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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.
Ook 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? Er zijn extra mensen aangehaakt. Dus dat betekent
hernieuwt bouwen. Een fundament leggen waarop anderen snel(ler) kunnen
aanhaken. We verlangen ernaar dat de verandering namelijk ook blijvend
gestalte kan krijgen.
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 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.

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, or ganiseren 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 werkleertraje cten;

•

het faciliteren van bezinning centra.

ACTIVITEITEN 2018
Sinds de start van Stichting Streams in Nijkerk 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?
Ook het afgelopen jaar hebben wij ons hiermee bezig gehouden . En
natuurlijk hebben wij ook activiteiten ondernomen en/of gefaciliteerd om
onze doelen te verwezenlijken.
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 Creatief
Cultureel Platform, Huis van Gebed, als de ontmoetingsplekken aan het
Verlaat en de Brink. In veel gevallen hebben we ook regelmatig met de
gemeente om tafel gezeten, om de juiste bestemmingen op de panden te
krijgen. Al onze afspraken waren zowel strategisch, inhoudelijk als praktisch
van aard. Hierbij een overzicht:
•

Gebedsavond: We hebben tweewekelijkse gebedsavonden
gefaciliteerd in de Tweede Pastorie (Catharinastraat 3). Daarnaast
meerdere malen een Voorbede middag (Catharinastraat 3 en
Gasthuisstraat 15) en Open Huis avonden georganiseerd
(Catharinastraat 3). Dit alles in samenspraak met Stichting Glory
Ministries.

•

Narcotics Anonymous (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.
•

Herstelgroep GGz centraal. In een herstelgroep wordt er gewerkt aan
het eigen herstelproces. Aan de hand van verschillende thema’s leert
men over eigen ervaringen en leert men van de ervaringen van de
anderen. Streams heeft in 2018 ruimte gegeven aan een herstelgroep.
De herstelgroep werd geleid door twee ervaringsdeskundigen, die
werkzaam zijn bij GGz Centraal. Een herstelgroep is bedoeld voor
mensen die steun zoeken in hun herstel. Door het met elkaar praten
over de dingen waar je tegen aan loopt, kom je tot de ontdekking dat
je niet de enige bent die daarmee te maken heeft. Het horen hoe
anderen er mee om gaan brengt je misschien wel op nieuwe ideeën,
maak je kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten. En, minstens
zo belangrijk, niks moet! Maar actief meedoen is wel net zo leuk. Een
herstelgroep is geen therapiegroep is, maar een zelfhulpgroep. Door
een strategische verandering heeft GGz besloten om per eind 2018 de
herstelgroep in Nijkerk te stoppen.

•

Corlaer College. Een ruimte faciliteren en kennis delen voor het
project, Corlaer Corner. In het vierde jaar van het vmbo krijgen de
leerlingen een aantal keuzevakken, waaronder het vak ondernemen.
Leerlingen leren door te doen. Voorheen deed Corlaer dit met
rollenspellen, maar nu mogen ze het reilen en zeilen van een winkel
ervaren en producten afrekenen. ’Het idee is namelijk om een winkel
te openen en deze een week te runnen. De uitdaging is voor leerlingen
om te leren ondernemen. In groepjes van drie maken ze een shop -inshop. Na een paar weken komt er weer een nieuwe groep leerlingen
die de winkel overneemt. Hierdoor groeit het assortiment gestaag.
Andere afdelingen binnen het vmbo profiteren ook mee van de
onderneming. Zo is er ook een rol weggelegd voor de techniek -, modeen designafdeling. De bouwafdeling van de school heeft het
winkelpand opgeknapt en de meubelen gemaakt

•

De Uitdaging: vervolggesprekken gevoerd over wat wij zouden kunnen
betekenen. En een maatschappelijke invulling besproken voor Verlaat,
zoals een WerkWarenHuis.

•

Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB): Dit is een samenwerking tusse n 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 v oor
kinderen en de verrassingspakketten actie. Het NDB heeft in 2018 een
pand aan het Verlaat gebruikt voor een inloopspreekuur. Door een
gebrek aan animo heeft het NDB later in 2018 besloten om dit
inloopspreekuur weer stop te zetten .

•

We hebben een ontmoeting gehad om mee te denken in sociale
opvang en begeleiding met behulp en inzet van dieren.

•

We hebben meegedacht in de ´brand marketing´ van gemeente
Nijkerk, onder de noemer ´Sterk Merk Nijkerk´.

•

Gemeente Nijkerk: Wij hebben geregeld overleg met de gemeente
Nijkerk en andere belanghebbenden gehad 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.

•

Binnenstad Nijkerk, werkgroep Aantrekkelijk Nijkerk: Op wel ke 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. We hebben presentaties
meegemaakt en aangehaakt in een werkgroep.

•

We hebben meerdere gesprekken gevoerd met diverse mensen, die
willen aanhaken en meebouwen met de beweging.

•

Contact gehouden met Stichting 2B Youth Connection om wederzijdse
ontwikkelingen te volgen.

•

We hebben aan het Verlaat ruimte geboden aan een kerkel ijke
gemeente die een aantal avonden een cursus heeft aangeboden.

•

We hebben met de Bibliotheek Nijkerk besproken wat wij wederzijds
voor ogen hebben, qua locatie, behoeften en verbinding met
Nijkerkers.

•

We hebben met Accent Nijkerk gesproken om een van de panden aan
het Verlaat beschikbaar te stellen voor de praktijkopleidingen van
Accent.

•

We hebben met architecten en bouwbegeleider overleggen gevoerd
ten aanzien van de nieuwbouwplannen (Kloosterstraat) en
verbouwplannen (Catharinastraat, Verlaat en Brink )

•

We hebben een ontmoetingsdag georganiseerd in De Brink, om met de
buurt en elkaar kennis te maken en dromen te delen.

•

Naar aanleiding van de omgevallen boom bij de Brink 42 hebben we
diverse gesprekken gevoerd om een sociaal project te maken van het
hout. Uiteindelijk heeft een groot gedeelte van het hout zijn
bestemming hierin gevonden. De grote stam heeft zijn bestemming
gevonden om verder verwerkt te worden ten behoeve van een
kunstproject.

•

Aantal maal ontmoetingen gehad met mensen die betrokken zijn met
kunst in Nederland, in de brede zin van het woord. Om met elkaar de
behoeften te verkennen.

•

We hebben met een aantal teamleden een conferentie bijgewoond
van een aantal dagen.

•

We hebben aan een kerkgemeenschap een pand ter beschikking
gesteld ten behoeve van een kerstviering.

•

We hebben onderdak geboden ten behoeve van een trouwerij en ook
een trouwdienst gefaciliteerd in een van de panden.

•

We hebben aan een kerkgemeenschap een pand ter beschikking
gesteld ten behoeve van een jeugdbijeenkomst.

•

We hebben aan een groep gezinnen die regelmatig bij elkaar kwamen
een plek geboden.

FINANCIËLE EVALUATIE
BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in €)
ACTIVA

31-12-2018

Vorderingen
Liquide middelen

0
7.494

31-12-2017
0
59.592
59.592

7.494

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

31-12-2018

Algemene reserve
Kortlopende schulden

2.717
4.777

31-12-2017
57.359
2.233
59.592

7.494

TOTAAL PASSIVA

EXPLOITATIEREKENING 2018 (in €)
2018

BATEN
Baten
Huuropbrengsten

115.245
14.816

90.900
13.532

130.061

104.432

Totaal

2018

LASTEN
Personele en aanverwante kosten
Bedrijfsvoeringskosten
Huisvestingskosten

2017

2017
59.081
4.045
26.479

73.925
25.405
57.199

Totaal

156.530

RESULTAAT ten laste van reserve 2018

-52.098

Baten en Lasten vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018

89.605

Toelichting op de financiële evaluatie
Over de gerapporteerde periode heeft Stichting Streams ruim 90.000 euro
aan baten ontvangen. De huuropbrengsten bedroegen in 2018 ruim 13.000
euro.
De opbrengsten zijn vooral ingezet ten behoeve van personele kosten voor
het opstarten en uitvoeren van de activiteiten en het leggen van de nodige
contacten. Hierin is ook een uitbreiding opgetreden, hetgeen de toename
van deze kosten verklaard.
Naast personeelskosten ligt de zwaartelast van het afgelopen jaar op kosten
aan onderhoud en energielasten. Er zijn in 2018 ook veel kosten gemaakt
voor de bedrijfsvoering, zoals marketing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
huisstijl en nieuwe website.
Het negatieve resultaat komt ten laste van de reserve van de stichting.

