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Voorwoord

Beste lezers,
2020 stond voor stichting Schets in het teken van de start van onze
activiteiten nadat wij in 2019 een grote verbouwing hebben
gerealiseerd. In dit verslag kan Corona echter niet ontbreken. Wat
hebben wij moeten puzzelen en worstelen met de steeds veranderende
maatregelen. Desondanks hebben wij er met zijn allen voor gezorgd dat
de activiteiten zoveel mogelijk konden doorgaan; bij ons in het
buurtcentrum of, als dat niet mocht, online.
Dit alles kon plaatsvinden dankzij de enorme inzet van onze
vrijwilligers. Zij hebben geweldig werk verricht. Maar ook de donateurs,
de gemeente Den Haag en de vele fondsen die ons steunen dragen hun
steentje daaraan bij. Dank daarvoor.
Voorzitter,
M Oduncu
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2020 in vogelvlucht

Het jaar 2020 stond in het teken van de start van onze activiteiten. In
het vorige jaarverslag stonden wij stil bij de enorme verbouwing en de
tegenslagen die wij daarbij moesten verwerken. In februari 2020
openden wij onze deuren en meteen daarna maakte Nederland kennis
met de eerste lockdown.
We hebben voor alle activiteiten die op de planning stonden gekeken of
het mogelijk was om die online door te laten gaan. Voor bepaalde
activiteiten lukte dat wel, bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding of de
yogalessen en voor bepaalde activiteiten niet, denk bijvoorbeeld aan de
buurtontbijten die wij wilden organiseren.
Al met al kunnen we wel terugkijken op een geslaagd jaar, waarin wij
activiteiten hebben kunnen organiseren voor de wijkbewoners.
We hebben onder meer de volgende activiteiten georganiseerd. Deze
lijst is niet uitputtend. De foto’s en video’s zijn gepubliceerd op ons
facebook site: https://www.facebook.com/stschets/
Huiswerkbegeleiding en bijles
Inloopspreekuren voor de buurtbewoners
Zomeractiviteiten
Meditatie
Yogalessen
Kookworkshops
Talentencentrum
Voorleesuur
Thema-avonden
Zumbalessen
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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 2020 heeft een groot aantal vrijwilligers zich inzet
voor de activiteiten. Het merendeel van de vrijwilligers komt uit de wijk.
In dit verband wordt actief samengewerkt met PEP Den Haag.
Stagiaires
Dit jaar heeft Stichting Schets stageplekken beschikbaar gesteld 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, Stichting Hobbytuinen Schimmelweg en
het Laaktheater. Stichting Schets zal steeds nadrukkelijk de verbinding
opzoeken om zowel de eigen als de ambities van het wijkprogramma te
realiseren.
Het gebouw
Het gebouw van stichting Schets, Schimmelweg 200 (voorheen bekend
als “De Keet”) 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 (2021) 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.
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.
Zomeractiviteiten: Tijdens de zomervakantie willen wij in samenwerking
met andere organisaties in de wijk activiteiten organiseren voor de
jeugd.
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.
Zumbalessen: Voor vrouwen die behoefte hebben aan
beweegactiviteiten.
Kookworkshops: Er zullen kookworkshops worden georganiseerd voor
degenen die van koken houden.
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.
Voetbal: Iedere donderdagavond, tussen 20:00 en 21:30. Bij goed weer
buiten en anders in de zaal
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Wil jij Stichting Schets ook steunen?
Wil jij ook graag iets betekenen voor de bewoners van Spoorwijk? Een
buurthuis drijft 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.
Wat maakt het leuk om vrijwilliger bij Schets te zijn?
– Je komt in een leuke, enthousiaste club van vrijwilligers.
– Je ontmoet de buurtbewoners in een ongedwongen sfeer.
– Je hebt voldoening van je inzet.
– Je krijgt ruimte voor training en opleiding.
– Je ontvangt kortingen en aanbiedingen via de vrijwilligerspas.
Wil jij wat terugdoen voor je buurt en stad terug en kun je daar tijd
voor vrijmaken, dan horen wij graag van jou via ons aanmeldformulier.

De volgende fondsen steunden Stichting Schets in 2020
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5. Financieel verslag
Hierbij in het kort ons financieel jaarverslag over 2019 en 2020.

2019

Inkomsten
Uitgaven
Overdracht Balans 2018
€ 92.403,00
Fondswerving &
€ 97.800,00
Donaties
Locatieverhuur
€ 0,00
Overige inkomsten
€ 0,00
Vaste lasten (H/G/W/E/I)
Personeelskosten
Overige Uitgaven

€ 1.715,00
€ 0,00
€ 0,00

Projecten
Verbouwing & inrichting

€ 185.768,00

Totaal
Balans 2019
2020
Overdracht Balans 2019
Fondswerving &
Donaties
Locatieverhuur
Overige inkomsten
Leningen

€ 190.203,00
€ 2.720,00

Inkomsten
Uitgaven
€ 2.720,00
€ 45.709,00
€ 730,00
€ 3.100,00
€ 24.700,00

Vaste lasten (H/G/W/E/I)
Personeelskosten
Vergoedingen
Overige Uitgaven
Leningen
Beheer, Onderhoud & Inrichting

Totaal
Balans 2020

€ 187.483,00

€ 19.768,00
€ 0,00
€ 6.363,00
€ 6.000,00
€ 24.700,00
€ 19.367,00

€ 76.959,00
€ 761,00

€ 76.198,00
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