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Inleiding
Stichting Streams bouwt aan een droom. De verandering van de stad. Veranderen
betekent niet iemand of iets anders worden, maar meer jezelf. Deze verandering kan je
niet opleggen. Je zult het eerst zelf doorleeft moeten hebben, om te weten wat het
betekent. En als je dat uitleeft werkt dat bevrijdend. Voor jezelf. En aanstekelijk voor de
ander.
Het afgelopen jaar heeft in dit teken gestaan. En verder zoeken met elkaar naar hoe de
verandering tot stand kan komen? Wie daarvoor belanghebbenden zijn? En wie daar
baadt bij hebben? Bovendien denken we na hoe de verandering blijvend gestalte kan
krijgen.
Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van Stichting Streams. Dit jaarverslag omvat een
overzicht van onze statutaire doelstellingen en de door ons uitgevoerde activiteiten om
deze doelstellingen te bereiken. Voorts geeft dit plan inzicht in de financiën van het
afgelopen jaar. Aangezien Stichting Streams is opgericht op 12 november 2015, werken
we voor het eerste jaar met een verlengd boekjaar, oftewel van 12 november 2015 tot
en met 31 december 2016.

Doelen
Stichting Streams heeft de volgende doelen:
•

•
•

de bevordering van sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid en
zelfverzorging in de brede zin van het woord ter bevordering van het welzijn van
mensen;
het, mede ter bevordering van de sociale cohesie, organiseren van culturele
activiteiten;
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze doelen willen we onder meer verwezenlijken door:
•
•
•
•
•

het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak
(burgerparticipatie);
het (doen) organiseren van sociale en culturele activiteiten;
het organiseren en bieden van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten;
het faciliteren van bezinning centra.
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Activiteiten 2016
Het afgelopen jaar hebben wij contacten gehad met verschillende bedrijven, stichtingen
en andere instanties. Om te achterhalen wat er al gebeurt in Nijkerk, en in Nederland.
Hoe dit werkt en wat interessant kan zijn of kan bijdragen aan het realiseren van onze
doelen. Welke mogelijkheden zijn er om zaken samen te voegen? Of te versnellen? En
natuurlijk hebben wij ook activiteiten ondernomen en/of gefaciliteerd om onze doelen
te verwezenlijken. Hierbij een overzicht:
•
•

•

•

•

•

Gebedsavond: We hebben tweewekelijkse gebedsavonden gefaciliteerd in de
Tweede Pastorie.
Narcotics Anonymouns (NA). Ten behoeve van de bijeenkomsten van NA hebben
wij een pand beschikbaar gesteld voor wekelijkse bijeenkomsten. NA zijn
herstellende verslaafden die elkaar helpen ‘clean’ te blijven door geregeld samen
te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van
alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde
om lid te zijn. Herstel bij NA richt zich nu op verslaving en verslavingsgedrag. Dus
niet zozeer op het gebruik van een bepaalde drug. Het lidmaatschap van de NA
beperkt zich niet tot gebruikers van een specifieke drug. Iedereen die een
probleem denkt te hebben met een legale of illegale drug, inclusief alcohol, is
welkom bij NA.
GIDSnetwerk. Zij geloven in een vitale samenleving. Door het ineenslaan van
handen van mensen uit alle delen van de samenleving: ondernemers, politiek,
kerk, media, zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur en nog meer. Om
zo te bouwen aan vitale gezinnen en een samenleving waarin iedereen telt. De
gesprekken hebben inzicht gegeven in wat er landelijk al is.
Level-vijf: Zij koppelen ideeën, plannen of concepten aan de ontwikkeling van
mensen die een nieuw perspectief zoeken. Dit leidt tot combinaties die
uitgroeien tot duurzame economische concepten. Zo ontstaan trajecten waar de
persoonlijke ontwikkeling van mensen kansen zijn tot ontwikkeling van nieuwe
duurzame economische concepten. En andersom. In deze trajecten kantelt Levelvijf het idee dat mens-ontwikkeling een kostenpost is. Denk aan subsidie en reintegratiegelden. Ontwikkeling is een investering. En groeit door waardering. Dit
noemt Level-vijf "Fundamentele Economie". Als iemand van waarde is dan
waardeert Level-vijf dat ook écht. Zowel financieel als emotioneel. We
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om concreet samen te werken.
De Uitdaging: Dit is een bedrijvennetwerk dat bedrijven, stichtingen en
verenigingen uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen. In de
aanloopfase hebben wij verkennende gesprekken gevoerd. Sinds juni 2016 is de
Nijkerkse Uitdaging actief.
Stichting Present: Zij slaan een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk
biedt Stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen
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•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.
Wij hebben met elkaar besproken wat er al is in Nijkerk aan hulp.
Nijkerks Diaconaal Beraad: Dit is een samenwerking tussen de diaconieën van
een aantal kerken in Nijkerk. Een samenwerking die voor haar achterban de
aanvoer is voor aanvragen van lokale praktische of sociale hulp. Hulp als het
financieel wat minder makkelijk gaat. Maar ook voor het jaarlijkse
vakantieproject voor kinderen en de verrassingspakketten actie. Wij houden
elkaar regelmatig op de hoogte van wederzijdse ontwikkelingen.
Stichting hand in hand voor Syrië: Deze stichting richt zich geheel op humanitaire
hulpverlening aan alle slachtoffers van de oorlog in Syrië. Hierbij kijken zij niet
naar kleur, taal of religieuze achtergrond. Zij helpen slachtoffers ín Syrië aan
levensmiddelen, medicatie, kleding, huisraad en educatieve middelen. Stichting
Hand in Hand voor Syrië bestaat uit vrijwilligers uit zowel Nederland als Syrië. Wij
hebben bekeken welke gezamenlijke acties we op termijn zouden kunnen doen.
De Huiskamer: Een plek van gezelligheid, ontmoeting en tot rust komen. Waarbij
relatie centraal staat. Iedereen die behoefte heeft aan een gesprekje, een
luisterend oor of een gebed is welkom. Wij hebben met elkaar kennis gemaakt
en besproken hoe we elkaar kunnen versterken.
TIP College: bespreken van samenwerking met TIP College. Zij bieden een
leeromgeving aan nieuwe inwoners van Nederland (met name asielmigranten).
Zodat zij komen tot een succesvol zelfstandig functioneren in de Nederlandse
samenleving. Wij hebben verkennende gesprekken gevoerd om te achterhalen of
en zo ja welke rol Streams zou kunnen spelen bij alle initiatieven van TIP College
en haar gelieerde activiteiten.
Gemeente Nijkerk: Wij hebben iedere twee maanden overleg met de gemeente
Nijkerk en andere belanghebbenden op gebied van participatie,
maatschappelijke ondersteuning, sociale domein, jeugd en veiligheid in Nijkerk.
Gebiedsteams Nijkerk: Gebiedsteams in Nijkerk zijn er voor vragen of zorgen
over bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, het
opvoeden van kinderen of psychische problemen. We hebben enkele casussen
met elkaar besproken en houden contact over wederzijdse ontwikkelingen.
GGZ: Welke uitdagingen zijn er in de geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg in Nijkerk? Hoe kunnen wij daarin ons steentje bijdragen.
Hierover hebben we verkennende gesprekken gevoerd.
Binnenstad Nijkerk, werkgroep Aantrekkelijk Nijkerk: Op welke wijze kunnen de
initiatieven van Stichting Streams bijdragen aan een aantrekkelijker Nijkerk? Het
is van belang om elkaar te informeren en waar mogelijk elkaar te versterken.
Kids Streams: Samen met een aantal vrijwilligers en kinderen hebben we
regelmatig bijeenkomsten gehouden om te zoeken welke beweging we mogen
zijn. Hoe de belevingswereld en het denken van kinderen vormgeeft aan en
richtinggevend is voor de beweging Streams.
Ter inspiratie hebben wij een 2-daagse training gevolg om onze eigen
persoonlijke ontwikkelingsstrategieën te ontwikkelen. Hierin hebben we sleutels
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•
•

ontdekt om te komen tot transformatie van de stad. Zodat we komen met
creatieve nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar wij voor staan.
Vanaf halverwege 2016 hebben we tijdelijk een gezin opgevangen, die vanuit een
‘noodsituatie’ letterlijk moest onderduiken.
Omdat we ook nadenken over het ‘wat’ en ‘hoe’ van de invulling van de panden
hebben we met heel veel mensen kennismakingsafspraken en eventueel
vervolgafspraken gehad. Zowel ten behoeve van het theater, het gebedshuis, als
de ontmoetingsplekken aan het Verlaat. Deze afspraken waren zowel strategisch,
inhoudelijk als praktisch van aard.
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Financiële evaluatie
Balans per 31 december 2016
ACTIVA

31.12.2016
in €

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

0
19.136

Totaal Activa

19.136

PASSIVA
Algemene reserve
Kortlopende schulden

7.502
11.634

Totaal Passiva

19.136

Exploitatierekening 2016
2016
BATEN
Baten
Huuropbrengsten

70.000
0
70.000

LASTEN
Personele en aanverwante kosten
Bedrijfsvoeringskosten
Huisvestingskosten

25.878
15.000
9.987
50.864

Totaal
RESULTAAT (naar reserve)

19.136

Baten en Lasten vanaf 12 november 2015 tot 31 december 2016
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Toelichting op de financiële evaluatie:
Over de gerapporteerde periode heeft Stichting Streams 70.000 euro aan baten
ontvangen. Er zijn in deze periode door Stichting Streams geen huurpenningen
ontvangen voor het (tijdelijk) gebruik van één van de panden.
De baten zijn vooral ingezet ten behoeve van personele kosten voor het opstarten van
de activiteiten en het leggen van de nodige contacten.
Naast personeelskosten ligt de zwaartelast van het afgelopen jaar op kosten rondom het
administratief opzetten van de stichting en het verkrijgen van de ANBI. Denk hierbij aan
advieskosten, notariskosten en verkoopkosten. Ook de panden brengen de nodige
kosten aan onderhoud en energielasten met zich mee.
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