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Voorwoord, Voorzitter bestuur, Mustafa Oduncu

Beste lezers,
Ik wil me in dit verslag eerst graag aan jullie voorstellen. Verder wil ik
jullie kennis laten maken met stichting Schets, Sociaal Cultureel Huis
voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk. Sinds augustus 2018
ben ik voorzitter van het bestuur van stichting Schets. Ik ben blij dat ik
op deze wijze een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de
mooie ambities van deze kersverse stichting.
Stichting Schets
Een stel enthousiaste bewoners uit Spoorwijk besloten in mei 2018 om
de handen ineen te slaan om Spoorwijk een extra boost te geven. De
tijd was rijp om alle ideeën en mooie woorden om te zetten in daden.
Deze bewoners wonen al geruime tijd in Spoorwijk en weten daarom
welke behoeften er binnen de wijk zijn.
Na het vinden van de geschikte locatie; het in de wijk bekende oude
buurthuis “De Keet” en na een goed gesprek met de pandeigenaar en
medewerkers van de gemeente Den Haag is besloten om de woorden
om te zetten in daden, en is stichting Schets opgezet.
Ik ben, evenals de andere bestuursleden en vrijwilligers van de
stichting, een bewoner van Spoorwijk. Hier bevindt zich ook het nieuwe
buurtcentrum dat stichting Schets tot haar beschikking heeft.
Het ultieme doel van stichting Schets is om op lange termijn een op de
bewoners afgestemd interessant, en gevarieerd aanbod van activiteiten,
ruimte voor talentontwikkeling in alle vormen die er zijn en er nog gaan
komen, aan te blijven bieden, inclusief een (met de tijd en behoeftes
mee veranderende) ontmoetingsplaats voor jong en oud.
De missie van Stichting Schets is het versterken van de
zelfredzaamheid, participatie en ontwikkeling van de wijkbewoners, en
ook het bevorderen van sociale cohesie en veiligheid in de wijk.
Stichting Schets wil activiteiten die met en door de bewoners en
organisaties worden uitgevoerd faciliteren en stimuleren. Daarnaast wil
stichting Schets een uitgebreid activiteitenaanbod aanbieden op het
gebied van (taal)educatie, sport en ontspanning.
Stichting Schets wil verder de positie van Spoorwijker in de
maatschappij en zijn kansen op sociaaleconomisch gebied versterken.
Zij wil diverse doelgroepen verbinden en heeft verder als doel het
stimuleren van interculturele ontmoetingen en het verbeteren van de
relatie tussen diverse bewonersgroepen. Kortom: Stichting Schets wil
werken aan (talent)ontwikkeling van alle bewoners van Spoorwijk om
bij te dragen aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale
samenleving.
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Stichting Schets is overtuigd van de talenten van alle bewoners van
Spoorwijk, en gelooft in de kracht van ontmoeten, samenwerking, en
sociale verbindingen. Als initiatiefnemers bouwen wij met elkaar aan
een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving. Wij zetten
ons dagelijks in om alle mensen, van jong tot oud hieraan mee te laten
doen.
Schets versterkt en werkt aan de ontwikkeling van alle Spoorwijkers.
Schets werkt daarom ook aan een optimale samenwerking tussen alle
partners in de wijk en daar buiten die hieraan kunnen bijdragen.
Dit alles kan plaatsvinden dankzij de enorme inzet van onze
vrijwilligers. Zij hebben geweldig werk verricht. Maar ook de donateurs,
gemeente Den Haag en de vele fondsen die ons steunen dragen hun
steentje daaraan bij. Dank daarvoor.
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2019 in vogelvlucht

Het jaar 2019 stond in het teken van de grote verbouwing.
Nadat in het najaar van 2018 met diverse partijen gesprekken zijn
gevoerd en draagvlak is gecreëerd voor het plan, is in het voorjaar
gestart met de verbouwing van het gebouw aan Schimmelweg 200, te
Den Haag.

De verbouwing heeft, mede door problemen met de aannemer en
onvoorziene meerwerk, langer geduurd dan wij hadden gepland. De
planning was immers dat wij na de zomervakantie van 2019, dus vanaf
september 2009, onze locatie konden gaan gebruiken. Dat is helaas niet
gelukt. Wat de verbouwing zelf betreft, hebben wij het beoogde
resultaat uiteindelijk wel bereikt. We hebben nu één grote
ontmoetingsruimte en daarnaast drie aparte ruimtes die tegelijkertijd
kunnen worden gebruikt.
We zijn blij dat wij ons eerste doel hebben bereikt. We hebben nu
namelijk een locatie, die bestaat uit verschillende ruimtes, die wij
kunnen gebruiken voor de activiteiten die wij zullen verrichten. Ook
onze doelgroep hebben wij bereikt. De buurtbewoners wachten met
spanning op de eerste activiteiten. Er hebben zich gedurende de
verbouwing een groot aantal vrijwilligers aangemeld. Verder hebben de
buurtbewoners hun interesse en behoefte regelmatig kenbaar gemaakt,
door de bouwlocatie te bezoeken en ter plekke te spreken met de
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aanwezige vrijwilligers. Ook het resultaat is bereikt. Wij hebben een
multifunctioneel buurthuis tot onze beschikking dat door de
buurtbewoners kan worden gebruikt.

Naast de verbouwing vonden er ook een aantal andere ontwikkelingen
plaats.
Zo kreeg stichting Schets op 5 juli 2019 het certificaat Haags Keurmerk
voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) uitgereikt. Adviseurs van PEP
Den Haag hebben het proces begeleid.
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Organisatie Stichting Schets

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 personen en wordt ondersteund door onze
coördinator Marcel Keus.
Vrijwilligers
Gedurende het jaar 2019 heeft een groot aantal vrijwilligers zich
ingezet voor de verbouwing. De meeste vrijwilligers zijn ook na de
realisatie van de verbouwing betrokken bij de stichting en dragen nu
hun steentje bij aan de activiteiten. Het merendeel van de vrijwilligers
komt uit de wijk. In dit verband wordt actief samengewerkt met PEP
Den Haag.
Stagiaires
Vanaf het najaar van 2020 zal Stichting Schets stageplekken
beschikbaar stellen aan studenten van MBO en HBO-opleidingen.
Samenwerking met andere organisaties
Stichting Schets werkt met veel organisaties in en buiten de wijk samen
om de kansen van buurtbewoners te vergroten, zoals Stichting
Buurtpreventieteam Spoorwijk en Stichting Hobbytuinen Schimmelweg.
Stichting Schets zal steeds nadrukkelijk de verbinding opzoeken om
zowel de eigen als de ambities van het wijkprogramma te realiseren.
Het gebouw
Stichting Schets bevindt zich in de gelukkige omstandigheden dat er
een locatie ter beschikking wordt gesteld. Deze locatie, aan
Schimmelweg 200 (voorheen bekend als “De Keet”) heeft de benodigde
vergunningen. Deze locatie is gelegen aan de rand van Spoorwijk,
gesitueerd voor de sporthal ‘t Zandje. Het gebouw grenst aan De
Hobbytuinen enerzijds en de toegangsweg naar de sporthal anderzijds.
Aan de achterkant van de locatie is een sloot en aan de voorkant
bevindt zich een grote eigen tuin aan de Schimmelweg.
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Activiteitenprogramma

De volgende activiteiten staan voor dit (2020) jaar op het programma
Deze lijst is niet uitputtend:
Huiswerkbegeleiding en bijles: Onder begeleiding van studenten en
vrijwilligers kunnen de kinderen in alle rust hun huiswerk maken en bij
vragen kunnen de kinderen terecht bij de begeleiders. Ook bestaat de
mogelijkheid om op kleine schaal bijles te krijgen.
Jonge moeders bijeenkomsten: Voor de jonge moeders in de wijk willen
wij bijeenkomsten organiseren. Daarbij willen wij o.a. de volgende
onderwerpen bespreken: Opvoeding, zelfredzaamheid, etc.
Inloopspreekuren voor de buurtbewoners: Tijdens deze spreekuren
kunnen buurtbewoners met een taalachterstand hun vragen (denk
bijvoorbeeld aan brieven van officiële instanties) stellen aan vrijwilligers
die hen daarbij helpen.
Zomerschool: Tijdens de zomervakantie willen wij een
weekendprogramma opstellen, waarbij kinderen kunnen deelnemen aan
allerlei activiteiten.
Meditatie: Wekelijkse meditatiebijeenkomsten voor iedereen die
behoefte heeft aan een vast moment van rust en inkeer.
Yogalessen: Eén keer per week wordt yogales georganiseerd voor
geïnteresseerden.
Kookworkshops: Er zullen kookworkshops worden georganiseerd voor
degenen die van koken houden.
Robotica: Robotica is een uitdagend programma dat leerlingen
introduceert met de mogelijkheden van de toekomst. De leerling die
deelneemt aan het programma heeft aan het einde van een blok
Robotica zelf, of in een team, een robot gebouwd die zijn omgeving kan
waarnemen en daarop kan reageren.
Talentencentrum: Stichting Schets wil een talentencentrum zijn voor
alle bewoners, in het bijzonder de jeugd. Ze krijgen de mogelijkheid om
hun talenten verder te ontwikkelen.
Voorleesuur: We zullen één keer in de week een voorleesuur
organiseren, waarbij vrijwilligers, waaronder ook kinderen, kunnen
voorlezen aan jonge kinderen.
Thema-avonden: Eén keer per maand willen wij een thema-avond
organiseren voor de buurtbewoners, waarbij elke keer een ander thema
wordt gekozen.
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Wil jij Stichting Schets ook steunen?
Wil jij ook graag iets betekenen voor de bewoners van Spoorwijk? Dan
horen wij graag van jou. Een buurthuis drijft immers op vrijwilligers.
Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, het organiseren en/of
leiden van activiteiten voor kinderen of volwassenen, het schoonmaken
van het gebouw, het onderhoud van de tuinen, het onderhouden van de
website en andere communicatiemiddelen.

De volgende fondsen steunden de verbouwing van stichting Schets
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5. Financieel verslag
Hierbij in het kort ons financieel jaarverslag over 2018 en 2019.
2018

Fondswerving & Donaties
Locatieverhuur
Overige inkomsten

Inkomsten Uitgaven
€ 92.500,00
€ 0,00
€ 0,00

Vaste lasten (H/G/W/E/I)
Personeelskosten
Overige Uitgaven

2019

€ 0,00
€ 0,00
€ 97,00

Totaal
Balans 2018

€ 92.500,00
€ 92.403,00

Overdracht Balans 2018
Fondswerving & Donaties
Locatieverhuur
Overige inkomsten

€ 92.403,00
€ 97.800,00
€ 0,00
€ 0,00

Vaste lasten (H/G/W/E/I)
Personeelskosten
Overige Uitgaven
Projecten
Verbouwing & inrichting
Totaal
Balans 2019

€ 97,00

€ 1.715,00
€ 0,00
€ 0,00

€
185.768,00
€
€
190.203,00 187.483,00
€ 2.720,00
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