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Projectplan 2021 “ontzorgen door ontmoeten”
Stichting Kennismakelaars is opgericht in maart 2009 met als doel invulling te geven aan
vraaggerichte buurt- en wijkactiviteiten, voor jong en oud, georganiseerd door vrijwilligers
en bewoners. Sinds 26 augustus 2011 gevestigd in Torenhof 1. Lang voordat de o.a. buurtactiviteiten
in Huis van de Wijk, Capsloc, de Vijverhof bestonden. Waarbij het bestaansrecht, anders dan andere
buurthuizen wordt ontleend aan een deel subsidie en een deel eigen inkomstenverwering en
donaties. Alle inventaris die nodig is om activiteiten te organiseren zijn door de stichting verworven
door fondswerving en donaties Denk aan een nieuwe keuken, een invalidentoilet, de gehele
inventaris en de spullen die nodig zijn (stoelen, tafels tenten) om buiten activiteiten te organiseren
tot aan een gedoneerde aanhangwagen om de spullen te vervoeren.
Ieder jaar is het dan ook weer spannend of deze eigen inkomstenverwerving gegenereerd kunnen
worden t.b.v. het voortbestaan van de ontmoetingsruimte. De stichting is een ANBI organisatie
waardoor commerciële activiteiten niet passen binnen deze voorwaarden.

Doelstelling
 1. Ontmoeten, informeren en signalen.
 2. Verbinden en VerbuurSamen.
 3. Beleefbare buurt (schoon, heel en veilig).
Werkgebied
Het gebied waarop we ons richten is de Torenhof, deel Dorpsstraat, Binnen- Buitenhof,
Arica, Vogelbuurt en 747 Kievitlaan.
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Buurtmonitor
Woonbuurt: 37 Oude Kern 171 huishoudens met 350 bewoners.
Sociale problemen 2014 2,6 2016 5,2 >>2018 7,0
Overlast jeugd 2014 0,8 2016 0,3 2018 2,9
Woonbuurt: 38 Kievitlaan 790 huishoudens met 1.695 inwoners
Sociale problemen: 2014: 5,7 2016: 8,2 >> 2018: 11,7
In 2014 is Havensteder begonnen met het verkopen van de eengezinswoningen.
Per 1 januari 2021 is dit gestopt en worden de 5-kamer eengezinswoningen weer
verhuurd als sociale huurwoning (<737,00). De ouderen vertrekken uit de eengezinswoningen,
maar ook uit de buurt. Veel zijn er gegaan naar de flats rondom de Vijverhof. Havensteder heeft
in het verleden helaas het 55+ label van de liftwoningen laten vervallen in de Vogelbuurt.
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1. Ontmoeten, informeren en signalen.
Het hele jaar door, op verschillende momenten in de week verschillende activiteiten aan te bieden,
vraaggericht vanuit de bewoners. Ook op zondag en in de vakantie als de meeste plekken gesloten
zijn. Hierbij is de huiskamer het hart van de buurt, een vertrouwde plek waar mensen terecht kunnen
voor informatie of zich zorgen maken over hun buren of omgeving.

Doelgroepen
Met name gericht op de woonbuurten 747-Kievitlaan en de Oude Kern.
Door de MO subsidie was dit de laatste jaren voornamelijk gericht op ouderen en kwetsbare
buurt/wijkbewoners en via vakantiesubsidie op kinderen van 3,5 tot 11 jaar. Door subsidie
ontmoeten kan de focus worden verlegd naar een bredere doelgroep.
Ouderen en volwassenen
Vanuit de MO subsidie waren wij gericht op ouderen en kwetsbare. Met de subsidie voor ontmoeten
kunnen we ons breder richten op de wijk, waardoor er nog meer verbinding kan worden gelegd met
een grotere groep buurtbewoners.
Mevrouw uit Gravenland
Jarenlang kwamen ze samen, tot haar man overleed. Toen moest zij alles oppakken, zoals het regelen
van de financiën, problemen met de VVE. Daarnaast speelden gezondheidsproblemen en
ziekenhuisopname. Ze kwam niet meer, maar in de tussentijd hielden wij telefonisch contact met
haar. Als de Coronatijd voorbij is gaat zij weer komen. Ook hebben wij haar aangegeven dat er bij de
Harp ook inloopmogelijkheden zijn dicht bij huis.
Mevrouw uit de buurt
Trouwe bezoekster van nu 95 jaar, enorm blij om even een paar uurtjes eruit te zijn nu dit weer
mogelijk was in Coronatijd. In de tussentijd onderhielden we telefonisch contact hoe het maar haar
ging. En er vrijwilligers waren die eventueel haar konden rijden naar Zestienhoven voor de
Coronaprik. Ze is graag bezig met gezelschapsspelletjes.
Kinderen 3,5 – 11 jaar
In iedere schoolvakanties een plek voor kinderen die (niet) op vakantie kunnen gaan. Educatie en
recreatie en het ontmoeten van andere kinderen. Regelmatig tot ze weer naar school gaan.
Een plek voor sommige (alleenstaande) ouders om even wat lucht te hebben. Maar ook contact
momenten met de ouders zelf door een praatje bij het brengen en weer ophalen.
Jongeren
Met Capsloc om de hoek richten wij ons niet op de doelgroep jongeren vanaf 12 jaar. Wel zijn er
steeds vaker signalen van bewoners over overlast en dat er te weinig te doen is voor de jeugd.
Regelmatig is er een vraag bij het jongerenwerk van Welzijn Capelle neergelegd om hierbij te helpen.

Vrijwilligers
Ook voor de vooral oudere vrijwilligers, die voornamelijk alleenstaand zijn een plek voor ontmoeten.
Krachtig Capelle: “Vrijwilligers leven langer, bleek laatst uit onderzoek. Vrijwilligerswerk is goed voor
je gezondheid. Je blijft actief, je hebt een reden om je huis uit te komen, en je kunt iets betekenen
voor andere mensen”, zegt Hans, uit eigen ervaring. “Daarnaast kun je er veel creativiteit in kwijt,
wat niet altijd kan in je werk”
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“Veilig (T)huis vrijwilligers”
Het bestuur van Stichting Kennismakelaars wil tijdens de activiteiten die zij organiseert een veilig en
beschermd klimaat bieden, zowel voor de deelnemers als voor de begeleiders. Daarbij gaat het niet
alleen om EHBO of brandveiligheidsinstructies waarvoor al maatregelen bestaan, maar om de
omgangsvormen. Het uitgangspunt is dat alle betrokkenen (jong en oud) op een activiteit het recht
hebben op respectvolle omgang met elkaar. Dat betekent dat geen enkele vorm van
respectloze bejegening, verbaal of lichamelijk geweld en/of seksuele intimidatie tijdens
een activiteit getolereerd wordt. Mede door het toenemende aantal zaken van seksueel misbruik,
ouderenmishandelingen, en huiselijk geweld realiseren wij ons, dat een veilige plek niet
vanzelfsprekend is.
De stichting heeft beleid ontwikkeld voor zowel kinderen als ouderen en heeft in mei 2016 het
beleidsplan gemaakt “Veilig (T)huis vrijwilligers” Op basis van dit beleidsplan is de stichting
toegelaten door Ministerie van Justitie om een gratis VOG aan te vragen voor vrijwilligers die met
kinderen of verstandelijk beperkten weken. Op20 december 2016 is door het Ministerie de termijn
voor deze gratis VOG aanvragen verlengd tot 1 januari 2021. Binnenkort dient er een herziening te
worden aangevraagd.
Activiteiten
Het woord zegt het al “actief” dat is ook wat de bewoners willen. Veelal door hun leeftijd beperkt,
maar het wel fijn vinden om naast het praatje iets te doen. Spelletjes, eten met elkaar, crea, bingo,
zingen ed. Dit varieert per bewoner en zijn de activiteiten dan ook vraaggericht. Waardoor er op
verschillende dagen verschillende activiteiten zijn. Subsidie via “ontmoeten” biedt kansen voor
bredere doelgroep tot ontmoeten.
Het huis van de Wijk aan de Reigerlaan biedt diverse inloopactiviteiten gratis aan.
Voorstel is om alleen voor de bingo en koken een deelnemersbijdrage te vragen.
Om hiermee zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor ontmoeten, maar ook voor vragen en
informatie.
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Planning activiteiten 2021
Basis activiteiten
Deze vraaggerichte goed lopende worden voortgezet. Hiernaast op basis van het behoefte
onderzoek (zodra ivm Corona dit weer fysiek kan) nieuwe vraaggerichte activiteiten
opstarten. Ook de vakantieactiviteiten voor kinderen en eendaagse activiteiten worden
voortgezet.
Informatie
Op woensdagmorgen, vrijdagavond en zondagmiddag zijn er dan ook momenten
dat bewoners met vragen langs kunnen komen.

Woensdagmorgen
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Vrijdagavond
Zondagmiddag
Avond/middag

Bakkie in de Buurt
Vrijdagavondinloop
Koken voor de buurt
Bingo
Ontmoetingsinloop
Thema
Vakantieactiviteiten (1)
Eendaags (2)
Totaal

(1) Vakantieactiviteiten in de schoolvakanties.
(2)Eendaagse activiteiten
NL Doet
Voorjaarsworkshop
Rommelmarkt
Burendag
Halloween
Kerstworkshop
Vaste gebruikers
HCC woensdagmiddag 1x per maand
(20-30 deeln)
(Denksport) Mahjong woensdagavond
1x per week (4-16 deeln)
Promoten activiteiten
Iedere kwartaal is er een activiteitprogramma, deze
is af te halen in het Huis van de Wijk en op de eigen
locatie en wordt verstuurd via de email en staat op
de eigen website. Via Facebook, Twitter, Instagram
en www. watisertedoenincapelle.nl, mond op mond
reclame. Dit alles ruim voordat de activiteiten
plaatsvinden in verband het aanmelden. Hierbij
wordt ook zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan
de (financiële) ondersteuners van de activiteiten
door het plaatsen van logo’s en vermeldingen.

aantal keer
51
12
12
12
24
6
117
20
6
143
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2. Verbinden en VerbuurSamen.
Na Corona als er weer fysieke mogelijkheden zijn gaan we een pilot starten met Verbuursamen.
Dit hopen we in het 3e kwartaal 2021 te kunnen gaan opstarten. We beginnen bij het 55+ complex
Torenhof waar het laatste jaar veel nieuwe bewoners zijn komen wonen. Middels een behoefte
onderzoek gaan we kijken waar de vraag ligt voor ontmoetingsactiviteiten, en activiteiten in de
buitenruimte. In 2022 kunnen we dit steeds een stukje verder uitbouwen in de buurt.
Nog op te zetten : koppelen hulpvraag of hulpaanbod, zodat dit op een veilige manier kan gebeuren.
De stichting doet ook mee met de Alliantie ‘Samen tegen Eenzaamheid’
Met Welzijn Capelle is inmiddels met de ouderencoach contact gelegd voor kennisdeling.

Adoptiegroen
Met de gemeente lopen de gesprekken over
adoptiegroen in de gehele Torenhof.
Inmiddels zijn er contacten met een bewoner
in de 747-Kievitlaan die graag een buurttuin
wil beginnen.

Bruggetje
Het project gaat weer nieuw leven inblazen worden voor het bruggetje van Torenhof naar het
Van Lottumpark om zo een veilige en snelle route te maken. Dit loopt via het DenkDoeMee fonds.

Vakanties
Bij de kinderenactiviteiten op locatie richten we ons op de hele buurt, met een kopje koffie voor
volwassenen.
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3. Beleefbare buurt (schoon, heel en veilig).
We blijven oog houden voor een schone en veilige buurt en wijk. Actief meldingen maken,
overleggen met de gemeente en instanties. En door gerichte activiteiten in de buurt daar waar het
kan de mensen te verenigingen om bepaalde zaken op te pakken. NL Doet en Burendag zijn
hiervoor twee vaste momenten in het jaar, naast losse activiteiten. Hierbij kan dan ook gebruik
worden gemaakt van bijdrages van het Oranjefonds.
In 2017 is de laatste WOP/Gemeente wijkschouw Torenhof geweest. Na Corona tijd willen dit na het
behoefte onderzoek nogmaals laten plaatsvinden.
Bij de kinderenactiviteiten op locatie richten we ons op de hele buurt, met een kopje koffie voor
volwassenen.
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Begroting 2021
Begroting 2021

Uitgaven

Inkomsten Inkomsten uitgesplitst

Activiteitenruimte (vaste lasten)

12.945,00

Activiteitenbudget(*) ontmoeten

4.200,00

PR-Flyers en print en inkoopkosten

400,00

Activiteiten(ingrediënten) Koken

3.600,00

3.600,00 Deelnemersbijdrage (7,50 p/p)

Activiteiten(prijzen) Bingo

2.700,00

2.700,00 Deelnemersbijdrage (5,00 p/p)

Vrijwilligerskosten

2.300,00

1.150,00 Gemeente stimul.bijdrage

8.644,50 Gemeente Capelle
koffie/thee/drankje/hapje/materiaal

1.200,00 Van Cappellen stichting
Activiteitenbudget kindervakantie

5.500,00

3.500,00 Gemeente kindervakantie
2.000,00 MaakCapelle kindervakantie

Activiteitenbudget 1 daags

2.600,00

2.150,00 MaakCapelle
550,00 Deelnemersbijdrage

Adoptiegroen Torenhof

200,00

Kennismakelaars donaties

300,00 Donaties bewoners

Gebruiksvergoeding HCC

450,00 1x p/m 3 maanden niet juli-aug-dec

Gebruiksvergoeding Mahjong

920,00 zomervakantie niet 6 weken

Gebruiksvergoeding Incidentele
Kennismakelaars inventaris/vervanging

300,00 losse verhuur
PM

Havensteder

PM van theelepeltje tot aanhangwagen
PM Nog in gesprek over bijdrage

Nog te verwerven inkomsten
TOTAAL

200,00 MaakCapelle/Kennismakelaars

6.780,50
34.445,00

34.445,00

(*) Koffie/thee/koekjes/drankje/hapje/ingredienten/materialen/prijzen
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Historie op weg naar Huis(kamer) van de Wijk
participatie van stichting Kennismakelaars

7 november 2016 Plan van aanpak op weg naar een huis van de wijk.
Eind 2018 Opgave gericht werken.
2019
4 februari Breed Overleg Middelwatering. Bespreken benoemde opgave en opzetten opgaveteam
“Creëren van een laagdrempelige ontmoeting. Huiskamers van de wijk”.

19 maart 2019

Breed overleg opgave team ontmoeting, 1e startbijeenkomst.
“De aanwezigen vinden dat de opgave geslaagd is op het moment dat het concept
Huiskamer van de Wijk goed is geïmplementeerd in de wijk”.
2e overleg 5 april,
Mei Door Welzijn Capelle een 1e conceptplan gemaakt, Huis en huiskamers van de wijk
Middelwatering.
3e overleg 21 mei
21 augustus Visie huis van de wijk
2020
27 januari BOM
5 Februari opening Huis van de Wijk
20-4 BOM vervallen
6-7 BOM vervallen
Volgende 2-11 BOM overleg.
30-10-2020 Het opgaveteam wat zich bezig houdt met de verbinding van de Huis/huiskamers van de
wijk heeft ivm Corona stil gelegen maar komt binnenkort weer bij elkaar om te kijken hoe we de
toekomst samen ten goede van de wijkbewoners gezamenlijk in kunnen gaan.
26-11-2020 opgave team ontmoeting.
Door omstandigheden heeft het Wijkpunt de bijeenkomst van 26 november 2020 gemist
Terugkoppeling Arno 27-1-2021: ontwikkelingen en de toekomst van het Huis van de Wijk
besproken. Daar heeft Claartje Berns het woord namens de gemeente gevoerd. Terugkoppeling
breed Overleg Middelwatering dat tevens -dit keer in kleiner verband – digitaal heeft
plaatsgevonden.

2020/2021 Kennismakelaars, gesprekken met gemeente op weg naar huiskamer van de wijk en de
nieuwe subsidieregeling ontmoeten

2021 opgave team ontmoeting afstemmen activiteiten.
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Contactgegevens
Naam organisatie
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
Contactpersoon
E-mail
Website
IBAN
Nummer Kamer van Koophandel

Januari 2021

: Stichting Kennismakelaars
: Torenhof 1
: 2903 CD
: Capelle aan den IJssel
: 010-751 55 00
: Hans den Engelsman
: info@kennismakelaars.nl
: www.kennismakelaars.nl
: NL52RABO0110438663
: 24455691 (vest nr 000820538693)

