Inhoudelijk Jaarverslag 2016 van het bestuur
Jaarverslag van het bestuur
Het bestuur van de stichting Vitaal Pendrecht biedt hierbij haar
jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december
2016
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De stichting is feitelijk gevestigd op Plein 1953 nr. 192, 3086 EM te
Rotterdam
Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van welzijn en
welbevinden van mensen, meer in het bijzonder van de bewoners
van de wijk Pendrecht en omgeving (Rotterdam)
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Samenstelling van het bestuur
Samenstelling van het bestuur van de stichting is als volgt:
Voorzitter:

H.H.Kock

Secretaris

S. Klaverdijk

Penningmeester:

M.Pires voor het project
Kinderfaculteit/Tutoring

Penningmeester

W.E. Hofman voor de overige projecten van VP.

Alg.best.

A. M. Maes

Alg. Best.

S. Leuteria

Alg. Best.

M. van Houten

Verslag van de activiteiten
In 2016 is er elke derde donderdagavond van de maand van 19.00 tot
21.00 uur een bestuursvergadering gehouden, het afgelopen jaar is
gebruikt om de twee nieuwe leden in te werken. In de bestuurs
bijeenkomsten worden de grote lijnen besproken. In bilaterale
bijeenkomsten worden de grote lijnen uitgewerkt en uitgevoerd. Elke
dinsdag komt de dagelijkse projectleiding bij elkaar om de komende
activiteiten met elkaar te bespreken en te kijken wat er nodig is voor
de komende week en waar hulp geboden kan worden. Per activiteit is
een projectleider/coördinator aangesteld om verslag uit te brengen
en waar nodig aanpassingen af te spreken.
Colleges;
In 2016 heeft de Pendrecht Universiteit met een aantal VVE’s
voorbereidende colleges gehouden die in 2017 worden uitgewerkt
i.s.m. verschillende gemeentelijke diensten. VP. Heeft intensief
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contact met vertegenwoordigers van drie VvE’s . Met een aantal
VvE’s (voornamelijk in de Ossenissebuurt) gaat het zeer moeizaam.
De basis is gelegd voor de voortgang in 2017. Ook dan worden er
weer verschillende colleges georganiseerd. In 2017 wordt nog meer
de samenwerking gezocht met andere partijen o.a. bureau Veilig en
het jongerenwerk.
*Nieuwjaarscollege en de verantwoording naar de wijk;
Tijdens het Nieuwjaarscollege is aan de wijkbewoners over het
afgelopen jaar verantwoording afgelegd door Harry Kock, de
voorzitter van Vitaal Pendrecht. Ook is afgesproken dat de
jaarrekening ter inzage ligt voor alle wijkbewoners. De jaarrekening is
te vinden op de site van Vitaal Pendrecht
www.stichting-vitaalpendrecht.nl . Alle wijkbewoners worden voor
het college middels “In de Kijkerd” en de website uitgenodigd, maar
ook belangstellenden zijn van harte welkom. Het college Pendrecht
Universiteit als sociale roltrap had als doel de enorme groep die op
dit moment betrokken is bij de verschillende projecten van VP inzicht
te geven wie hun collega’s zijn en wat VP allemaal aan projecten
heeft. Doordat de activiteiten op verschillende locaties worden
uitgevoerd wordt gewerkt aan de betrokkenheid van de
medewerkers. Het grootste aantal medewerkers die betrokken zijn
bij VP zijn wijkbewoners, voor hen is het belangrijk dat ze elkaar
kennen en vooral dat ze elkaar weten te vinden. Aan het eind van het
jaar werd meestal een activiteit voor de medewerkers georganiseerd.
Door de december drukte, het te klein worden van de ruimte op Plein
1953 en de voorstellingen van het Pendrecht Theater Ontmoetingen
is dat op verzoek van velen naar de zomer verkast. In het Arboretum,
een prachtige groene plek in de wijk is een college georganiseerd
waar vooral de nieuwe medewerkers gevraagd is een presentatie te
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geven met aanbevelingen welke zaken zij tegen kwamen die
verbeterd kunnen worden maar ook waarom ze juist voor VP
gekozen hebben om hun energie in te steken. Verrassend was dat er
zelfs een bewoner is die van Heijplaat naar Pendrecht is verhuisd
zodat haar kinderen deel kunnen nemen aan de Kinderfaculteit. Zelf
wil ze ook heel graag betrokken zijn bij de activiteiten. Ze neemt deel
aan de taallessen en verricht hand en spandiensten.
College Sliedrechtstraat?
Opzoomer college
2 Tuincolleges

De Rollatorwerkplaats;
Voor de Rollatorwerkplaats zijn aan het begin van het jaar 5000
kaartjes gedrukt en verspreidt door heel Rotterdam en omstreken.
De bewoners van Pendrecht en omstreken weten de werkplaats goed
te vinden en maken er zelf ook weer reclame voor. Het
bezoekersaantal zit nu op gemiddeld 4 maar soms ook 6 klanten per
ochtend, dat is afhankelijk van het weer. Een extra service is dat nu
ook regelmatig bewoners die niet zelf kunnen komen en niemand
hebben om ze te helpen thuis bezocht worden of de rollator die zij
willen afstaan opgehaald wordt. Ouderen tehuizen zoals Hanny
Dekhuizen nemen regelmatig contact op om de rollators die
beschikbaar komen van ouderen die overleden zijn of over gaan op
een scootmobiel aan te bieden. Daar wordt dankbaar gebruik van
gemaakt om als ruil rollator te gebruiken als een rollator langer in
reparatie moet blijven maar ook als er echt geen geld is om een
nieuwe te kopen. Het afgelopen jaar zijn weer een aantal rollators
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naar Suriname verscheept vanuit de Bavo kerk. De vier rolstoelen
worden regelmatig uitgeleend aan bewoners, dat wordt ook zeer
gewaardeerd. De gebruikers betalen een borg. Het lenen kost niets.
De werkplaats wordt door 2 mannelijke vrijwilligers en twee
gastvrouwen gedraaid. Zij zorgen ervoor dat bezoekers een kopje
koffie krijgen tijdens de reparatie en luisteren naar hun verhalen.
Functie van de verhalen is dat er veel info loskomt over zaken uit de
wijk die weer besproken worden en opgepakt door de instanties
waar ze horen. Ook komen diverse wijkbewoners een praatje maken
en boeken brengen voor de twee boekenkasten voor lezers in de
wijk. De boeken mogen opgehaald worden maar terug brengen hoeft
niet perse. Er is een kast voor kinderen en een kast voor
volwassenen. In de gemeenschappelijke toegang van VP en het
KSH9Kinder Service Hotels) staat een leeswagen met actuele boeken
om de nieuwsgierigheid te wekken en het aantrekkelijk te maken
even binnen te lopen en in de kasten verder te zoeken. Overigens
voor het binnen lopen voor de boekenkasten zitten geen vaste tijden.
Op die manier maken bewoners ook weer kennis met wat VP doet en
komen er vaak vragen of aanbevelingen. De Rollatorwerkplaats
vervult een belangrijke sociale rol in de wijk doordat mensen de weg
weten te vinden. Het heeft ook een doorverwijsfunctie naar de
Rechtswinkel Maasstad ook zij krijgen het steeds drukker.
Pendrecht Theater Ontmoetingen
Met gezamenlijke inspanning en hulp van twee leden van de Raad
van advies is het gelukt om de financiën die nodig zijn voor de
teksten en de regie van de groep rond te krijgen, De aanvragen zijn
gehonoreerd tot 31 december 2017. In september is meteen
begonnen met schrijven en repeteren om in december drie
voorstellingen te kunnen geven met voor elke speler een rol.
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“Pendrechtse December verhalen”, weer een totaal andere
voorstelling dan Scrooge (2014 )en Kersssstmis in Pendorp (2015). Er
is hard gewerkt om de groep verder te verzelfstandigen, in
september heeft een nieuwe bewoner van Pendrecht zich
aangemeld, zij is vanuit Vlissingen in Pendrecht komen wonen en
deed vrijwilligerswerk in Vlissingen bij een theater, zij wordt door
onze tekstschrijver en regisseur ingewerkt om taken van haar over te
nemen. Praktische taken zoals de groep informeren, koffie/thee en
andere zaken zijn verdeeld onder de groep. Er zijn in 2016 twee
nieuwe spelers bijgekomen. Van 1 speler hebben we helaas afscheid
moeten nemen wegens gezondheidproblemen ze is inmiddels 91
jaar. In 2017 gaat de werving door.
Bezoekersaantal 1e voorstelling 63 Bezoekersaantal matinee 71
Bezoekersaantal 2e voorstelling 76 .Max. (70 pers. toegest).
Kiddooz;
Er is regelmatig overleg met Kiddooz over het gebruik van de
minituintjes voor de kleintjes. Van die gelegenheden wordt gebruik
gemaakt om elkaar bij te praten en te attenderen op nieuwe
wijkzaken zoals b.v. de nieuwe bibliotheek. Gegevens worden met
elkaar uitgewisseld.
In de Kijkerd wijkmagazine;
In de Kijkerd is het wijkmagazine van Pendrecht, het blad verschijnt
vier keer per jaar en wordt door 33 vrijwilligers uit de wijk en een
groep bezoekers van de dagbesteding van De Passage in alle
brievenbussen van Pendrecht en de Wielewaal bezorgd. Ook worden
er stapeltjes op druk bezochte plaatsen in de wijken Heijplaat en Oud
Charlois neergelegd. Verschillende vaste onderwerpen zijn
“geadopteerd” door wijkbewoners om er regelmatig een stukje over
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te schrijven met een foto . Bijvoorbeeld het Opzoomeren, de
Speeltuinen en nieuwe winkeliers. Er wordt samengewerkt met het
jongerenwerk om jongeren tegen een zakgeldvergoeding ye
stimuleren om mee te helpen met de verspreiding. Dit wordt
uitgebreid met TOS omdat een groot aantal bezorgers op hoge
leeftijd zijn en hebben aangegeven te willen stoppen (op termijn) om
ons de kans te bieden voor vervanging te zorgen. Bezorging In de
Kijkerd 100%
Pameijer/Passage:
Er wordt nauw samengewerkt met de mensen van de dagbesteding
van de Passage.
Met een flinke groep komen ze elke dinsdag (mits het weer het
toelaat) helpen met het opruimen van zwerfvuil rondom het pand op
Plein 1953. Een andere groep van 8 en twee begeleiders komt elke
dinsdag naar het Arboretum om daar hand en spandiensten te
verrichten zoals vegen en schoffelen. Na afloop drinkt de groep
gezamenlijk thee met de assistent beheerder om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen hun organisatie. We proberen
zoveel mogelijk werkzaamheden die zij wel kunnen doen voor hen te
laten liggen.
Concerten Open Hofkerk
Het afgelopen jaar zijn er weer vier concerten gerealiseerd en heeft
Vitaal Pendrecht met name de boekhouding ondersteuning geboden
met de aanvraag en de afrekening. Door de overgang van de
organisatie heeft Vitaal Pendrecht heel veel tijd besteedt aan de
aanvraag en afrekening. Er is overleg geweest hoe e.e.a. zou kunnen
worden verbeterd om de verantwoording vooral bij hen te laten. Een
[Geef tekst op]

7
27 januari 2017 Bien Hofman

verslag en overzicht van de kosten zijn naar bureau Opzoomer Mee
gestuurd.
Opzoomeren;
Ook zijn we weer de wijkrekening voor het Opzoomeren en de
bewonersinitiatieven geweest. Voor alle groepen is een college
georganiseerd i.s.m. Buro Opzoomer Mee. In totaal zijn er 70 bonnen
via VP verzilverd.
Bewonersinitiatieven;
In 2016 is VP betrokken geweest bij 8 bewonersinitiatieven.
Betrokken betekent van zeer intensief helpen bij het opstellen van de
tekst voor de activiteit als het helpen bij de begroting en het
aanvragen bij Opzoomer Mee. Ook de afwikkeling kost bij sommige
aanvragen veel tijd. VP ziet dit als investering in het bewoners leren
het zelf te doen bij een volgende aanvraag met minimale hulp. Vitaal
Pendrecht heeft ondersteuning geboden door te helpen met de
begroting en het versturen en de afrekening.
Coaching vrijwilligers;
In 2016 is geïnvesteerd in het professionaliseren van de vrijwilligers.
VP is gestart met conversatie/taallessen en computerlessen. Alle
gastvrouwen hebben zich aangemeld om hun taal te verbeteren en
hebben de basiscursus met goed gevolg afgerond. In 2017 wordt de
vervolg cursus gegeven en wordt deze ook weer door allemaal
gevolgd. Voorwaarde voor nieuwe aanmeldingen voor
vrijwilligerswerk bij VP is dat er gekeken wordt waar de kansen liggen
en welk traject er afgesproken wordt. Ook wordt er 1 keer per maand
een bijeenkomst gehouden om met elkaar te kijken waar knelpunten
zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Gedurende de maand
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worden individuele gesprekken gevoerd met alle vrijwilligers. Doel
van dit alles is om tot een goede stevige organisatie te komen zonder
het vrijwilligers ideaal te vergeten, de lat te hoog te leggen en
daardoor de vrijwilligers te demotiveren. Het blijft tenslotte een
vrijwilligers organisatie. Een mooi voorbeeld van groei is dat een
vrijwilliger niet te bewegen was om op een pc te gaan werken of een
cursus te volgen. Door met haar te praten over contact met je
kinderen en kleinkinderen sloeg de jalousie toe want zij kon nooit
foto’s laten zien en veel ouders van nu hebben zoveel aan hun hoofd
dat er van intensief contact geen sprake is. De contacten lopen op dit
punt ook via de moderne media. Nu heeft ze met goed gevolg de
cursus afgesloten en heeft ook een smart-phone aangeschaft om te
kunnen chatten. Ze komt opgetogen regelmatig foto’s en filmpjes
laten zien. Ze helpt nu anderen bij het afronden van een EHBO
examen op internet.
Stagiaires/studenten;
Elk jaar melden zich een groot aantal stagiaires en studenten. De
studenten willen graag informatie en een rondleiding door de wijk
om hun blik te verbreden maar ook hun scriptie goed te kunnen
schrijven. VP werkt daar altijd graag aan mee. Het afgelopen jaar is
weer i.s.m. de Hogeschool Rotterdam samengewerkt aan een
opdracht voor de studenten. In 2016 hebben 2 HBO studenten van de
Hogeschool Rotterdam als secretarieel medewerker hun
stageperiode met goed gevolg bij ons afgesloten. Eén stagiaire had
enorme problemen doordat haar studiefinanciering was afgelopen en
de tien jaar die ervoor stond om was. (Ze was niet op de hoogte dat
een zwangerschap niet mee telt) Ze zou moeten stoppen met nog 1
jaar te gaan. Vitaal Pendrecht heeft i.s.m. de studiebegeleider van de
Hogeschool gesprekken gevoerd om haar toch dat ene jaar te gunnen
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zodat ze na dat jaar met een afgerond diploma sneller aan het werk
zal zijn en dat is gelukt. Twee LBO studenten secretarieel
medewerker zijn in het les jaar 2016/2017 hun stage aan het
vervullen. De stagiaire boekhouden die tien jaar geleden bij ons
kwam om te vragen of ze stage mocht lopen is opgeklommen van
lagere school naar LBO naar HBO met tussentijds andere stage
plaatsen o.a. bij Woonstad en de gemeente Rotterdam is in de
afrondingsfase en rond met goed gevolg haar HBO studie af in mei
2017. De vraag naar stageplaatsen wordt in ons enorme netwerk
uitgezet met bijna altijd een positief resultaat. Intussen heeft ze al die
jaren het inkloppen van de boekhouding gedaan op vrijwillige basis
en is al weer een paar jaar mede bestuurslid.
Dag v/d Dialoog/Buurt Bestuurt;
Er zijn in 2016 4 Buurt Bestuurt bijeenkomsten geweest met
gemiddeld 40 bezoekers. Buurt Bestuurt wordt helemaal door de
bewoners zelf georganiseerd en stellen nieuwe prioriteiten vast en
brengen verslag uit van de afgesproken prioriteiten van de vorige
bijeenkomst. Jongeren hebben i.s.m. de gebiedsnetwerker een plan
gemaakt voor een pleintje in Pendrecht om het pleintje aantrekkelijk
te maken voor alle leeftijden en hebben erg hun best gedaan om de
bewoners achter hun plan te krijgen. Ze zijn zelf huis aan huis gaan
vragen wat mensen van hun plan vinden. Er waren altijd problemen
rond het pleintje omdat naar het idee van de jongeren de voor de
verschillende leeftijden de toestellen niet logisch waren neergezet.
Doordat het pleintje toch op de schop moest is aan de jongeren
gevraagd hoe het dan wel speelbaar blijft. Dat is veranderd en de
nieuwe toestellen zijn ook meteen neergezet. In 2017 wordt het
pleintje officieel en met een zelf bedacht programma door de
jongeren heropend, met ondersteuning van VP. Een wijkbewoners,
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een mevrouw van 82 jaar notuleert elke vergadering, dat deed zij
schriftelijk met een prachtig handschrift maar is inmiddels ook
begonnen aan een beginners cursus op de computer. (in dit geval
jammer of?????) Bewoners van de vier buurten zien en spreken
elkaar 4 keer per jaar en kennen elkaar. Zeer waardevol. Voor 2017
staan weer vier bijeenkomsten gepland.
In 2016 zijn twee bijeenkomsten voor de Dag van de Dialoog
georganiseerd.
Bij de eerste bijeenkomst waren 13 deelnemers, bij de tweede
bijeenkomst waren 7 deelnemers. Het waren boeiende gesprekken,
een verslag is naar het projectbureau gestuurd. In 2017 richt VP weer
met plezier minimaal twee tafels in. 19 van de 20 deelnemers heeft
toegezegd zich vrijwillig voor de stad te blijven inzetten. 1 deelnemer
woont niet in Rotterdam maar Nijmegen en weet daar de weg ook te
vinden. Geen van de deelnemers had ooit deelgenomen en een
aantal had er ook nooit van gehoord. Zij hebben het allemaal als
positief ervaren.
Winkeliersvereniging/pleinactiviteiten;
Op het Plein 1953 is het traditionele Lentefeest georganiseerd. Dit is
een jaarlijks terugkerende activiteit in samenwerking met Woonstad
Rotterdam, de Ondernemersvereniging Plein 1953, de Beweging en
het KSH (Kinder Service Hotels) en Tentakel, zij sluiten aan met eigen,
leuke en actuele activiteiten. Het bezoekersaantal was dit jaar ruim
1000 bewoners die hun bon in hebben geleverd voor een plant bij de
Woonstad kraam. Overige bezoekersaantal plantjesmarkt ongeveer
700 gedurende de dag. Bezoekersaantal Pendrecht Fietst zich Fit
ongeveer 450 bezoekers gedurende de dag, ondanks het koude
miezerige weer toch een respectabele opkomst. Ook de stichting
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Tentakel is met kleine activiteiten aangesloten. Een wijkbewoner
maakt de aantekeningen en verzorgd de uitnodigingen. De taken
worden onderling verdeeld maar volgens het draaiboek opgesteld
door dezelfde wijkbewoner.
Pendrecht fietst zich fit
Pendrecht fietst zich fit het traditionele sportprogramma in
september was ook dit keer weer een groot succes. De fietstocht die
in twee groepen, o.l.v. De Beweging met deelnemers die minder
mobiel zijn maar toch graag mee willen doen en een kwieke vieve
groep die een langere tocht wilden maken. De tochten zijn weer
voorbereid door een wijkbewoner die de tocht wel tien keer fietst
om er zeker van te zijn dat de kans op calamiteiten bijna uitgesloten
kan worden. Hij heeft hier ook regelmatig contact over met de twee
wijkagenten. De tocht wordt in de wijde omgeving van Pendrecht
gehouden en de twee groepen hebben een gezamenlijke koffie/thee
stop in “ De Buitenhof” in Rhoon. De “kleine” deelnemertjes die
eerst bij opa of oma voor, daarna achter op de fiets zaten rijden nu
op hun eigen fiets mee. Zo zit er “groei” in de groep. Door de jaren
heen is er een schat van ervaring opgedaan en is de tocht ook nu
weer als goed heeft het weer als zeer goed georganiseerd ervaren en
zijn er deelnemers die zich alvast weer hebben opgegeven voor 2017.
Na afloop krijgt iedere deelnemer een certificaat en sluiten we af met
ook weer koffie/thee. Op het Plein waren allerlei workshops
georganiseerd voor de kinderen die met de natuur en gezondheid te
maken hadden. De workshophouders waren zeer tevreden over de
sfeer en het gedrag van de kinderen en de ouders een enorm verschil
met een jaar of vier geleden.
Gitaarlessen volwassenen;
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Elke donderdagavond is er gitaarles, gegeven door een professionele
muzikant op vrijwillige basis.
Rechtswinkel Maasstad;
De Rechtswinkel Maasstad krijgt het alsmaar drukker en houdt een
open spreekuur op maandag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.
Het spreekuur krijgt gemiddeld 4 tot 6 bezoekers per keer met een
studentenbezetting van drie. Van een eenvoudige vraag tot zeer
gecompliceerd neemt het veel tijd in beslag. Bezoekers die overdag
werken kunnen niet terecht bij de Vraagwijzer maar ook bewoners ie
doorgestuurd zijn worden geholpen. De Rechtswinkel Maasstad is
een zelfstandige stichting, opgericht is door een student die 11 jaar
geleden in de wijk woonde en voorzitter was van de Kinderraad. Zij
kwam met het idee om iets terug te doen voor Pendrecht. VP is er
erg blij mee en biedt ondersteuning door er te zijn en te faciliteren.
Regelmatig krijgen we een terug koppeling van bezoekers dat ze erg
blij zijn dat er in de avond uren ook zo’n voorziening voor ze is. Ze zijn
erg tevreden over de persoonlijke aandacht, de privacy en het
resultaat van hun inspanningen. De doorverwijsfunctie van VP naar
de Vraagwijzer en Dock gaat gewoon door, alle bezoekers die
gewoon overdag in de gelegenheid zijn worden doorverwezen. Ook
de Rechtswinkel Maasstad leidt nieuwe studenten op o.l.v. een
advocaat en de Erasmus Universiteit om voortgang te kunnen
borgen. Het spreekuur is niet alleen voor de bewoners van Pendrecht
of de andere wijken maar voor de gehele stad. Elke week is er een
kort overleg om evt. Knelpunten te bespreken.
Hindigroep;
De Hindigroep komt al 13 jaar elke week m.u.v. de vakanties. Zij
volgen Hindilessen en maken er een gezellig avond van om het
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contact onderling te onderhouden. VP krijgt op deze manier veel
informatie uit de Hindoestaanse wereld in Pendrecht en worden bij
de activiteiten betrokken. Een deenemer wilde graag gastvrouw
worden bij VP/KF zit nu zelf op computerles en haar zoon (overigens
aan een andere groep) geeft nu les en heeft zijn vriend meegenomen
om het daarbij te helpen. Ook nemen zij regelmatig deel met een
aantal om bij de Buurt Bestuurt bijeenkomsten te zijn. De groep
bestaat uit 11 vrouwen en twee mannen.
Bijeenkomsten Vve’s
In 2016 hebben 8 VvE’s hun vergadering bij VP gehouden en
toegezegd dat in 2017 weer te willen doen.
Ondersteuning Neeltje Jans
De Speeltuin Neeltje Jans is een zelfstandige speeltuin maar het
bestuur heeft afgesproken dat zijn de pedagogische wijkvisie wil
volgen die afgesproken is tussen de scholen en de Kinderfaculteit.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt gebruik gemaakt van
het kopieerapparaat van VP. De kosten baten voor een eigen
kopieerapparaat wegen hier niet tegen op. De boekhouding wordt
door stagiaires gedaan van de opleidingen die zich hiervoor
aanmelden. De boekhouding van VP is te gecompliceerd voor dit
niveau.
Gastronomisch Pendrecht
Om het project op te starten is heel veel tijd en energie gestopt in het
schrijven van een projectplan en begroting. Er is is het Deltaportfonds
een bedrag van 500,00 toegekend om materialen aan te schaffen.
Het project is gestart en twee keer uitgevoerd en gestopt omdat het
Arboretum voor deze doelgroep niet voldoet. Bovendien zijn de
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lessen voor de Kinderen van de Kinderfaculteit zo populair dat al heel
snel alle middag dagdelen vol zaten en de duur van de lessen voor de
kinderen gehalveerd. Het bedrag van het Delta Portfonds is terug
gestort en
Ondersteuning Turks Huis
Er is regelmatig contact onderhouden met het Turks Huis in
Pendrecht, we houden elkaar op de hoogte van de activiteiten en
nodigen elkaar daar ook voor uit. We staan elkaar bij met raad en
daad.
Taal/conversatielessen:
We zijn begonnen met conversatielessen op maandagochtend n.a.v.
een Syrisch gezin dat in de wijk is komen wonen. Begonnen is met
vader, moeder en dochter dat is op 31 december een groep van 19
deelnemers geworden met de vraag om twee keer per week les te
kunnen krijgen. Er is geen uitval iedereen komt en maakt enorme
vorderingen met als plan een uitbreiding in 2016. Dit was de stand
van zaken op 1 januari. Dezelfde groep bestaat nu uit 23 deelnemers
en een stop was noodzakelijk om een zekere kwaliteit en aandacht te
kunnen borgen. Uit de groep zijn deelnemers die zich aangemeld
hebben als vrijwilliger voor de Kinderfaculteit en nu als gastvrouw
meedoen in het programma. Naast de maandaggroep is er nu een
groep op dinsdag, woensdag en op donderdagmorgen. Om ook de
mensen die voor de avonden aanmelden de kans te gunnen zijn twee
groepen gestart op maandag en dinsdag. Op 31 december is het
aantal gestegen tot 107 aanmeldingen waarvan een aantal nog niet is
geplaatst. Alle groepen krijgen les van vrijwilligers. En groot aantal
van de deelnemers is analfabeet, die vormen een aparte groep en
krijgen een speciaal op hen afgestemde les van een vrijwilliger. Er is
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een enkele deelnemer waar veel energie ingestopt moet worden
maar 99% is zo enthousiast dat er bijna geen uitval is. In 2017 wordt
i.s.m. een gekwalificeerde docent een project opgezet om al die
mensen nog beter te kunnen helpen.
Jeu de Boules;
De Jeu de Boules vereniging en VP hebben regelmatig overleg om
weer even de afspraken door te nemen. De Jeu de Boule vereniging is
een aantal jaren autonoom geweest op het terrein en gedroeg zich
ook als zodanig. Door veel met ze te praten en uit te leggen dat we
rekening met ze houden maar het ook andersom ook fijn is hebben
we gezamenlijk de kou nu grotendeels uit de lucht. Zij waren gestopt
met Opzoomeren omdat de gedachte was dat er maar 1 bon per
straat aangevraagd mag worden. De regels zijn veranderd, zij doen
goed werk op het gebied van Lief en Leed de secretaris is uitgenodigd
door VP om haar bij te praten. Met ondersteuning van VP bij de
aanvraag doen ze nu weer volop mee. In 2017 wordt een
Opzoomercollege georganiseerd en krijgt de Jeu de Boule ook een
uitnodiging.

Voedsel en Groen;
Een groep van 16 personen vormen de groep Voedsel en groen. Zij
tuinieren gezamenlijk en houden hun kavel goed bij. Een bewoner
heeft samen met een deelnemer de verantwoordelijkheid
(coördinatie) op zich genomen en beheert een kleine kas om plantjes
en pootgoed te kunnen kopen. Zij hebben i.s.m. VP een
bewonersinitiatief ingediend om in de winter workshops te kunnen
houden op het gebied van Gezond en Groen. Deze workshops
worden ingekocht bij De Beweging in de Baarlandhof. De groep
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bestaat merendeels uit ouderen die allemaal het nodige te
verwerken hebben gekregen en helpen elkaar bij ziekenhuis
bezoeken of rouwverwerking door naar elkaar te luisteren. Elke twee
weken is er overleg tussen de coördinator en en VP en krijgt ze
ondersteuning voor de plannen die ze willen uitvoeren.
Tuinierders;
In 2016 waren 34 tuinierders actief op hun kaveltje met het
verbouwen van groenten en aardappelen. Zij beleven er heel veel
plezier aan en ruilen onderling maar ze wisselen ook kennis en
informatie uit. Het is een bewerkelijke groep in de zin dat steeds
maar weer duidelijk gemaakt moet worden dat ze huren en geen
rechten kunnen ontlenen aan de regeltjes van schooltuintjes die er
destijds waren of gebruik mogen maken van het leslokaal.
Twee keer per jaar wordt voor hen een tuincollege gehouden om
alles weer eens goed door te nemen en de tuinierders te laten weten
dat VP ook hen belangrijk vindt.
Ambtenaren;
*In 2016 is een groot overleg geweest van de gemeente Rotterdam
met allerlei diensten aan tafel, georganiseerd door de TU in Delft. VP
heeft deze bijeenkomst gefaciliteerd.
Bilaterale overlegvormen:
 Met JOZ (Driss en Saif)
 Bureau Veilig (Annemarie Fongers)
 Wijknetwerk (Janny van Gils en Peter Dekkers)
 Jongerenwerk (Alex de Beer)
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 Dock (Hans Notenboom)
 Wijkagenten (Theo en Ruben van der Meijden)
 MO (Jacqueline Peper)
 Gebiedscommissie)
 Preventiegroep Pendrecht Zuid;
De Preventiegroep Zuid is begonnen met als uitvalsbasis VP. Elke
week kwamen zij bij elkaar om de routes voor te bereiden o.l.v. hun
coördinator.
Inloop bewoners;
VP heeft geen wijkwinkel meer, die activiteit is verlegd naar de
Rechtswinkel Maasstad, de Vraagwijzer en Dock. Dat wil niet zeggen
dat er op dat vlak niets meer gebeurd. Elke dag weten wijkbewoners
VP te vinden met hun vragen en verwijzen hen door naar de instantie
waar ze geholpen kunnen worden. Dat gaat van de belasting tot
schuldsanering enz. VP is steeds meer op de avonden open i.v.m. een
activiteit ook tijdens die bijeenkomsten komen regelmatig vragen en
verwijzen ze naar de juiste instantie.
Ook komen bewoners binnenlopen voor een praatje daar komt veel
informatie uit.
Vergadering bestuur/(bilaterale) overleggen;
Elke derde donderdag van de maand is de bestuursvergadering van
19 tot 21.00 uur om de grote lijnen met elkaar te bespreken.
Naast deze bijeenkomsten zijn er bilaterale gesprekken om te
verfijnen en te zorgen voor de uitvoering. Dit zijn bijeenkomsten
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waar niet iedereen bij hoeft te zitten zo houden we de overleg tijden
in de hand.
Elke week komt de dagelijkse leiding bij elkaar.
Rotterdam,

2017

Het bestuur,
Voorzitter

Secretaris

H.H.Kock

S. Klaverdijk

Penningmeester
M. Pires
W.E.Hofman
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