantal contactmomenten is weergegeven in figuur 8. Er zijn 891 

contactmomenten geweest met het voetballenen lag hoger dan verwacht (675).  

 

 
Figuur 8. Bereik ambulant werk in 2018.  

 

In figuur 8 zijn het totaal aantal contactmomenten weergeven tijdens het bezoeken van 

de hangplekken. Er zijn 333 contactmomenten geweest met hangjongeren. Dit betekent 

dat het verwachte 2600 contactmomenten niet is behaald. In het eerste kwartaal is het 

jongerenwerk weinig de straat op geweest. De reden hiervoor was dat een 

jongerenwerker wegviel, waardoor er minder ruimte was om de straat op te gaan. Als de 

jongerenwerker naar buiten ging, was deze gedwongen het jongerencentrum te sluiten 

en de jongeren naar buiten te sturen. Verder moet worden opgemerkt dat in deze 

periode weinig jongeren op straat te vinden waren. Vanaf kwartaal 2 en 3 hebben de 

jongerenwerker en met name de assistent jongerenwerker geprobeerd wekelijks 

hangplekken te bezoeken in de avonduren. De mogelijkheid was hier nu meer naar, 

doordat het mooi weer was en jongeren liever buiten waren dan binnen in het 

jongerencentrum. Doordat het jongerenwerk het gehele jaar met een FTE minder heeft 

gewerkt, zijn de verwachte contactmomenten alsnog niet behaald.  
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Touzani die onder jongeren vooral bekend staat als baltovenaar en jongeren bereikt via 

o.a. het online platform YouTube, had een actie waarbij je een video in kon sturen voor 

het ‘tofste pleintje’. Hierbij gaat Touzani heel Nederland door om op zoek te gaan naar 

het tofste pleintje van Nederland. In samenwerking met de jongeren hebben wij een 

video gemaakt en deze vervolgens opgestuurd naar Touzani. Uiteindelijk heeft hij voor 

onze video gekozen en is hij naar Sliedrecht gekomen. Bij dit event waren zo’n 100 

enthousiaste jongeren aanwezig. 

 

In kwartaal 4 is wederom overlast geweest vanwege de ‘killer clown’. Jongeren hebben 

door de aankondiging van een killer clown geprobeerd zoveel mogelijk kinderen en 

jongeren bij elkaar te krijgen in het Feitsmapark om overlast te veroorzaken. Politie, 

gemeente en jongerenwerk hebben bij elkaar gezeten om dit onderwerp en de werkwijze 

hierop te bespreken en dit heeft ervoor gezorgd dat deze partijen nu weten wat zij van 

elkaar kunnen verwachten met dit soort incidenten. Er zijn in totaal twee overlast 

momenten geweest van een killer clown. Jongerenwerk heeft in de weken voor het 

incident preventief met jongeren gesproken met als doel hen weg te houden van het 

Feitsmapark. Hiernaast is jongerenwerk aanwezig geweest bij het tweede incident om te 

signaleren welke jongeren ter plekke waren en heeft deze aangesproken. Jongerenwerk 

verwacht dat dit onderwerp jaarlijks terug zal komen.  

 

Dit jaar is een Domino’s geopend op het Burgemeester Winklerplein. Veel jongeren zijn 

werkzaam bij de Domino’s en dit zorgt voor hangjeugd voor het pand Domino’s. Er wordt 

regelmatig afval achtergelaten. Jongerenwerk heeft de jongeren hier regelmatig op 

aangesproken.  

 

De jongerenwerkers zetten zich in voor de verschillende belangen binnen de wijk van de 

jongeren en de buurtbewoners. Het afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers 

verschillende gesprekken gevoerd met buurtbewoners om gehoor te geven aan overlast 

en hierop in te kunnen spelen bij jongeren. In kwartaal 2 is er overlast ervaren van 

bewoners door jongeren aan de Boslaan/Middenveer. Er is een vertegenwoordigers groep 

aangesteld die bestaat uit verschillende buurtbewoners en het jongerenwerk om te 

bemiddelen tussen bewoners en jongeren wat betreft deze overlast. De jongerenwerker 

en bewoners hebben structureel met jongeren gesproken bij overlast. Dit heeft geholpen. 

De vertegenwoordigersgroep van de havenbewoners is dit jaar stopgezet, omdat er 

goede afspraken met jongeren zijn gemaakt met als gevolg dat de overlast sterk is 

afgenomen. De jongerenwerkers zullen wel deze hangplek ieder jaar goed in de gaten 

blijven houden. 

 

In 2018 heeft het jongerenwerk samen met de combinatiefunctionaris deelgenomen aan 

het maandelijkse Vogelbuurt-Noord overleg. Dit overleg heeft plaatsgevonden in de 

huiskamer van de Havikflat.  
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Een doelstelling die in het werkplan van 2018 gesteld is, is dat 5% van de tijd door de 

jongerenwerkers zou worden besteed aan ambulant werk in de winter en 15% in de 

zomer. Het afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers 9,9% van hun tijd kunnen 

besteden aan ambulant werk in de winter en 14,5% in de zomer (Tabel 3). De 

verwachting was dat er 3275 contactmomenten zouden worden behaald met ambulant 

werk in 2018. Dit waren er 1224, het bereik ligt dus ongeveer hetzelfde als vorig jaar 

(1415). In 2018 is het jongerenwerk 36 keer de straat op gegaan en hier zijn 333 

jongeren mee bereikt. Dit ligt lager dan in 2017 (namelijk 407). De verwachting was dat 

we in 2018 een flinke boost zouden kunnen geven aan het ambulant jongerenwerk door 

de inzet van de assistent jongerenwerker, maar dit effect werd teniet gedaan, omdat 

bijna heel 2018 met 1 FTE minder aan jongerenwerker is gewerkt. 

 

De jongerenwerkers maken deel uit van het COOS overleg (Coördinatie Overleg Overlast 

hangjeugd Sliedrecht) waarin meldingen over overlast gevende jeugd worden besproken. 

Aan dit overleg nemen gemeente, politie, jongerenwerk, beleidsmedewerker OOV, 

beleidsmedewerker PR en de beleidsmedewerker Jeugd deel. Hier wordt gewerkt aan een 

vast beleid wat betreft het omgaan met overlast van hangjeugd. Tijdens dit overleg 

wordt gebruik gemaakt van het werkmodel ‘de Matrix’. In dit werkmodel staan alle 

hangplekken beschreven met hierbij de stand van zaken wat betreft overlast. Per 

hangplek wordt de stand van overlast besproken en kunnen er duidelijke, goed 

overwogen afspraken gemaakt worden over de aanpak van verschillende hangjongeren 

op deze plekken. Ook wordt gebruik gemaakt van het ABC-model. Een A-locatie is een 

niet overlastgevende locatie waar jongeren mogen hangen. Een B-locatie is een locatie 

waar jongeren wel mogen hangen, maar waar sneller overlast wordt ervaren. En een C-

locatie is een locatie die ongeschikt is om te hangen voor jongeren om verschillende 

redenen, zoals eigen terrein of erg gehorig voor buurtbewoners. Zodra jongeren op een 

C-locatie worden gesignaleerd, worden zij door politie en jongerenwerk verwezen een A- 

of een B-locatie in de buurt. In 2018 is er een groep jongeren van de speeltuin aan de 

Boslaan/ Middenveer verwezen naar het basketbalveld bij de Vogelbuurt. De reden 

hiervan was dat de buurtbewoners veel geluidsoverlast ondervonden. Op het Winklerplein 

zijn er jongeren aangesproken voor de Domino’s om eventueel naar een A-locatie te 

gaan of het afval in de prullenbak te gooien.  
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4.3.2 ACCOMMODATIEGEBONDEN JONGERENWERK IN JONGERENCENTRUM 

ELEKTRA  
 

4.3.2.1 Activiteiten in Jongerencentrum Elektra 

 
In Jongerencentrum Elektra vond ook in 2018 een grote diversiteit aan jongeren 

activiteiten plaats.  

Workshops 

Elk jaar organiseert SOJS diverse workshops. In 2018 heeft SOJS een doorlopende 

streetdance en hiphop dans workshop georganiseerd, bestaande uit 38 lessen en een 

eindpresentatie. Dansdocente Cheyenne Driehuis heeft Nancy Loer vervangen met de 

dansworkshop. De dansworkshop is goed bezocht. De streetdance workshop is financieel 

mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Music & Dance, welke onderdeel is van 

Stichting Sliedrecht en Cultuur. Dit jaar heeft Nienke Drenkelford een doorlopende yoga 

workshop gehouden bestaande uit 27 lessen. Eén van de jongerenwerkers heeft ook een 

doorlopende fitness workshop gegeven aan een groep meiden. Na 2 kwartalen was hier 

helaas geen animo meer voor. Reden hiervoor was dat het groepje een vriendengroep 

was, waarbij nadat één van de meiden stopte met de workshop en de rest volgde. 

Hiernaast merkte de jongerenwerker dat de interesse en motivatie voor fitnessen bij 

deze leeftijdsgroep laag ligt. 

Naast de doorlopende workshops is er in samenwerking met Sliedrecht FIT een 

kookworkshop georganiseerd in het jongerencentrum met als doel jongeren bewust 

maken van gezonde voeding. Acht deelnemers deden hieraan mee. 

Als doelstelling hadden de jongerenwerkers in het werkplan van 2018 gesteld dat er 3 

workshops in het jongerencentrum georganiseerd zouden worden. Deze doelstelling is 

behaald. Het aantal bereikte contactmomenten door middel van workshops is 

weergegeven in figuur 9. Er waren voor 2018 1192 contactmomenten gesteld. Er zijn 

953 contactmomenten behaald. De reden dat deze contactmomenten lager liggen dan 

verwacht, ligt aan dat de muziekworkshop is gestopt en de yoga workshop nog 

bekendheid moest krijgen.  
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Figuur 9. Totaal aantal contactmomenten verkregen door het geven van workshops in 

2018. 

 

In het werkplan van 2018 was ook als doel gesteld om twee sociaal maatschappelijke 

activiteiten te organiseren. Deze hebben als doel om zowel jongeren als ouders te trainen 

en te begeleiden met bepaalde vormen van jeugdproblematiek en het voorbereiden van 

jongeren tot participatie in de maatschappij. Er hebben verschillende activiteiten 

plaatsgevonden.  

De activiteit ‘Elektra wordt Stemwijzer’ is georganiseerd om jongeren te betrekken en 

bewust te maken van de huidige politiek. Politieke partijen hebben punten die betrekking 

hadden op de jongeren in Sliedrecht toegelicht en jongeren laten spreken door middel 

van vragen en het uiten van meningen. Deze activiteit is vanuit beide partijen als zeer 

zinvol ervaren.  

De jongerenwerkers hebben ook meegewerkt met de kinderraad, een project dat 

kinderen bekend maakt met politiek.  

Op de donderdagavond is 24 keer met een groep jongeren gekookt die vaak gebruik 

maken van de hangruimte. In totaal werden hier 220 contactmomenten mee bereikt 

(Figuur 10). Deze activiteit kan ook als een sociaal maatschappelijke activiteit gezien 

worden. 
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Figuur 10. Totaal aantal contactmomenten projecten en diensten in 2018.  

 

Diensten en hangruimten 

Naast de weekendactiviteiten heeft jongerencentrum Elektra de beschikking over 

verschillende ruimtes die speciaal zijn ingericht voor de open inloop van jongeren. De 

open inloop voor jongeren in deze ruimten is normaliter van maandag tot en met vrijdag 

geopend en biedt aan jongeren de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Tijdens de 

inloop wordt actief toezicht gehouden door de jongerenwerkers, waardoor zij kunnen 

inspelen op eventuele hulpvragen en de band met jongeren kunnen onderhouden. Dit 

heeft onder andere als doel om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen op het 

gebied van onder andere vrijetijdsbesteding, onderwijs en beantwoording van 

hulpvragen. Sinds 2017 is ook het sportcafé doordeweeks open voor jongeren. Hier 

kunnen jongeren terecht om wat fris te kopen. Sinds kort is er ook een voetbal 

zenderpakket aangeschaft. Wanneer er voetbal is worden deze wedstrijden uitgezonden 

in het sportcafé.  

 

De jongerenwerkers hebben in het werkplan van 2018 als doel gesteld dat 20% van de 

tijd besteed moest worden aan inloop. Deze doelstelling is behaald met 31,4% (Tabel 3). 

  

Het aantal bereikte contactmomenten tijdens de inloop is weergegeven in figuur 11. De 

verwachting was dat er 5625 contactmomenten zouden worden behaald, maar dit lag in 

werkelijkheid een stuk lager (2887). Dit kwam doordat het jongerencentrum in 2018 

minder open was (168) ten opzichte van 2017 (232), dit komt door de personele 
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bezetting onder de jongerenwerkers. Gemiddeld 17 jongeren per dag maakten gebruik 

van het sportcafé en hangruimten. Dit was lager dan in 2017. Deze terugloop in jongeren 

kwam doordat de groepen jongeren die in 2017 in het jongerencentrum hingen ouder 

zijn geworden en zijn gaan werken en we niet structureel open konden zijn. Er ligt een 

plan om in de toekomst een muziekstudio te realiseren om zo de jongere jeugd naar 

binnen te trekken en te stimuleren met talentontwikkeling.  

In 2018 zijn diverse jongeren die doordeweeks hangen vrijwilliger geworden. 

 

De fitnessruimte gelegen op de 2de etage werd ook in 2018 goed bezocht. In 2019 zal 

nieuw apparatuur worden aangeschaft. Zo hebben de dumbells zijn tijd gehad en 

verschillende fitnessapparatuur ook.  

In 2018 hebben 12 bandjes gebruikt gemaakt van onze repetitieruimtes in de kelder en 

in Poppodium Elektra. De contactmomenten van deze diensten staan weergegeven in 

figuur 10. 

 

 
 

Figuur 11. Aantal contactmomenten inloop in de winter en de zomer van 2018.  
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Weekendactiviteiten 

De weekendactiviteiten van SOJS bestaan voornamelijk uit de activiteiten die 

voortkomen uit het poppodium en de daarbij behorende accommodatie, jongerencentrum 

Elektra. De weekendactiviteiten werden in 2018 ondersteund door 64 actief betrokken 

vrijwilligers. De activiteiten bestonden uit avonden met livemuziek, filmavonden en 

verschillende thema-avonden zoals de Sinterklaasbingo, St Patrick’s day en foute 

dansavonden. Ook zijn diverse evenementen georganiseerd, zoals de winter- en 

zomereditie van Tuinfeest, en Kingsday. Omdat Elektra dit jaar zijn 50-jarig bestaan 

vierde, zijn een 70’s, 80’s, 90’s en 00’s reünie georganiseerd. Bij de organisatie hiervan 

zijn oud bezoekers en oud vrijwilligers betrokken geweest. Deze avonden bleken een 

groot succes. Elektra heeft zijn muziekgenre uitgebreid, met de reden dat de jeugd van 

tegenwoordig ook van andere muziek houdt dan dat er in Elektra wordt gedraaid. Zo is er 

een hiphop avond georganiseerd en wordt er meer ingezet op elektronische muziek. In 

2018 is geopperd om ook weer theateravonden in Elektra te organiseren en eind 2018 is 

de eerste Improbattle georganiseerd welke zeer goed is bezocht. 

 

In figuur 12 is het aantal bereikte contactmomenten weergegeven. De verwachting was 

dat er 9005 contactmomenten zouden worden behaald, maar dit lag in werkelijkheid iets 

hoger (9682).  

 

 

Figuur 12. Aantal contactmomenten weekendactiviteiten in 2018.   
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4.3.2.2 Vrijwilligersgroepen  

 
Binnen SOJS zijn een tiental vrijwilligersgroepen actief, die met elkaar het 

activiteitenaanbod verzorgen. Door middel van deze vrijwilligersgroepen leren jongeren 

hun talenten en mogelijkheden ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Jongeren leren 

door met elkaar samen te werken, sociale contacten op te bouwen en de initiatieven om 

te zetten in concrete actie. Kennis die later ook van pas kan komen. Sinds 2017 is er een 

vrijwilligersbeleid vastgelegd. Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk 

om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in SOJS. Het doel van dit beleid is 

duidelijkheid geven aan zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers 

wordt gewerkt binnen SOJS. Dit ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, 

ongelijke behandeling tussen vrijwilligers en als stimulans voor vrijwilligers en daarmee 

ter optimalisering van hun inzet voor de missie van SOJS. 

Voor 2018 heeft SOJS wederom als doel gesteld dat de vrijwilligersgroepen behouden 

moeten worden. Momenteel is er een doorstroom van vrijwilligers, dit komt mede 

doordat de oudere garde vrijwilligers andere belangen hebben gekregen. Hierdoor 

ontstaat er een gat van vrijwilligers. Het is tijd dat een nieuwe garde opstaat en deze 

wordt geprobeerd te bereiken door in te spelen op de behoeften van deze doelgroep. Een 

voorbeeld hiervan is het gehoor geven aan hun voorkeur van muziekgenre in Elektra. In 

2019 willen we een muziekstudio gaan realiseren en naast dat dat meer jongeren zal 

aantrekken, hopen we ook dat zij vrijwilliger zullen gaan worden. 

Binnen het jongerencentrum zijn de volgende vrijwilligersgroepen actief; het bestuur, 

programmaraad, bar, entree, licht en geluidstechniek (PA, promotie, sportcafé, eetcafé, 

snackteam, evenementen, tuinfeest, anabool en KNOTS. 

Het eetcafé-, sportcafé, de promotie-, de bar, entree en snackteam werkgroepen draaien 

zelfstandig.  

In 2018 waren er 64 vrijwilligers actief. Om de vrijwilligers voor hun inzet te bedanken 

zijn we in 2018 een weekend naar Merelbeke in België gegaan.  

De organisatie van Tuinfeest, winter- en zomerKNOTS is niet mogelijk zonder 

vrijwilligers. Ook het afgelopen jaar hebben meer dan 100 vrijwilligers zich ingezet om 

deze evenementen mogelijk te maken. 
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4.3.4 Vakantieactiviteiten 

  

In 2018 zijn tijdens de schoolvakanties diverse activiteiten georganiseerd door de 

jongerenwerkers. Naast activiteiten zoals voetbaltoernooien, FIFA-toernooien, schaatsen, 

karten en lasergamen, zijn de jongerenwerkers ook met een volle bus jongeren naar de 

Walibi Fright Nights geweest. Het bereik staat in figuur 13 weergegeven. Het 

jongerenwerk wil vernieuwend zijn en daarbij blijven inspelen op behoeften van 

jongeren. Zo is er dit jaar een yoga workshop georganiseerd. In samenwerking met de 

combinatiefunctionaris zijn ook vakantie activiteiten georganiseerd, zoals de winter- en 

zomerKNOTS en een lasergame toernooi in ons jongerencentrum (Figuur 7). 

In 2018 hadden de jongerenwerkers als doelstelling om tijdens elke schoolvakantie voor 

de jeugd van 12 t/m 15 jaar twee activiteiten te organiseren. Hier is ruimschoots aan 

voldaan. De verwachting was dat er 3140 contactmomenten zouden worden behaald met 

de organisatie van de vakantie activiteiten, maar dit was in 2018 lager (2220). Dit komt 

mede doordat contactmomenten van de KNOTS activiteiten in het verleden werden 

toebedeeld aan de jongerenwerkers. Nu de combinatiefunctionaris de coördinatie heeft 

overgenomen, worden de contactmomenten gesplit. 

 

 

Figuur 13. Aantal contactmomenten vakantie activiteiten in 2018. 
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4.3.5 JONGERENHULPVERLENING  
 
In 2018 hebben we te maken gehad met verschillende situaties waarbij het jongerenwerk 

is ingezet voor kortdurende jeugdhulpverlening. Bij langdurige of zware problematiek 

geldt het jeugdwerk slechts als een doorverwijzend orgaan.  

 

De verleende hulpverlening laat zich niet altijd vatten onder een noemer. Zo zijn er veel 

jongeren die rondlopen met vragen waarover zij met de jongerenwerkers het gesprek 

aangaan. Dit zijn vaak vragen die horen bij het opgroeien en de zoektocht naar hun 

“plaats” in de samenleving. De meest besproken thema’s zijn onderwijs, religie, afkomst, 

werk maar ook de actualiteiten in de wereld. Het hoe en waarom komt vaak in deze 

gesprekken terug. 

 

In het kader van jongerenhulpverlening heeft SOJS al een aantal jaar een succesvol 

project lopen genaamd ‘Jong ontmoeten Jong’ (Figuur 11). In dit project, wat is opgezet 

door Rowan en Els van Houwelingen, staat het socialiseringsproces van eenzame 

jongeren centraal. In 2018 bezocht een groep van gemiddeld 8 jongeren structureel deze 

avonden tot. In totaal zijn er 27 bijeenkomsten geweest waar met elkaar diverse 

activiteiten werden ondernomen, zoals met elkaar koken, spelletjes spelen of een film 

kijken. Helaas is aan dit project een einde gekomen. De reden hiervan is dat de insteek 

van het project een andere wending kreeg door omgevingsfactoren en hierdoor viel het 

laagdrempelige karakter van dit project weg. We hopen dit project in de toekomst weer 

op te pakken.  

 

In het werkplan van 2018 hebben we als doelstelling gesteld dat de jongerenwerkers 1% 

van hun tijd besteden aan het begeleiden van hulpbehoevende jongeren. Dit bleek 0,4% 

(Tabel 3). In de werkelijkheid ligt dit percentage wat hoger, omdat veel van de 

“hulpvragen” niet altijd geregistreerd worden onder jongerenhulpverlening, omdat deze 

onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden van de jongerenwerkers en 

plaatsvinden tijdens de contactmomenten gedurende de open inloop en het ambulant 

jongerenwerk.  

 

In het werkplan van 2018 was als doelstelling gesteld dat het personeel deelneemt aan 

één cursus voor doorontwikkeling van de vakbekwaamheid. In 2018 hebben alle 

personeelsleden deelgenomen aan de herhalingscursus van de BHV-cursus. Nog een 

andere cursus die gevolgd is, is omgaan met agressie. 
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4.3.6 URENREGISTRATIE EN CONTACTMOMENTEN 
 
In figuur 14 zijn het totaal aantal contactmomenten weergegeven die de 

jongerenwerkers in 2018 hebben gehad. Het bereik lag lager dan aanvankelijk was 

verwacht toen het werkplan voor 2018 is opgesteld. De voornaamste oorzaak hiervoor 

was dat we het afgelopen jaar nagenoeg met 1 jongerenwerker moesten doen. Hierdoor 

waren we minder in de avonden open, konden we minder de straat op en kon minder tijd 

worden gestoken in de organisatie van activiteiten. 

  

Figuur 14. Contactmomenten jongerenwerkers 2018. Voor het berekenen van het totaal 

aantal contactmomenten zijn alle contactmomenten bij elkaar opgeteld die beschreven zijn in 4.3 

en de helft van de contactmomenten die beschreven zijn in 4.2.  

Om een beter inzicht te krijgen hoeveel tijd de staf besteed aan hun taken, worden de 

uren ook geregistreerd (Tabel 4). In de winter hebben de (assistent)jongerenwerkers 

9,9% van hun tijd besteed aan ambulant jongerenwerk. In de zomer was dit 14,5%. In 

het werkplan was hier respectievelijk 5% en 15% gesteld. Desondanks dat het beoogde 

aantal contactmomenten niet is behaald, hebben de (assistent)jongerenwerkers wel vol 

ingezet op ambulant. 

De tijdsbesteding met betrekking tot de inloop was vergelijkbaar als in 2018 en was een 

stuk hoger dan was beoogd (Tabel 4). 

Gemiddeld 14,4% is besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Dit was 

lager dan opgesteld in het werkplan van 2018 (20%). Er is meer structuur in 

doorlopende activiteiten, doordat jongerenwerkers dit eigen hebben gemaakt. Nieuwe 

projecten hebben inmiddels een draaiboek, waardoor er minder voorbereiding en 

begeleiding nodig is. 
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Tabel 4. Urenstaat (%) jongerenwerkers over het jaar 2018. 

 Werkelijk Verwacht 

  Winter Zomer Winter Zomer 

Administratie 4,8% 7,1% 5% 5% 

Jeugd/jongerenwerk (buiten) 9,9% 14,5% 5% 15% 

Jeugd/jongerenwerk 
(binnen) 

33,0% 30,7% 20% 10% 

Ontwikkeling 
activiteit/project 

1,7% 0,4% 5% 5% 

Voorbereiding activiteiten 4,5% 1,7% 8% 8% 

Uitvoering activiteit 12,3% 8,2% 7% 7% 

Jongerenhulpverlening 0,5% 0,3% 1% 1% 

Overleg (intern) 7,1% 3,4% 4% 4% 

Overleg (extern) 3,6% 1,7% 6% 6% 

Weekenddienst 9,5% 4,8% 7% 7% 

Zaken m.b.t. bestuur 0,3% 0,5% 1% 1% 

Begeleiden werkgroepen 1,8% 1,3% 7% 7% 

Begeleiden stagiair 0,4% 0,6% 3% 3% 

Subsidie  0,0% 0,1% 1% 1% 

Tuinfeest 1,6% 7,2% 5% 5% 

Knots 2,7% 7,9% 5% 5% 

Onderhoud 0,9% 4,6% 3% 3% 

Drechtwerk 0,0% 0,0% 1% 1% 

Overig 5,5% 4,9% 6% 6% 
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5. ACCOMMODATIEBEHEER  
 

5.1 JONGERENCENTRUM ELEKTRA  
 

5.1.1 ONDERHOUD  
 
In 2018 zijn weinig grote onderhoudswerkzaamheden verricht. Wel zijn door de staf en 

vrijwilligers diverse ruimtes in het jongerencentrum opgeknapt. Het eetcafé heeft een 

flinke opknapbeurt gehad en er is een wandje in de keuken verplaatst om de keuken iets 

te vergroten. Ook in de barruimte en de zaal zijn er wat klusjes geklaard. Op de 1e etage 

is het sportcafé flink onder handen genomen en begin 2019 zal de hangruimte aan de 

beurt zijn. 

Er heeft in 2018 geen onderhoudsoverleg met de gemeenteambtenaar T. Vleugel 

plaatsgevonden over de meerjarenplanning (MJOP). Er is wel regelmatig aan de 

gemeente aangegeven dat er hoognodig iets met het pand moet gebeuren. Eén van de 

bestuurders heeft eind 2018 het onderhoud op zich genomen en in tabel 5 is 

weergegeven wat er op kort termijn aan onderhoud zou moeten gebeuren. 

 

5.1.2 GEBRUIK VAN RUIMTE  
 
Jongerencentrum Elektra is gesitueerd in een prachtig pand met voldoende ruimtes 

binnen de eigen muren, die een veelzijdigheid aan gebruik bieden voor de jongeren in 

Sliedrecht. Door deze ruimte kunnen de jongeren zich op diverse manieren ontplooien. 

Het pand vangt diverse hanggroepen in Sliedrecht op. Door de centrale ligging is het 

jongerencentrum goed te bereiken voor groepen uit diverse wijken. De jongeren kunnen 

bijna de gehele week gebruik maken van diverse ruimtes om te ‘hangen’ en activiteiten 

te ondernemen. Dit geeft de jongerenwerkers ook de kans om de jongeren te monitoren 

en eventueel in te spelen op veranderingen in het leven van bepaalde jongeren. 

In 2018 zijn veel ruimtes van ons pand intensief gebruikt (Tabel 6). In de concertzaal 

vonden dagelijks activiteiten plaats, zoals dansworkshops, theaterworkshops of 

repeteerden bands. Het eetcafé werd gebruikt voor de creatieve workshops, de eetcafé 

werkgroep en voor het project jong ontmoet jong. Waar het in de middag en avond vol 

zit met activiteiten, is vooral in de ochtenden nog ruimte. Dit heeft er natuurlijk mee te 

maken dat de jeugd en jongeren begin van de dag op school zitten of aan het werk zijn. 

In 2018 heeft Stichting Waardeburgh locatie Overslydrecht gebruik gemaakt van ons 

eetcafé om te vergaderen. Leuk om te vermelden, een oud-vrijwilligster is op 1 december 

2018 in de barruimte van Elektra getrouwd. Zij en haar geliefde hebben elkaar voor het 

eerst op Tuinfeest ontmoet. 
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Tabel 5. Onderhoud 

Opgesteld in MJOP 

Inbraak/Brandalarm 
Brandalarm dateert 2004. Status onderhoud onduidelijk. 
Opgenomen in MJOP voor 2013 voor €10.000,--. Inbraakalarm 
gemoderniseerd in mei 2018. 

Vloerbedekking 
Nodig voor gehele vloer begane grond, sportcafé en repetitiekelder. 
Opgenomen in MJOP 2014 voor €3.600,-- en 2020 €4.140,--. Is 
nog niet uitgevoerd. 

Verlichting incl 
noodverlichting 

Minimaal alle gloeilampen en verlichting kantoor + gang eerste 
verdieping vervangen voor LED. Opgenomen in MJOP 2015 voor 
€3.000,-- (uitgegeven aan verfwerk) en 2020 €3.375,--. Is nog 
niet uitgevoerd. 

Kozijnen en ramen 
Dubbelglas, kunstof kozijnen, begane grond vandalismebestendig. 
Verfwerk tweede verdieping onderzoeken. Opgenomen in MJOP 
2016 voor €75.000,-. Is nog niet uitgevoerd. 

Slotensysteem 
vervangen 

Opgenomen in MJOP 2016 voor €5.000,--. Is nog niet uitgevoerd. 

Dakbedekking 

Opgenomen in MJOP 2020 voor €8.000,--. Er zou meer geld 
gereserveerd moeten worden voor totale renovatie van het dak 
aangezien het op diverse plaatsen is gaan rotten door een slecht 
sluitende dakbedekking 

Waterinstallatie/ 
sanitair 

Opgenomen in MJOP 2011 stond voor 2.700,--, in MJOP 2013 voor 

€5.000,-- en 2017 €2.500,--. Onduidelijk of dit is uitgegeven en 
waaraan. 

CV 
In MJOP 2016 stond voor €3.600,-- aan cv-luchtbehandeling-
koeling gepland. Onduidelijk of dit is uitgegeven en waaraan. 

Brandslanghaspels 
In MJOP 2018 stond €1.000,--aan (nieuwe?) brandslanghaspels. Is 
niet uitgegeven? 

Schilderwerk 

Er is in 2014 (€4.200,--), 2016 (€4.515,--), 2019 (€5.645,--) en 
2022 (€3.000,--) schilderwerk opgenomen in MJOP, Onbekend wat 
hiervan is uitgegeven of nog wordt gezien het voornemen om 

kunststof kozijn te installeren. 

Verder gevonden punten in 2018 

Onderzoeken scheurvorming op diverse plaatsen 

Ommuring renoveren en voorzien van nieuwe ijzerwerk 

Vervangen van radiator op zolder i.v.m. te kleine capaciteit 

Stalen toiletten vervangen voor normale, of iig met toiletbrillen 

Onderzoeken vervangen ondervloer rookruimte door beton 

Opnieuw impregneren buitenmuur dames-wc  

Vervangen plafondplaten eerste verdieping 

Dorpel eetcafé ligt los 

Het platte dak achter kantoor dient te worden nagekeken om lekkages te voorkomen 

Als de rookruimtes gaan verdwijnen dient de rookruimte boven nieuwe vloerbedekking en 
plafond te krijgen 

Klein onderhoud deels overdragen aan gemeente aangezien er op dit moment geen 
jongerenwerker is die dit op kan pakken. In de zomer zal er nog wel geklust gaan worden door 
vrijwilligers, dit zal vooral gaan over kleine functionele aanpassingen en muurverfwerk. 
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5.2 VEILIGHEID  
 
SOJS vindt het zeer belangrijk dat jongeren zich gerespecteerd en veilig voelen in 

jongerencentrum Elektra. Bij overtreding van de huisregels, zal SOJS krachtig, 

eensgezind en normgevend optreden.  

2018 was een rustig jaar, op drie ongeregeldheden na. Het bestuur heeft één vrijwilliger 

een tijdelijke ontzegging van 3 maanden gegeven wegens het stelen van drank. Een 

bezoeker heeft een ontzegging van 3 maanden gekregen vanwege harddrugsgebruik 

rondom het pand en een jongere die binnen in Elektra softdrugs heeft gebruikt terwijl dit 

niet is toegestaan, heeft hiervoor 1,5 maand ontzegging gekregen.  

 

5.3 DRANK-, DRUGS- EN ROOKBELEID  
 
In 2017 is het preventie- en het handhavingsplan drugs door de gemeenteraad 

aangenomen. Als gevolg daarvan is het gedoogbeleid met betrekking tot het gebruik van 

softdrugs door jongeren van 18 jaar en ouder aan banden gelegd op 1 oktober 2018. De 

staf en vrijwilligers zien er streng op toe dat er geen softdrugs wordt gebruikt in het 

jongerencentrum. Overtreding van deze regel leidt tot een ontzegging. Alle jongeren 

hebben hier gehoor aangegeven op 1 jongere na. Deze jongere heeft een ontzegging 

gekregen van 1,5 maand waar dit normaal 3 maanden is, dit met het oog op dat we deze 

jongere niet uit het oog willen verliezen. 

 

Met het aan banden leggen van het softdrugsbeleid hebben we wel moeten vaststellen 

dat een aantal jongeren niet meer het jongerencentrum bezoeken. Veel jongeren van 

deze tijd hebben een passie met het maken en luisteren van muziek. In 2019 willen we 

een studio in ons jongerencentrum realiseren om meer jongeren naar binnen te halen. 

Hoogstwaarschijnlijk kunnen we dan ook de bovengenoemde groep jongeren weer naar 

binnen trekken. De jongeren kunnen werken aan hun talent en tegelijkertijd kunnen de 

jongerenwerkers een vertrouwensband met ze opbouwen en met ze op een 

laagdrempelig niveau gesprekken voeren met betrekking tot het gebruik van drugs.  

  

Het toezicht op en de leeftijdscontrole van de bezoekers van de weekendactiviteiten vond 

plaats zowel aan de entree als aan de bar. Afgelopen jaar is er geen enkele overtreding 

geweest met betrekking tot het nuttigen van alcohol onder de 18. 
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Tabel 6. Gebruik van de ruimte 2018 
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6. PUBLICITEIT  
 
Zowel de staf als de promotie (PR) werkgroep houden zich bezig met publiciteitszaken. 

Op social media zijn wij vertegenwoordigd op Facebook, Instagram en Twitter (Tabel 7). 

Poppodium Elektra heeft zijn eigen website en sociale media accounts.  

De PR werkgroep houdt zich bezig met de publiciteit omtrent alle zaken van Poppodium 

Elektra. Denk hierbij aan de website, sociale media, lokale media en postermateriaal. 

Begin 2018 is een nieuwe huisstijl en lay-out van de Poppodium website gelanceerd.  

Wegens het opstarten van eigen bedrijfjes, drukte op werk/opleiding zijn eind 2018 

verscheidene PR leden gestopt. Er zal in 2019 gezocht worden naar nieuwe PR leden om 

de werkgroep een nieuw leven in te blazen. In de tussentijd zullen een paar 

bestuursleden zorgen voor de promotie van de activiteiten. 

De staf is verantwoordelijk voor de promotie van alle andere activiteiten die SOJS 

organiseert. Het is in 2018 niet gelukt om de website om te laten bouwen en dit staat nu 

op agenda voor 2019. Het ontwerp van de posters voor de jeugd- en jongerenactiviteiten 

is afgelopen jaar uitbesteed aan Devaca. 

Naast digitale promotie, heeft de staf ook regelmatig flyers verspreid op de basisscholen 

en het Griendencollege en persberichten geplaatst. Verder zijn we ook zeer content dat 

we onze activiteiten kunnen promoten middels de posterborden. Deze zijn dan ook 

continu in gebruik. 

Tabel 7. Website, Facebook-, Instagram- en Twittergegevens 
 

Website SOJS http://www.sojs.nl/ 

Website Poppodium Elektra http://www.elektra-sliedrecht.nl/ 

Facebook SOJS https://www.facebook.com/SOJS.Sliedrecht 

Facebook Poppodium Elektra https://www.facebook.com/elektra.poppodium 

Twitter SOJS SOJS_Sliedrecht 

Twitter Poppodium Elektra PodiumElektra 

Instagram SOJS Stichting Open Jeugdwerk SLD 

Instagram Poppodium Elektra Elektra Poppodium 
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7. SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
Naast structurele overleggen waarbij de jongerenwerkers en de combinatiefunctionaris 

betrokken zijn, is SOJS betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden. De basis van 

deze samenwerking was altijd op basis van de expertise van SOJS, zoals expertise op het 

gebied van trends en ontwikkelingen op het gebied jeugd en jongeren, evenement 

ontwikkeling en vrijwilligerswerk.  

 

Zo heeft de combinatiefunctionaris heeft afgelopen jaar bijvoorbeeld nauw samengewerkt 

met sportverenigingen zoals de basisscholen, tafeltennisvereniging Sliedrecht, 

badmintonvereniging Shuttle Up en SKC Merwede. Samen met ‘Samen voor Sliedrecht’, 

politie en brandweer is ook weer een succesvolle Buitenspeeldag georganiseerd.  

 

De jongerenwerkers hebben nauw samengewerkt met het basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs, sportverenigingen, politie, gemeente, sociaal team, buurtmakelaar, 

welzijnswerk Sliedrecht, Sliedrecht Fit, Optisport, Tablis wonen en Bibliotheek Sliedrecht. 

 

Dankzij de inzet van diverse bestuursleden kon ook dit jaar weer Korenfestival aan de 

Merwede in het jongerencentrum plaatsvinden welke goed werd bezocht. Verder heeft de 

stichting regelmatig contact met Stichting Stedenband Sliedrecht-Orăștie en maken ze 

deel uit van Stichting JA. We hebben ons jongerencentrum ook beschikbaar gesteld voor 

de Kiwanis Young Professionals Alblasserwaard en Drechtsteden die een sponsoractie 

hebben georganiseerd om een bijdrage te kunnen leveren aan het bestaan van kinderen 

in onze samenleving. 
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8.1 BALANS PER  (x € 1)
(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa
Kantoorinventaris 4.479 6.525
Geluid/Beeld 6.573 7.034
PA 20.500 20.311

31.552 33.870

Vlottende activa
Voorraad 3.705 4.746

Gemeente Sliedrecht 0 74.582
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 31.197 21.378
Totaal kortlopende vorderingen 31.197 95.960

Liquide middelen 169.883 139.153

236.337 273.729

PASSIVA
31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen
Startkapitaal 45 45
Risicoreserve 30.143 26.578
Bestemmingsreserves 161.112 179.647

191.300 206.270

Schulden op korte termijn
Gemeente Sliedrecht 0 1.700
Overige schulden 45.037 65.759

45.037 67.459

236.337 273.729
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8.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (x € 1) 
Aangepaste

Realisatie Realisatie Begroting
2017 2018 2018

t/m periode t/m periode
BATEN 12 12

Gemeente subsidie 316.749 102% 322.309 99% 327.090

Diverse baten 168.492 91% 152.630 109% 140.260
485.241 98% 474.939 102% 467.350

LASTEN

Personeelslasten 153.315 82% 125.552 91% 138.690

Huisvestingslasten 60.150 109% 65.348 102% 64.000

Organisatielasten 39.910 88% 35.222 115% 30.510

Activiteitenlasten 243.217 104% 253.611 110% 229.690

Afschrijvingen 6.835 149% 10.176 0

503.427 97% 489.909 106% 462.890

Resultaat (excl dotaties en onttrekkingen)
Nadelig (-) cq voordelig -18.186 82% -14.970 -336% 4.460

Bestemming resultaat
Toevoeging aan reserves 12.750 100% 12.750 100% 12.750
Ontrekkingen aan reserves 6.834 458% 31.285 0

-24.102 -15% 3.565 -43% -8.290

Voor een specificatie van onttrekkingen en dotaties per reserve zie specificatie reserves.
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8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Boekjaar 2018 t.o.v. begroting

Algemeen Knots Combi Ambulant Weekend
Opbrengsten activiteiten 10 9.124 2.251 1.334 € 139.911
Bijdrage gemeente 219.769 23.990 66.138 10.412 € 2.000
Kosten personeel -125.552 -9.000 -53.835 -11.571
Kosten huisvesting -65.348
Kosten organisatie -35.222 -2.000
Kosten activiteiten -4.379 -23.917 -9.285 -4.130 -€ 135.493
Afschrijvingen -€ 10.176

-10.722 197 3.269 -3.955 -3.758
Dotatie reserves -2.000 -€ 10.750
Onttrekking reserves 8.950 2.635 11.570 € 8.130
Saldo op activiteiten ( - = tekort) -3.772 197 5.904 7.615 -6.378

Subsidiëring van de activiteiten

De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Sliedrecht. Op de subsidiëring is 
de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht van toepassing.

Subsidietoekenning lopend jaar

In onderhavig boekjaar zijn de volgende subsidiebedragen toegekend en betaald:

Datum Kenmerk Jaar Bedrag €

Subsidieverlening 5-1-2018 1918324 2018 244.425
Subsidieverlening Combi 5-1-2018 1918324 2018 66.138
Aanvullende subsidie ambulant 12-9-2017 1929691 2017/2020 72.000
Budgetsubsidievaststelling 10-12-2018 2116740 2017 241.627

De subsidie over het jaar 2017 is in 2018 definitief vastgesteld conform de jaarrekening 2017.
De subsidie ten behoeve van de combifunctie is € 540 lager beschikt dan in de jaarrekening was opgenomen.
De subsidie met betrekking tot ambulant over 2017 is € 5.088 lager vastgesteld dan opgnomen.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een tekort op de begroting van circa  € 19.500. Begroot was een 
overschot van € 4.460. Er blijkt een tekort te zijn ontstaan van € 14.970.

Soort

De baten zijn hoger dan begroot door meer opbrengsten uit de weekendactiviteiten bar. 

De hogere personeelskosten zijn te herleiden uit de aanstelling van een tijdelijk ondersteuner. De 
kosten van de ondersteuner worden door de gemeente voor 50% vergoed.

De huisvestingslasten zijn conform de begroting. 

De organisatielasten zijn hoger door meer  inzet van de externe administratieve ondersteuning door wisseling 
in de medewerkers van de stichting.

44



VERVOLG 8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Bedragen luiden in euro’s. Bedragen met een – teken in dit verslag zijn negatief.

De waarderingen en grondslagen van resultaatbepaling hebben plaatsgevonden op basis van
 continuering van de activiteiten.

Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Kantoorinventaris 20-33,33%
Geluid/beeld 20%
PA 20%
Over (des)investeringen gedurende het jaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Voorraden

Bestemmingsreserves
Dit zijn de reserveringen voor grote aanschaffingen/vervanging van apparatuur.
Jaarlijks wordt hiervoor gedoteerd op basis van economische levensduur van de apparatuur.
Deze bedragen komen ten gunste van de overeenkomstige bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De activiteitenreserve zal in de toekomst gebruikt worden om tekorten op de activiteiten te dekken.

Risicoreserve
Deze wordt opgebouwd uit de overschotten en gebruikt om tekorten op te vangen.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van  de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. 

De post voorraad heeft betrekking op de barvoorraden en wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan 
wel lagere netto realiseerbare waarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid.

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 
(kleine organisaties zonder winststreven).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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VERVOLG 8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Overige vorderingen 

Kortlopende schulden

Overige activa en passiva

Verzekerde waarden
De navolgende verzekeringen zijn afgesloten:

Inventaris/Goederen polis 117.241
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
- per aanspraak 2.500.000
- per verzekeringsjaar 5.000.000
Ongevallenverzekering (vrijwilligers, bestuursleden en ondergeschikten)
- per verzekerde bij overlijden 25.000
- algehele blijvende invaliditeit 50.000
Motorrijtuigenongevalverzekering (vrijwilligers, bestuursleden en ondergeschikten)
- per aanspraak 2.500.000
Rechtsbijstandverzekering

Fiscale positie
De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting (BTW)
Per balansdatum is er een vordering van € 11.206 uit 2018. 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: €
Afdracht laag 6% van € 12.796 768
Afdracht forfait 17,3% van € 154.583 18.589
Totaal afdracht 19.357
Voorheffing 31.142
Te corrigeren in aangifte 2018 -579
Per saldo te vorderen 11.206

Verzekerd bedrag
€

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten 
is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde .
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8.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER  (x € 1)

31-12-2018 31-12-2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Aanschafwaarde per 1 januari 41.917 15.388
Afgeschreven -8.047 -1.212
Boekwaarde per 1 januari 33.870 14.176
Investeringen 7.858 26.529
Afschrijvingen -10.176 -6.835
Boekwaarde per 31 december 31.552 33.870

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 8.7.

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad 3.705 4.746

De voorraad is geïnventariseerd.

Gemeente Sliedrecht
Algemene subsidie:

Uit vorig jaar te ontvangen 74.582 0
Berekende subsidie boekjaar 322.309 316.749
Correctie combi 2016 0 -540
Ontvangen voorschotten voorgaand jaar -65.096 -241.627
Ontvangen voorschotten boekjaar -331.795

Totaal gemeente Sliedrecht 0 74.582

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Afstorting kasgeld naar bank 6.434 0
Vooruitbetaalde verzekering en abonnementen 854 0
Te ontvangen rep bands/anabool 225 0
Debiteuren 0 650
Omzetbelasting BTW 11.206 13.891
Te vorderen bonus bar 3.000 3.000
Vooruit ontvangen facturen PFZW 985 0
Retour te ontvangen 50% energiebelasting 2.707 2.327
Rente spaarrekening 10 304
Vooruitbetalingen 2.621 1.206
Overige 3.155 0
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten 31.197 21.378

Liquide middelen
Rabobank 35.93.02.017 20.017 11.582
Spaarrekening Rabobank 145.945 123.921
Kas 3.921 3.650
Totaal liquide middelen 169.883 139.153
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VERVOLG 8.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER  (x € 1)

2018 2017
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Startkapitaal
Saldo per 1 januari 45 45
Mutatie 0 0
Saldo per 31 december 45 45

Risicoreserve
Saldo per 1 januari 26.578 50.680
Saldo staat van baten en lasten 3.565 -24.102
Saldo per 31 december 30.143 26.578

Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari 179.647 173.731
Dotatie t.l.v. staat van baten en lasten 12.750 12.750
Bestedingen -31.285 -6.834
Saldo per 31 december 161.112 179.647

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 8.8.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
31-12-2018 31-12-2017

Gemeente Sliedrecht
Algemene subsidie:

Uit voorgaand jaar 1.700 2.240
Correctie combi 2016 0 -540
Ontvangen voorschotten -1.700 0

Totaal gemeente Sliedrecht 0 1.700

Overige schulden
Opbouw loopbaanbudget 694 2.954
Fooiengeld 297 265
Crediteuren 22.123 39.310
Borg sleutels 58 58
Loonbelasting 10.380 10.367
Administratiekosten 4.672 6.884
Accountantskosten (raming) 4.911 4.485
Vooruitontvangen bijdragen 245 910
Overige 1.657 526
Totaal schulden op korte termijn 45.037 65.759
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VERVOLG 8.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER  (x € 1)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan welke niet uit de balans blijken.
Deze verplichting is:
- Huurovereenkomst voor de multifunctionele jongeren accommodatie Elektra afgesloten met 

de Gemeente Sliedrecht met ingang van 1 juni 1970 voor onbepaalde tijd. De 
overeenkomst kan beëindigd worden rekening houdend met een opzegtermijn van 1 jaar.
De huurverplichting bedraagt ca. € 36.000 per jaar.

- Door de gemeente is een aanvullende subsidie beschikt voor de urenuitbreiding ten behoeve 
van ambulant werk ten bedrage van de extra kosten.
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8.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

Aangepaste
Realisatie Realisatie Begroting

2017 2018 2018
T/m periode T/m periode

BATEN 12 12
Gemeente subsidie
Sliedrecht:
Algemeen subsidie 214.927 102% 219.769 235.580
Subsidie Ambulant 13.676 76% 10.412 3.500
Subsidie KNOTS 21.500 108% 23.300 21.900
Subsidie KNOTS winter 700 690 700
Subsidie Combifunctie 64.946 102% 66.138 64.410
Subsidie oud & nieuw 1.000 200% 2.000 1.000

316.749 102% 322.309 327.090

Diverse baten

KNOTS
Fondsen KNOTS 5.545 37% 2.036 6.850
Entreegelden KNOTS 4.768 149% 7.088 5.950
Subtotaal 10.313 88% 9.124 12.800

AMBULANT
Fondsen Ambulant 0 0 650
Deelnemersbijdrage Ambulant 2.717 49% 1.334 1.500
Subtotaal 2.717 49% 1.334 2.150

COMBIFUNCTIE
Combifunctie fonds 0 0 0
Bijdragen combifunctie 1.984 2.251 0
Subtotaal 1.984 113% 2.251 0

Overige baten
Rente 24 41% 10 1.000
Verhuur 5.162 0% 0 0
Activiteiten fondsen 642 48% 309 1.000
Giften 4.092 -70 0
Opbrengsten baractiviteiten 122.459 94% 115.238 98.000
Opbrengsten entree 9.312 153% 14.243 13.680
Opbrengsten overige activiteiten 11.787 86% 10.191 11.630
Subtotaal 153.478 91% 139.921 125.310

Subtotaal diverse baten 168.492 91% 152.630 140.260

Totaal baten 485.241 98% 474.939 467.350
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VERVOLG 8.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

Aangepaste
Realisatie Realisatie Begroting

2017 2018 2018
T/m periode T/m periode

12 12
LASTEN
Personeelslasten
Salarissen 128.739 93% 119.209 120.490
Eenm uitkering 0 0 0
Sociale lasten 24.083 98% 23.584 22.230
Verzuimverzekering 7.462 139% 10.347 7.960
Pensioenpremies 12.721 92% 11.663 12.150
Uitkering verzuimverzekering 0 -9.975 0
Loopbaanbudget 583 -221% -1.287 2.530
Individueel keuzebudget 21.751 95% 20.724 21.050
Reis en verblijfkosten personeel 4.239 87% 3.671 3.610
Wervingskosten personeel 0 492 500
Deskundigheidsbevordering 765 122% 930 1.200
Inleenpersoneel 16.812 113% 18.948 16.000
Interne doorberekening KNOTS -9.000 100% -9.000 -9.400
Interne doorberekening Combifunctie -55.664 97% -53.830 -60.230
Interne doorberekening Ambulant 0 -11.571 0
Overige personeelskosten 824 200% 1.647 600

153.315 82% 125.552 138.690
fte 3,4 3,6 3,0

Huisvestingslasten
Huur Elektra 37.832 101% 38.399 38.500
Onderhoudskosten 2.303 188% 4.341 4.000
Schoonmaakkosten 5.686 101% 5.761 5.000
Verzekeringen/belastingen 3.593 104% 3.720 5.000
Kleine inventarisaanschaffingen 293 413% 1.211 200
Energiekosten 9.394 113% 10.619 10.000
Kosten alarmering 1.049 124% 1.297 1.000
Overige huisvestingskosten 0 0 300

60.150 109% 65.348 64.000
Organisatielasten
Onderhoud kantoorinventaris 35 156 500
Kantoorartikelen 1.897 119% 2.256 1.200
Portokosten 184 104% 191 500
Publiciteitskosten/drukwerk 821 320% 2.631 3.250
Telefoonkosten 1.794 130% 2.336 1.800
Abonnementen/vakliteratuur 1.559 132% 2.059 1.850
Fotokopieerkosten 1.723 71% 1.219 2.000
Accountants- en advieskosten 3.900 100% 3.900 3.900
Administratiekosten 21.842 81% 17.639 12.500
Bankkosten 787 163% 1.285 700
Bestuurskosten 1.264 134% 1.696 1.600
Representatiekosten 103 113% 116 350
Assurantiekosten 1.469 97% 1.426 1.400
Interne doorberekening organisatie -1.990 101% -2.000 -2.040
BTW correctie 4.037 -1.327 0
Overige organisatie 485 338% 1.639 1.000

39.910 88% 35.222 30.510
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VERVOLG 8.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

Aangepaste
Realisatie Realisatie Begroting

2017 2018 2018
T/m periode T/m periode

12 12
Activiteitenlasten

JIP
JIP 0 0 200
Subtotaal 0 0 200

KNOTS
Personele kosten KNOTS 9.000 100% 9.000 9.400
Activiteitenkosten KNOTS 22.814 105% 23.917 26.000
Subtotaal 31.814 103% 32.917 35.400

AMBULANT
Activiteitenkosten Ambulant 7.171 58% 4.130 5.650
Personele kosten Ambulant 0 11.571 0
Subtotaal 7.171 219% 15.701 5.650

COMBIFUNCTIE
Personele kosten Combifunctie 54.048 100% 53.830 57.830
Reiskosten Combifunctie 1.616 0% 5 2.400
Workshops 4.016 104% 4.190 0
Aangepast sporten 0 361 0
Organisatiekosten Combifunctie 1.990 101% 2.000 2.040
Activiteitenkosten Combifunctie 3.599 132% 4.734 4.650
Activiteitenkosten Combifunctie uit eigen financiering0 0 0

65.269 100% 65.120 66.920

Overige activiteitenlasten
Inkopen bar 69.786 96% 67.336 52.200
Benedenruimte 23.203 132% 30.596 27.680
Werkgroepen 7.055 70% 4.963 6.340
Tuinfeest 22.355 87% 19.557 20.000
Workshops 0 888 500
Eindejaarsactiviteiten 1.000 1.091 1.000
Open dag 0 480 500
Weekend weg 2.993 94% 2.806 3.000
Nieuwe activiteiten 1.310 3.492 2.000
Suswachten 4.870 90% 4.380 3.000
Onderhoudskosten 3.177 48% 1.522 2.500
Vrijwilligerskosten 3.214 86% 2.762 2.800

138.963 101% 139.873 121.520

Totaal activiteitenlasten 243.217 104% 253.611 229.690

Afschrijvingen 6.835 10.176 0

Totaal lasten 503.427 97% 489.909 462.890
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8.6 KASSTROMENOVERZICHT (x € 1)

Boekjaar Voorgaand boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -14.970 -18.186

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 10.176 6.835
- veranderingen in werkkapitaal

- af- c.q. toename voorraad 1.040 -2.332
- af- c.q. toename debiteuren 650 -650
- af- c.q. toename kortlopende vorderingen 64.114 -75.301
- afname kortlopende schulden -22.422 18.134

53.558 53.314
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 38.588 22.086

Ontvangen interest 0 0
Betaalde interest 0 0
Bijdragen inrichting 0 0
Ontvangst vanwege buitengewone baten 0 0

0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 38.588 -71.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 7.858 26.529
Desinvest. in materiële vaste activa 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.858 -26.529

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0
Aflossingen van langlopende schulden 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0
Netto-kasstroom 30.730 -98.029

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0
Mutatie geldmiddelen 30.730 -98.029

Liquide middelen einde boekjaar 169.883 139.153
Liquide middelen begin boekjaar 139.153 237.182
Mutatie geldmiddelen 30.730 -98.029
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8.7 SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA (x € 1)

Afschr Datum van Aanschaf- Afschrijvin- Afschrijving Boekwaarde
Omschrijving % aanschaf waarde gen t/m 2017 2018 31-12-2018

Kantoorinventaris
Tafel/kast 20% 30-12-2016 4.473 895 895 2.683
Smartphones personeel 33% 29-12-2016 1.587 528 528 531
3 WLAN terminals 33% 31-12-2017 1.888 0 623 1.265
Kantoorinventaris 7.948 1.423 2.046 4.479

Geluid/Beeld
Computer + beeldscherm 20% 2-2-2018 1.784 0 327 1.457
Camera/videoart. 20% 18-9-2017 2.103 123 421 1.559
Gevelreclame 20% 19-5-2016 7.487 2.433 1.497 3.557

11.374 2.556 2.245 6.573

PA
lichtsturing/fazer/dimmerpack 20% 30-3-2016 1.841 644 368 829
Matrix panel 20% 13-1-2017 3.591 688 718 2.185
2xDynacord Corus Evolution 20% 10-5-2017 1.595 205 319 1.071
2x SPX-4 Phoenix Sound Projects 20% 8-4-2017 17.352 2.531 3.470 11.351
3x Drawner 20% 13-1-2018 2.367 0 454 1.913
Pioneer CDJ Nexur/mixer 20% 4-4-2018 3.707 0 556 3.151
PA 30.453 4.068 5.885 20.500

Totaal 49.775 8.047 10.176 31.552
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8.8 SPECIFICATIE RESERVES (x € 1)
Interne 

Saldo Dotatie overboeking Bestedingen Saldo
Omschrijving 31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

t/m per t/m per t/m per
12 12 12

Bestemmingsreserves
Reserve Pa 64.322 2.000 0 5.885 60.437
Reserve Anabool 12.673 3.000 0 0 15.673
Reserve geluid/beeld 13.616 0 0 2.245 11.371
Reserve grootbeeld 1.533 0 0 0 1.533
Reserve lichtinstallatie 5.321 1.250 0 0 6.571
Reserve koelcel 3.000 1.500 0 0 4.500
Reserve sportcafé 8.352 500 0 0 8.852
Reserve internetapp. 1.120 0 0 0 1.120
Reserve repeterende bands 13.191 1.500 0 0 14.691
Reserve keukeninventaris 3.668 250 0 0 3.918
Reserve kantoorinventaris 3.619 750 0 2.046 2.323

130.415 10.750 0 10.176 130.989
Voorzieningen
Reserve laagdrempelige workshops 3.000 0 0 0 3.000
Reserve activiteitenbudget combifunctionaris 3.000 0 0 2.635 365
Reserve Ambulant 367 0 0 0 367
Reserve jubileum 3.000 1.000 -2.184 1.816 0
Reserve jubileum Tuinfeest 3.000 1.000 2.184 0 6.184
Reserve tijdelijk ondersteuner 25.200 0 0 16.658 8.542
Reserve ziektevervanging en urenvermeerdering 6.422 0 0 0 6.422

43.989 2.000 0 21.109 24.880

Algemene reserves
Activiteitenreserve 5.243 0 0 0 5.243

5.243 0 0 0 5.243

Totaal overige reserves 179.647 12.750 0 31.285 161.112

Risicoreserve 26.578 3.565 0 0 30.143

Totaal reserves 206.225 16.315 0 31.285 191.255
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12 12
8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER Aangepaste

Realisatie Realisatie Begroting
2017 2018 2018

t/m dec t/m dec

AMBULANT 
Kosten evenementen 7.171 58% 4.130 73% 5.650
Kosten personeel Jordy 50% 0 11.571 0
Fondsen Sportraad 0 0 -650
Eigen bijdragen -2.717 49% -1.334 89% -1.500
Subsidie -13.676 76% -10.412 297% -3.500

-=overschot -9.222 3.955 0

KNOTS
Kosten KNOTS 22.814 105% 23.917 92% 26.000
Personeel KNOTS 9.000 100% 9.000 96% 9.400
Fondsen KNOTS -5.545 37% -2.036 30% -6.850
Eigen bijdrage KNOTS -4.768 149% -7.088 119% -5.950
Subsidie gemeente -21.500 108% -23.300 106% -21.900
Subsidie gemeente zaal winter -700 -690 99% -700

-=overschot -699 -197 0

COMBIFUNCTIE
Kosten activiteiten 3.599 132% 4.734 102% 4.650
Kosten workshops 4.016 104% 4.190 0
Kosten aangepast sporten 0 361 0
Kosten organisatie 1.990 101% 2.000 98% 2.040
Kosten personeel 54.048 100% 53.830 93% 57.830
Reiskosten 1.616 0% 5 0% 2.400
Bijdragen combifunctie -1.984 113% -2.251 0
Subsidie gemeente -64.946 102% -66.138 103% -64.410

-=overschot -1.661 -3.269 2.510
JIP
Vakliteratuur/JIP 0 0 0% 100
JIP materialen 0 0 0% 100

0 0 0% 200
ACTIVITEITEN LASTEN
Benedenruimte
Kosten popconcerten 19.308 109% 21.010 105% 20.000
Kosten evenementen 688
Buma rechten 1.354 100% 1.361 91% 1.500
Aanschaf cd's 0 0 0% 250
Kosten feestdagen 932 115% 1.076 86% 1.250
Kosten jubileum 0 1.816 0
Party's en coveravonden 1.609 289% 4.645 99% 4.680

23.203 132% 30.596 111% 27.680
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VERVOLG 8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER Aangepaste
Realisatie Realisatie Begroting

2017 2018 2018
t/m dec t/m dec

Werkgroepen
Sportcafé 161 316 63% 500
Barwerkgroep 2.764 44% 1.220 98% 1.250
Redactie 141 0% 0 0
Fitness Anabool 858 932 186% 500
Repeterende bands 307 0% 0 0% 750
Internetredactie 37 0 0
Jong ontmoet jong 424 43% 184 22% 840
Kosten eetgroep jongeren 1.287 1.212 97% 1.250
Kosten eetcafé 675 21% 144 29% 500
Kosten Snackteam 252 190 76% 250
Meidenwerk 149 765 500

7.055 70% 4.963 78% 6.340
Losse activiteiten
Tuinfeest 22.355 87% 19.557 98% 20.000
Kosten workshops 0 888 178% 500
Eindejaarsactiviteiten 1.000 1.091 1.000
Open dag 0 480 500
Weekend weg 2.993 94% 2.806 94% 3.000
Nieuwe activiteiten 1.310 3.492 175% 2.000

27.658 102% 28.314 105% 27.000
Reserveringen/ onderhoud
Reservering PA 2.000 2.000 100% 2.000
Reservering podium licht 1.250 100% 1.250 100% 1.250
Reservering Anabool 3.000 100% 3.000 100% 3.000
Reservering zanginstallatie/rep bands 1.000 100% 1.000 100% 1.000
Reservering keuken 250 100% 250 100% 250
Reservering rep bands 500 100% 500 100% 500
Reservering sportcafé 500 100% 500 100% 500
Reservering 50e tuinfeest 1.000 100% 1.000 100% 1.000
Reservering 50 jaar SOJS 1.000 100% 1.000 100% 1.000
Reservering koelcel 1.500 1.500 100% 1.500

12.000 100% 12.000 100% 12.000
Investeringen 0 0 0
Onderhoud PA 2.122 10% 222 15% 1.500
Onderh inventaris 382 274 55% 500
Onderh licht podium 0 984 394% 250
Onderh geluid/beeld 673 42 17% 250

15.177 89% 13.522 93% 14.500
Diversen
Reiskosten medewerkers 0 0 0% 300
Kosten vrijwilligers 3.214 86% 2.762 110% 2.500

Naar egalisatiereserve (- = tekort) 19.942 -30% -6.071 77% -7.920
23.156 -14% -3.309 65% -5.120

Totaal 84.667 88% 74.575 102% 73.110
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VERVOLG 8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER Aangepaste
Realisatie Realisatie Begroting

2017 2018 2018
ACTIVITEITEN BATEN t/m dec t/m dec

Omzet bar -108.727 93% -100.693 112% -90.000
Kostprijs bar 62.110 94% 58.303 121% 48.000
Netto winst bar -46.617 91% -42.390 101% -42.000

43% 42% 47%
Verkopen sportcafé -10.917 103% -11.261 188% -6.000
inkopen sportcafé 5.664 126% 7.112 237% 3.000
Netto winst sportcafé -5.253 79% -4.149 138% -3.000

48% 37% 50%
Omzet eetcafé -2.211 108% -2.390 159% -1.500
Inkopen eetcafé 1.487 105% 1.557 173% 900

-724 115% -833 139% -600
33% 35% 40%

Omzet snackteam -603 148% -894 179% -500
Inkopen snackteam 525 69% 364 121% 300

-78 677% -530 265% -200
13% 59% 40%

Totaal baractiviteiten -52.672 91% -47.902 105% -45.800

Entree party's en coveravonden 0 -2.327 50% -4.680
Entree popconcerten -9.312 112% -10.470 116% -9.000
Entree evenementen -1.446

-9.312 153% -14.243 104% -13.680

Verhuur zaal -5.162 0% 0 0
Bijdrage meidenwerk -42 -96 0
Bijdragen Anabool -4.716 99% -4.683 117% -4.000
Bijdragen Workshops -1.182 39% -458 183% -250
Bijdragen Jong ontmoet Jong -58 31% -18 14% -130
Bijdragen eetgroep jongeren -280 106% -297 119% -250
Bijdragen Repeterende bands -4.348 81% -3.535 59% -6.000
Bijdragen Weekend weg -1.161 95% -1.104 110% -1.000

-16.949 60% -10.191 88% -11.630

Giften NIX -842 170 0
Giften -3.250 -100 0
Subsidie tuinfeest derden -642 48% -309 31% -1.000
Subsidie gemeente oud & nieuw -1.000 200% -2.000 200% -1.000

-5.734 39% -2.239 112% -2.000
-84.667 88% -74.575 102% -73.110
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9. Overige gegevens



9.1 VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 sluit met een nadelig saldo van € 14.970. Dit 
bedrag is, vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake, onttrokken aan de reserves. Na deze mutatie
bedraagt het saldo van de overige reserves € 161.112 en van de risicoreserve € 30.143.

De risicoreserve dient als buffervermogen voor de opvang van toekomstige negatieve 
exploitatiesaldi.

9.2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze
jaarrekening.
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