Groeien en bloeien
Beleidsplan 2022 - 2025
Versie juni 2022

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vitaal Pendrecht. Hierin leest u onder meer over onze visie,
missie, onze doelgroepen en doelstellingen en tevens gaan we in op onze middelen, communicatie
en waarborging. Graag lichten we in dit voorwoord een stukje ontstaansgeschiedenis toe, zodat u als
lezer onze stichting en de mooie activiteiten die we organiseren beter leert kennen.

Springplank naar de wijk en haar bewoners
Vitaal Pendrecht vormt de vitale springplank naar de belangrijkste informatie over de Rotterdamse
wijk Pendrecht. Pendrecht is een wijk in het zuiden van het Rotterdamse stadsdeel Charlois,
gebouwd in de naoorlogse jaren vijftig.
Sinds 2015 gevestigd aan het centrale punt van de wijk, namelijk Plein 1953, wil Vitaal Pendrecht de
sociale structuren en contacten tussen de veelheid aan bestaande (etnische) groepen versterken.
Vitaal Pendrecht is in 2013 ontstaan als een bewonersinitiatief als reactie op de vele negatieve
berichten die de media over de wijk publiceerden. Deze berichtgeving bereikte een dieptepunt in de
zomer van 2003 toen in Rotterdam de discussie losbarstte over het spreidingsbeleid van kansarme
migranten. Hierbij werd Pendrecht steeds als voorbeeld genoemd om de noodzaak van die spreiding
duidelijk te maken. Pendrecht was zo ongeveer het afvoerputje van Rotterdam geworden en was
volgens de media hard op weg om de slechtste buurt van Nederland te worden.
Verhalen van klagende bewoners en foto’s van verloederde straten moesten de krantenlezer de
indruk geven dat het echt heel erg was. De trieste moord op Sedar Soares enkele maanden eerder
had de wijk ook al geen goed gedaan; heel Nederland had Pendrecht toen op het journaal gezien wat
het slechte imago alleen maar versterkte. Stichting Vitaal Pendrecht probeert met de activiteiten die
ze onderneemt tevens positieve publiciteit te genereren om het negatieve imago van de wijk bij te
stellen.

De grootste kerstboom van Rotterdam
Het initiatief voor Vitaal Pendrecht is genomen door drie wijkbewoners: Gerard Boom, Bien Hofman
en Baby Jamanika. Ook zij waren de negatieve berichtgeving over de wijk meer dan zat en wilden iets
positiefs doen om het tij te keren.
Het drietal werd op 13 oktober 2003 door Dominic Schrijer (deelgemeente Charlois), Pieter Tops
(Universiteit van Tilburg) en Willem Giezeman (Resident University Europe in Den Haag) uitgedaagd
eens te laten zien wat Pendrecht kan. Als reactie hierop ontstond het ludieke idee om de grootste
kerstboom (“hoger dan de Noorse boom op de Coolsingel”) naar Pendrecht te halen en daaromheen
een wijkfeest te organiseren. Deze uitdaging lukte: er kwam een enorme kerstboom op Plein 1953 te
staan met op 19 december een groots feest eromheen. Zelfs toenmalig burgemeester Ivo Opstelten
kwam naar Pendrecht. Hij kwam langs met de locoburgemeester van Oslo die op dat moment in
Rotterdam was vanwege de onthulling van de Noorse kerstboom op de Coolsingel.
Gerard Boom vertelde in het kort over de bedoeling van Vitaal Pendrecht: “Het is een poging om
Pendrecht een beetje uit het slop te tillen. Dat doen we door activiteiten te ontplooien, zoals een
kerstboom op het plein met alle bevolkingsgroepen uit Pendrecht erbij met een groots volksfeest. Op
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die manier willen we een beetje eenheid kweken en dat heeft de wijk nodig. We gaan eens kijken
wat mensen samen kunnen en tot welke topprestaties ze in staat zijn.” Bien Hofman voegde er aan
toe: “Het enthousiasme waarmee mensen meedoen is groot. En dat je alle nationaliteiten,
organisaties en kerkgenootschappen samenbrengt en bovendien verdraagzaamheid kweekt.”

Nieuwe lichting
Bien Hofman werd uiteindelijk de grootste touwtrekker van Vitaal Pendrecht. Jarenlang heeft zij zich
met hart en ziel ingezet voor ‘haar’ Vitaal Pendrecht en van de stichting een begrip gemaakt in
Pendrecht en verre omstreken. Waar een tijd van komen is, is ook een tijd van gaan. Iets eerder dan
gepland, heeft Bien Hofman wegens persoonlijke omstandigheden in 2021 afscheid genomen van
Vitaal Pendrecht. Ook hebben in 2021 en 2022 enkele bestuursleden afgezwaaid en zijn enkele
nieuwe bestuursleden toegetreden. Met een nieuw bestuur en nieuwe touwtrekkers staan we aan
de vooravond van de toekomst van Stichting Vitaal Pendrecht.
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1. Algemene gegevens en bestuur
1.1 Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Vitaal Pendrecht
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 13-01-2005
KvK nummer: 24372275
Banknummer (IBAN): NL79 ABNA 0401 94 27 91
Postadres: Plein 1953 192, 3086EM Rotterdam
Telefoonnummer: 0104809346
Website: www.stichting-vitaalpendrecht.nl
E-mail: info@stichting-vitaalpendrecht.nl
Werkgebied: Pendrecht, Rotterdam
Doelgroep(en): Inwoners van Pendrecht

1.2 Bestuur
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Koorndijk, Joyce Desiree
22-12-1980
15-10-2020 (datum registratie: 29-10-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Van Det-de Bruijne, Desiree
22-05-1985
01-01-2022 (datum registratie: 23-05-2022)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Muller, Berdien
29-10-1984
01-01-2022 (datum registratie: 23-05-2022)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Leuteria - Mathew, Shanitsa Shurrely
04-09-1980
01-11-2013 (datum registratie: 04-12-2013)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Pires, Marvin
28-06-1983
01-11-2013 (datum registratie: 06-11-2013)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
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Ramjiawan, Amrith Vásudewa
23-04-1979
19-11-2018 (datum registratie: 17-12-2018)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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2. Visie, missie en ambitie
2.1 Visie
Stichting Vitaal Pendrecht wil het welzijn en het welbevinden van mensen, meer in het bijzonder van
bewoners van de Rotterdamse wijk Pendrecht en omgeving, bevorderen en de sociale structuren in
de buurt en contacten tussen de bestaande (etnische) groepen versterken.

2.2 Missie
Concreet houdt dit in dat wij, naar ons vermogen, saamhorigheid in de wijk willen stimuleren, de
leefbaarheid in de wijk willen verhogen en de integratie van migranten en hen die uit andere
culturen afkomstig zijn willen bevorderen door het organiseren van activiteiten voor en mét de
wijkbewoners.

2.3 Ambitie
De afgelopen twee jaar heeft de stichting geleden onder de coronacrisis. Vitaal Pendrecht stond altijd
bekend om alle activiteiten die georganiseerd werden en iedereen wist ons te vinden. Hiervoor is
jarenlang hard gewerkt door de oprichtster en touwtrekker van Vitaal Pendrecht, Bien Hofman.
Gedurende corona is er uiteraard terugloop in bezoekers geweest en omdat de activiteiten lange tijd
stil hebben gelegen of erg beperkt waren, is er nu onduidelijkheid onder wijkbewoners over wat we
(weer) doen en wanneer.
Voor de komende drie jaar is het onze ambitie om de stichting weer volop op de kaart te zetten in
Pendrecht. We willen weer duidelijk zichtbaar worden in de wijk. Dit willen we doen door ons huidige
activiteitenaanbod te vernieuwen en waar nodig aan te vullen en uit te breiden. Ook is de website
vernieuwd en geactualiseerd; nu de activiteiten weer helemaal zijn opgestart, kan de agenda
continue gevuld blijven.
We willen weer meer saamhorigheid in de wijk creëren, het gevoel om ‘gehoord’ te worden en het
gevoel van veiligheid onder wijkbewoners verhogen.
Groeien en bloeien is het nieuwe motto!
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3. Doelstelling en doelgroep
3.1 Doelstelling
Stichting Vitaal Pendrecht heeft ten doel het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen,
meer in het bijzonder van bewoners van de wijk (Rotterdam-) Pendrecht en omgeving door het
stimuleren van saamhorigheid in de wijk, het verhogen van de leefbaarheid in de wijk en het
bevorderen van de integratie van migranten en van hen die uit andere culturen afkomstig zijn.

3.2 Doelgroep
Bewoners van de Rotterdamse wijk Pendrecht.

3.3 Bereiken doel
Stichting Vitaal Pendrecht wil bovengenoemd doel bereiken door:
 Het organiseren, doen organiseren en mede organiseren, coördineren en begeleiden van
activiteiten en evenementen, zoals bijeenkomsten die ertoe strekken te doen kennismaken
met elementen uit andere culturen en van feesten uit allerlei culturen.
 Het geven van informatie, zoals bijvoorbeeld door een nieuwsbrief.
 Het geven van voorlichting en advies.
 Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor
zover dat voor de Stichting zinvol kan zijn.
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4. Middelen en stichtingskosten
De stichting is een non-profit organisatie met ANBI status, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk
van bijdragen van anderen. De stichting werkt met vrijwilligers.
De middelen bestaan uit gelden uit subsidies en gelden van sponsoren.
Geld en middelen uit subsidies en afkomstig van sponsoren worden volledig aangewend voor de
projecten en doelgroepen.
Het geld in kas is er bijna uit en het streven is om in 2023 op 0 euro uit te komen.
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5. Communicatie, Publicaties en Jaarverslag
5.1 Periodiek

Subsidieverstrekkers, sponsoren en de doelgroep worden op de hoogte gebracht van komende en
lopende projecten via e-mail en ons magazine In De Kijkerd dat 3 á 4 keer per jaar huis-aan-huis
wordt verspreid.

5.2 Afsluiting project

Elk project waarvoor subsidie is verkregen, wordt afgesloten met een eindverslag.

5.3 Manier van rapportage

Rapportage vindt mondeling alsmede via tekst, foto’s en/of video plaats. Communicatie vindt plaats
via persoonlijke gesprekken alsmede via telefoon, WhatsApp, onze website en via In De Kijkerd.

5.4 Jaarverslag

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden de boeken
afgesloten en worden vervolgens door de accountant de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een
overzicht van uitgevoerde projecten en de jaarrekening, een balans met baten en uitgaven over het
betreffende boekjaar.

5.5 Website

Informatie over de stichting is te vinden via website www.stichting-vitaalpendrecht.nl.
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6. Waarborging
Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, is het volgende van belang:
 Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden, projectleiders en vrijwilligers van de
stichting en de doelgroep;
 Alle betrokkenen accepteren de visie en missie en handelen hiernaar;
 Transparante financiële administratie;
 Heldere, inzichtelijke rapportages van projecten met foto’s en cijfers;
 Lid van ANBI en handelen conform de ANBI-regelgeving;
Bij discrepanties over interpretatie van dit beleidsplan is de ANBI-regelgeving bepalend.
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Bijlage 1: Voorbeelden van projecten

Uitgelicht
Pendrecht Universiteit
De Pendrecht Universiteit is een bewonersuniversiteit voor de wijkbewoners van Pendrecht. Dat
kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn. Er leven soms ideeën in de wijk waar de
bewoners en de professionals graag met elkaar over zouden willen praten. De bewoners hebben
vaak al oplossingen waar de professional mee verder kan. De bewoner vormt de professor en de
professionals zijn in dit geval de studenten.
Nederlandse taallessen
Drie ochtenden per week worden Nederlandse taallessen gegeven door professionele,
gekwalificeerde taaldocenten en ervaren taalvrijwilligers. Een taaltraject duurt een half jaar waarna
certificaten uitgereikt worden aan deelnemers die de lessen trouw gevolgd hebben. Er worden
tevens praktijklessen gegeven om het geleerde direct in de praktijk te kunnen oefenen.
Computerlessen
Elke week worden computerlessen georganiseerd door een vrijwillige docent. In deze lessen leren
wijkbewoners praktische computervaardigheden, zoals het bekijken en schrijven van e-mails, het
gebruiken van Word, een internetbrowser en het schrijven van brieven.
Spreekuur Stichting Je Goed Recht
Tijdens dit wekelijkse spreekuur kunnen wijkbewoners langskomen met vragen en problemen over
hun rechten. Medewerkers van Stichting Je Goed Recht luisteren naar vragen en bekijken hoe ze het
probleem het beste kunnen oplossen. Deze hulp wordt gratis aangeboden.
In De Kijkerd
Drie á vier keer per jaar komt een In de Kijkerd uit. Dit is een belangrijk blad voor de wijk, omdat het
over projecten in of over belangrijke nieuwtjes over Pendrecht gaat.
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Hindilessen
Al 16 jaar wordt er elke donderdagavond Hindiles gegeven. Deze lessen zijn gratis te volgen.
VVE bijeenkomsten
Er zijn een aantal VVE’s in Pendrecht die tegen vergoeding van onkosten regelmatig gebruikmaken
van één van de ruimtes binnen Vitaal Pendrecht. Onze ruimtes worden niet particulier verhuurd.
Studenten en stagiaires
Vitaal Pendrecht geeft stagiaires en studenten de kans voor een plaats om ervaring op te doen.
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