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Inleiding 
  
We kunnen er niet omheen, 2020 was het jaar van corona. Alles liep anders dan gehoopt en 

verwacht, voor iedereen. Voor Wijk voor Wijk betekende dat o.a. dat de ingezette 

ontwikkeling in het sociaal ondernemerschap niet liep zoals bedacht. In verbinding raken 

met relevante partners werd een uitdaging, ook zij werden immers geconfronteerd met de 

gevolgen van deze crisis. 

We keken uit naar 800 jaar stad. De plannen om hier samen met partners en bewoners een 

feest van te maken in Crabbehof, konden niet doorgaan. 

Collega’s die noodgedwongen thuis moesten blijven en vaste bezoekers, we moesten ze 

missen door de noodzakelijke maatregelen. 

Daar staat tegenover dat we als onderneming én als Team Wijk voor Wijk beschikken over 

creativiteit, flexibiliteit en draagkracht. Wijk voor Wijk is geen dag dicht geweest voor haar 

medewerkers. We verwelkomden nieuwe medewerkers, een beroepskracht en een 

bestuurslid. Voor de wijk konden we van betekenis blijven door onze werkzaamheden, zoals 

het opruimen van zwerfafval, voort te zetten en door nieuwe activiteiten te ontwikkelen, 

zoals het pop-up terras. 

Wijk voor Wijk stond niet alleen, samenwerkingspartners en bewoners zochten naar 

manieren om elkaar te ontmoeten en samen de dingen te doen en ook dat is gelukt. 

We blikken nog een keer terug op 2020, het positieve nemen we mee naar 2021. Met elkaar, 

voor de wijk! 

 

Namens Team Wijk voor Wijk en het bestuur, 

Barbara Saarloos 

April 2021 
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Wijk voor Wijk in het kort 
 

Wijk voor Wijk is een kleinschalige sociale onderneming in de wijk Crabbehof. De primaire 

doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 

participatie en samenredzaamheid. Zij doet dit door werkplekken met begeleiding te bieden.  

Medewerkers kunnen aan de slag in het team van Wijk voor Wijk vanuit dagbesteding, 

participatie, taalwerkstage, vrijwilligerswerk en stage. De werkzaamheden en activiteiten die 

door het team verricht worden komen ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en aan 

bewoners met beperkte middelen en netwerk, in Crabbehof en Wielwijk.  

Wijk voor Wijk hanteert hierin de volgende uitgangspunten: 

• Passende begeleiding 

• Gelijkwaardigheid 

• Inclusie 

• Kleinschaligheid 

• Wijkgericht 

Wijk voor Wijk verbindt haar fysieke opdrachten aan haar sociale doelstelling: ‘een klus met 

een plus’. Medewerkers maken een praatje met een bewoner waar zij bijvoorbeeld de tuin 

opknappen. Opdrachten in de wijk, bijvoorbeeld het opruimen, worden aangewend om op 

een positieve manier in contact te zijn met bewoners. Er wordt bewust aandacht besteed 

aan de ambassadeursrol die medewerkers (kunnen) hebben; vriendelijk groeten, openstaan 

voor vragen, de weg wijzen. 

Door te investeren in samenwerken en fijn samen zijn, ontstaat een hecht Team Wijk voor 

Wijk. Medewerkers vormen een (vang)netwerk, formele en informele zorg zijn verbonden: 

medewerkers helpen elkaar, bijvoorbeeld met een klus in huis, en ontmoeten elkaar buiten 

werktijd. 

Naast de medewerkers in het team doen er ook bewoners mee in de activiteiten die door/bij 

Wijk voor Wijk plaatsvinden, structureel of incidenteel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie 

Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden.  Medewerkers leveren 

diensten aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving.   

Wij zijn kleinschalig, laagdrempelig en ons team is divers. Bij ons kun je meedoen. Met 

elkaar voor de wijk! 
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Team Wijk voor Wijk 
 

Medewerkers en beroepskrachten vormen samen het Team Wijk voor Wijk. 

Werkzaamheden in de wijk, overleg, activiteiten en training worden in gezamenlijkheid 

georganiseerd en uitgevoerd. In 2020 waren actief: 

✓ 27 medewerkers in het Team Wijk voor Wijk 

✓ 4 beroepskrachten 

✓ 4 bestuursleden 

 

Medewerkers 
 

Medewerkers werkten in 2020 in het Team Wijk voor Wijk in het kader van dagbesteding (6), 

participatie (8), praktijkstage (1), vrijwilligerswerk en no label (12). 

Wijk voor Wijk heeft daardoor een divers team van medewerkers waarin iedereen kan 

bijdragen naar vermogen en kan werken aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Het maakt 

niet uit of die leerdoelen liggen op het vlak van bijvoorbeeld taalbevordering, leren 

samenwerken, het constructief inzetten van energie of leren omgaan met gevoelens. 

De begeleiding van medewerkers bij Wijk voor Wijk is maatwerk. De structuur en werkwijze 

zijn in de basis hetzelfde voor de verschillende trajecten. De individuele begeleidingsvraag 

maakt het traject specifiek. 

 

Beroepskrachten 
 

In 2020 waren 4 beroepskrachten actief bij Wijk voor Wijk. Hugo Wemmers als directeur/ 

trajectbegeleider en Barbara Saarloos als coördinator/ werkbegeleider. Diana Henneken 

voor PR en communicatie en begeleiding nieuwsredactie. Miranda Vonk is in de loop van 

2020 gestart als trajectbegeleider. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hugo Wemmers Barbara Saarloos Diana Henneken Miranda Vonk 
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Bestuur 
 

In 2020 werd het bestuur gevormd door Mirjam Karsten als voorzitter, Falco Ballas als 

penningmeester/secretaris en Esther van Beelen als algemeen bestuurslid.  

Jeroen Niemeijer treedt toe als algemeen bestuurslid. Mirjam Karsten treedt in oktober na 

ruim vier intensieve jaren uit het bestuur. Eind 2020 is de functie voorzitter nog niet 

ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 
Onderlinge samenwerking en overleg 
 

Bestuur en beroepskrachten werken nauw samen. Beleid en strategie worden in 

gezamenlijkheid vormgegeven en taken worden gedeeld waar dat kan. 

Medewerkers worden, zoveel als mogelijk, betrokken bij de werkzaamheden van bestuur en 

beroepskrachten en de strategische koers van de stichting. Dit creëert eigenaarschap en 

biedt ruimte voor initiatief. Door het jaar zijn er verschillende formele overlegmomenten. In 

2020: 

✓ 225 keer ochtendoverleg 

✓ 4 keer werkplaatsoverleg met medewerkers en beroepskrachten  

✓ 1 keer overleg medewerkers en bestuur 

✓ 1 keer overleg medewerkers en impact onderzoeker 

✓ 5 keer voortgangsoverleg bestuursleden en beroepskrachten 

✓ 2 keer bestuursoverleg  

 

  

Mirjam Karsten Falco Ballas Jeroen Niemeijer Esther van Beelen 
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Wijk voor Wijk werkt 
 

In 2020 is er een tijdelijke stop op werkzaamheden bij particulieren. Door corona is het team 

kleiner en we kiezen ervoor om uitsluitend onze opdrachten in de openbare ruimte uit te 

voeren. Werken in de buitenlucht verkleint het risico, zowel voor medewerkers als voor 

bewoners. Op de locatie treffen we gepaste maatregelen. 

In de loop van het jaar is het team weer op normale sterkte en starten we met het uitvoeren 

van tuinonderhoud voor particulieren. Betalen gebeurt voortaan via een bankoverschrijving, 

een coronamaatregel waar alle klanten blij mee zijn. 

 

Werkzaamheden voor particulieren 
 

Buurtbewoners kunnen klussen in en om het huis laten opknappen door Wijk voor Wijk. In 

de zomer bestaan de meeste klussen uit tuinonderhoud. 

✓ In 2020 zijn er 50 klussen gedaan bij particulieren, waarvan het overgrote deel 

bestond uit tuinklussen. 

 

Werkzaamheden openbare ruimte 
 

Voor deze werkzaamheden is Wijk voor Wijk opdrachtnemer van de gemeente Dordrecht, 

Woonbron en Trivire. De opdrachten zijn zowel structureel als incidenteel en bestaan o.a. uit 

het opruimen van zwerfafval en gedumpt grofvuil, het legen van de openbare afvalbakken, 

groenonderhoud en het verwijderen van drijfvuil. 

✓ In 2020 zijn er 4523 uren besteed aan werkzaamheden in de openbare ruimte. 

 

Werkzaamheden VvE 
 

✓ Sinds 2014 onderhoudt Wijk voor Wijk het gemeenschappelijk groen van een van de 

VvE’s aan de S.M. Hugo van Gijnweg. In 2020 werd hier 75 uur aan besteed. 

 

Projecten 
 

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Dordrecht, voert Wijk voor Wijk de 

pilot ’n schone straat…je hebt het zelf in de hand!’ uit die in 2019 van start ging. 

Hoogtepunten in 2020 zijn de drukbezochte opruimdag en een enthousiaste Kidsclub. In 

2021 hoopt Wijk voor Wijk de activiteiten met de Kidsclub voort te zetten. 
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In het project ‘Eerste hulp bij energielek’ geven de energiecoaches van Drechtse Stromen 

advies aan bewoners over kleine maatregelen. Wijk voor Wijk voert de kleine maatregelen, 

zoals het aanbrengen van tochtstrippen en radiatorfolie, uit. 

‘Lief & Leed’ is een pilot van gemeente Dordrecht, Buurtwerk Dordrecht en Wijk voor Wijk 

voor Crabbehof en Wielwijk. Lief & Leedstraten zijn straten waar bewoners naar elkaar 

omkijken, waar aandacht is voor elkaar. Betrokken bewoners (gangmakers) krijgen een potje 

van 150 euro dat ze kunnen besteden aan een aardigheidje zoals een bloemetje, kaart of een 

ander cadeau voor bewoners uit de straat. 

 

Werkplaats 
 

Sinds we over een werkplaats beschikken hebben we ruimte voor het uitvoeren van 

opdrachten. In 2020 o.a. maatwerkkasten voor de speelotheek, vertelkastjes en wegwijzers. 

Voor onze eigen goodiebags maken we telefoonhouders van restmateriaal. 

In de werkplaats krijgen tweede kans stoelen van Geef het Dordt alvast een upgrade in 

frisse, vrolijke kleuren. Die komen op de voormalige hoofdlocatie aan de Troelstraweg1 te 

staan die in 2020 opgeknapt en opnieuw ingericht wordt. Sinds de verhuizing is dit o.a. de 

uitvalsbasis voor de Kidsclub. 

Restmaterialen, meubels of andere gevonden voorwerpen, gered van de straat of de stort. In 

onze werkplaats knappen we ze op of maken er iets nieuws van. De verkopen die we via 

Marktplaats doen, vloeien terug naar deze activiteit ‘project upcycling’. In 2021 breiden we 

deze activiteit verder uit.  

 

Overige activiteiten 
 

Naast de werkzaamheden en projecten, zijn er allerlei andere activiteiten te doen. Het Team 

Wijk voor Wijk draagt zorg voor: 

✓ Administratie 

✓ Planning 

✓ Inkoop 

✓ De dagelijkse lunch 

✓ Het ontvangen van gasten 

✓ Redactiewerk 

 

 

 
1 Trivire stelt deze ruimte beschikbaar d.m.v. een overeenkomst om niet 

✓ Schoonmaak van de locatie(s) 

✓ Voorraadbeheer gereedschappen 

✓ Onderhoud gereedschappen 

✓ Voorraadbeheer werkkleding 

✓ Uitgiftepunt Dordtse Doorpakkers 

✓ Uitgiftepunt mondkapjes 
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In beeld 
 

✓ Een beursvloermatch met Ceewood Productions. Zij hebben in maart 2020, vlak voor 

corona, een korte film gemaakt waarin in een notendop te zien is waar Wijk voor 

Wijk voor staat en wat de verschillende werkzaamheden zijn.  

✓ De website van Wijk voor Wijk is vernieuwd en in mei live gegaan. Kijk hier naar het 

resultaat.  

✓ Voor de inspiratiebijeenkomst #wemissenjullie van de Sociale Dienst Drechtsteden 

en #SDDhelpt, is door de Sociale Dienst Drechtsteden een video gemaakt over het 

Pop-up terras. 

✓ In november waren The Impactdays. Stichting MBO Dordrecht liet een reeks filmpjes 

maken onder de noemer van ‘Oh, op die fiets!’ Ieder filmpje vertelt het inspirerende 

verhaal van een Dordtse ondernemer die bijdraagt aan een sociale(re) en 

duurzame(re) stad. Wijk voor Wijk is een van deze ondernemers. Kijk hier naar deze 

aflevering van ‘Oh, op die fiets!’  

✓ Wijk voor Wijk werkt mee aan de Virtuele LeerWerkMarkt van het Leerwerkloket 

Drechtsteden. Wat Wijk voor Wijk kan betekenen voor schoolverlaters en 

werkzoekenden? Kijk hier het filmpje. 

✓ Dordt Centraal sponsort Wijk voor Wijk met gevelborden, we zijn nu goed zichtbaar 

voor iedereen die voorbijkomt. 

✓ Nog een Beursvloermatch: ESH Media ontwerpt een nieuwe flyer voor Wijk voor 

Wijk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHyPEDaFiM4&t=3s
http://www.wijkvoorwijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=q9JXxwT_P7s
https://www.youtube.com/watch?v=OFmxPpIsBPw
https://www.youtube.com/watch?v=F8FYu8hhUB8&t=5s
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Klanttevredenheid 
 

In december heeft Wijk voor Wijk een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen bij 

particuliere klanten. In 76 % van de uitgevoerde klussen ging het om tuinonderhoud. 21% 

van de ondervraagden had als opmerking dat de lange wachttijd en/of geen zicht hebben op 

de wachttijd. 97 % van de ondervraagden gaf aan Wijk voor Wijk opnieuw in te schakelen. 

100 % van de ondervraagden gaf rapportcijfers: 

✓ 8,3 gemiddeld voor de uitvoering (resultaat) 

✓ 8,5 gemiddeld voor de medewerkers (klantgericht- en klantvriendelijkheid) 
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Corona 
 

Het coronavirus heeft in 2020 een enorme impact op de samenleving. Wijk voor Wijk heeft 

er bewust voor gekozen om tijdens corona open te blijven voor haar medewerkers; het 

behoud van structuur, dagbesteding en een sociaal (vang)netwerk zijn van groot belang, juist 

tijdens crises. Met medewerkers en vaste bezoekers die niet naar Wijk voor Wijk konden 

komen werd telefonisch contact onderhouden.  

Wijk voor Wijk investeert in het opbouwen van draagvlak, vertrouwen en het dragen van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deze manier van ondersteuning bieden is een vaste 

werkwijze. Tijdens corona blijkt des te meer de waarde hiervan; we doen het samen, nemen 

de getroffen maatregelen serieus en tonen daarin zorg voor elkaar.  

Wijk voor Wijk is deelnemende organisatie in ‘Licht voor Dordt’. Medewerkers hebben huis 

aan huis kaarten bezorgd in Crabbehof en later in het jaar is Wijk voor Wijk uitgiftepunt voor 

gratis mondkapjes voor minima. 

Tijdens corona werd meer eenzaamheid gezien: “mensen lopen met hun ziel onder hun 

arm”. Wijk voor Wijk was gesloten voor bezoekers. Om toch van betekenis te zijn voor 

bewoners is het Pop-up terras bedacht: tafels en stoelen in de buitenlucht, koffie en thee en 

de uitnodiging ‘zin in een praatje, kom lekker zitten’. Een spontane actie - binnen 10 minuten 

schoven de eerste bewoners aan - die heeft geresulteerd in het wekelijks organiseren van dit 

terras. Laagdrempelige ontmoeting op veilige afstand waarbij iedereen - met respect voor 

elkaar en de getroffen maatregelen - welkom is.  

Zolang als het nodig is, hoopt Wijk voor Wijk op deze manier - coronaproof en Met elkaar 

voor de wijk - open te blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



12 
            Jaarverslag 2020 Stichting Wijk voor Wijk 

Strategische thema’s 
 

In 2016 heeft Wijk voor Wijk haar strategische doelen vastgesteld en vastgelegd in het 

document ‘Wijk voor Wijk in beweging - Strategisch beleid 2016-2020.’ Doelen en acties zijn 

onderverdeeld in 5 thema’s:  

• Organisatie 

• Professionalisering 

• Begeleidingstrajecten 

• Financiële middelen en formatie 

• Samenwerking met opdrachtgevers en andere externen 

 

 

Organisatie en professionalisering: Impactonderzoek 
 

Bij Wijk voor Wijk snijdt het mes al dertien jaar aan twee kanten. Aan de ene kant goed voor 

(wijk)bewoners die klus-, tuin- en opruimwerkzaamheden doen. Aan de andere kant goed 

voor de wijk. De centrale vraag in het Impactonderzoek van 2019 was: Hoe goed is de 

organisatie Wijk voor Wijk? Erik Sterk, o.a. adviseur en onderzoeker voor de sociale en 

publieke sector en directeur van Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam, deed 

onderzoek naar deze vraag. De resultaten zijn onderdeel van de strategie van Wijk voor Wijk 

voor de komende jaren. Klik hier om het rapport te lezen.  

Gevonden bouwstenen voor impact:  

✓ Met elkaar  

✓ Voor de wijk 

✓ Kartrekker 

✓ Een positieve benadering van mensen met problemen 

✓ Een activerende benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

✓ Samen werken aan samenhang en leefbaarheid 

✓ Geen schotten tussen mensen, middelen en mogelijkheden 

 

 

Begeleiding: No Label 

 
Begin 2018 is de gemeente Dordrecht begonnen met de pilot No Label plekken en verleent 

zij subsidie aan organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (No Label) 

plek bieden om vrijwilligerswerk te doen. Een No Labelplek is een laagdrempelige, 

beschikkingsvrije voorveldvoorziening. De gemeente wil daarmee mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt activeren, hun kansen op een betaalde baan vergroten en de 

levendigheid in de wijk vergroten. In 2020 is Wijk voor Wijk aangesloten als één van de drie 

No Labelplekken in Dordrecht, naast DOOR en Het Vogelnest.  

file://///192.168.1.20/Diana%20Henneken/wijk-voor-wijk---eindrapport-impactonderzoek---definitief-20-april-2020.pdf
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Bij Wijk voor Wijk zorgt de No Label manier van werken ervoor dat mensen kunnen blijven 

op het moment dat zij terugvallen. Er kan extra ondersteuning geboden worden, zonder dat 

eerst een beschikking/indicatie geregeld moet worden. Andersom kan ontwikkeling 

(bijvoorbeeld van maatwerkvoorziening naar vrijwilligerswerk) plaatsvinden met behoud van 

en/of dankzij het veilige netwerk; mensen kunnen in hun eigen tempo ontwikkelen, de plek 

houdt niet op te bestaan. No Label biedt kansen voor verdere groei; meer medewerkers die 

laagdrempelig meedoen, meer bewoners die betrokken zijn, meer ontmoeting en een 

breder netwerk.  

 

Samenwerking: Op d’recht sociaal 
 

Ten tijde van de voorgenomen bezuinigingen in het sociaal domein van de Drechtsteden, 

heeft een aantal sociale ondernemingen, waaronder Wijk voor Wijk, de krachten gebundeld. 

Hieruit is het platform op d'recht sociaal ontstaan. 

Platform op d'recht sociaal heeft als missie om sociale ondernemingen beter te positioneren 

in de Drechtsteden als onmisbare schakel tussen zorg en welzijn voor de bewoners. 

Daarnaast wil het platform onderling inspireren om zo elkaar te versterken en zo de impact 

waar de betrokken samenwerkende partners voor staan te versterken. 
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Samenwerkende organisaties, partners en  
Mede Mogelijk Makers 
 

A-Garden Groenspecialisten, Baanbrekend Drechtsteden, Bewoners o.a. Ad, Amina, Andrea, 

Fouzia, Jan, Jos, Jullia, Kenza, Kim, Marjan, Nadia, Richard, Samira en Wioletta, BST, Buro Erik 

Sterk, Buurtbinders, Buurtwerk Dordrecht, Ceewood Productions, ContourdeTwern, 

Crabbehoeve, de Bibliotheek AanZet, De Buitenwacht, Deelnemende organisaties Licht voor 

Dordt, Deelnemers en docenten masterclass 'Maak werk van je idee', Door, Dordt Centraal, 

Dordt Sport, Drechtse Stromen, Drechtwerk Groen, Durf, Duurzaamheidscentrum Weizigt,  

D-zaken, ESH Media, Frans Hazenbosch, Geef het Dordt, GeldenzoDordt, Gemeente 

Dordrecht, Glintz, Handhaving, Hans Petrischool, Het Vogelnest, HVC Groep, INZET078!, 

Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Leger Des Heils, MEE Plus, Pameijer, Politie, 

Profila Zorg, PZC Dordrecht, R-Newt, RaafWes-grafisch ontwerp, Reclassering Nederland, 

SBB, Schaffenburg, So/creatie, Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale Wijkteams, Speelotheek 

Pip & Zo, SPUI93, Stichting Helpende Handen Nederland, Stichting Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen Dordrecht, Stichting Present, TIEN Plus, Trefpunt De Nieuwe Stoof, 

Trivire, Turkish Delight, VSBfonds, VvE Hugo S.M. Hugo van Gijnweg, Wereldwijven Ateliers, 

Wij Crabbehof, Woonbron, Yr-Guidance, Yulius, Zadkine Rotterdam. 
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Jaaroverzicht  

 
In dit jaaroverzicht blikken we terug op activiteiten, gebeurtenissen en mijlpalen in 2020. 

 

 

 

 

 

  

Maatwerkkasten met de mogelijkheid om ze 

vast te zetten aan de rekken die er al staan, 

verrijdbaar zijn en ook los of geschakeld aan 

elkaar vrij in de ruimte kunnen staan. En 

veilig voor kinderen natuurlijk!  

Een hele uitdaging, maar met timmerman 

Ton in ons team konden we deze opdracht 

uitvoeren voor Speelotheek Pip & Zo. 

De kasten werden zoveel mogelijk prefab 

gemaakt in de werkplaats van Wijk voor 

Wijk. Begin 2020 leverden we de opdracht 

op. We zijn trots op het resultaat! 

  

‘En dat noemen we waterloten, die mag je 

wegsnoeien.’ Johan, de hovenier in ons 

team, spijkert zijn collega’s bij door het 

geven van een snoeiles. 

Na een korte uitleg is het vooral een kwestie 

van doen. Zo worden vaardigheden 

opgefrist, of voor het eerst opgedaan. 

Terrence, ons jongste teamlid, gaat na zijn 

stage bij Wijk voor Wijk aan de slag als 

stagiair bij een hovenier. Over snoeien heeft 

hij alvast iets geleerd! 

Op 4 maart organiseerden we een 

interactieve middag voor wijkwerkers, 

beleidsmakers en geïnteresseerden in het 

sociale domein. 

Wijk voor Wijk presenteert de uitkomsten 

van het impactonderzoek en geeft een 

inkijkje in de ambities voor de toekomst. 

Opzoomer Mee deelt haar aanpak van Lief & 

Leed straten. 

Er is veel belangstelling, er passen net 

genoeg stoelen in de locatie! Lief & Leed is 

opgepakt als pilot in Crabbehof en Wielwijk.  

 

 

 

https://www.facebook.com/pipenzo/?__cft__%5b0%5d=AZVIUv6aBYX9h6d2dlnIcq-nVfS5PgbN2kSjytisNvdxx5Lr8GQ6ekXi08Gi_2SdvkghqzZQjvajug_rHOWDSXLGS4uK6LjR81FWa_3NoRsiIQfhSaLeM-7vh-OoonZrXxHxuiZlOkGXwzYyGZhcucerbCrk_Nr4WNs77AA3rpthoxeOLOBTqVKmr2sxKGEZLQ0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pipenzo/?__cft__%5b0%5d=AZVIUv6aBYX9h6d2dlnIcq-nVfS5PgbN2kSjytisNvdxx5Lr8GQ6ekXi08Gi_2SdvkghqzZQjvajug_rHOWDSXLGS4uK6LjR81FWa_3NoRsiIQfhSaLeM-7vh-OoonZrXxHxuiZlOkGXwzYyGZhcucerbCrk_Nr4WNs77AA3rpthoxeOLOBTqVKmr2sxKGEZLQ0&__tn__=kK-R
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“Welk voorwerp uit de ladekast vind je 

passen bij Wijk voor Wijk en waarom? Laat 

hier je korte boodschap voor het team Wijk 

voor Wijk achter!”  

Dat was de vraag aan de bezoekers op ons 

openingsfeest in 2019. Weer eens iets 

anders dan een gastenboek.  

Attie heeft haar creativiteit erop losgelaten 

en dit gastenbeeld gemaakt. Alle kaartjes 

zitten natuurlijk ook in het beeld. Leuk om 

die lieve, grappige berichten terug te lezen! 

 

Restmaterialen, meubels of andere 

gevonden voorwerpen, gered van de straat 

of de stort. In onze werkplaats knappen we 

ze op of maken er iets nieuws van!  

Deze trolley maakten we van een tweede 

kans roltafel en gevonden tafelblad, 

gevonden in de wijk. 

Bij de nieuwe eigenaar heeft de trolley een 

plek gekregen in zijn ‘mancave’ die ingericht 

wordt als micro brouwerij voor speciaal 

biertjes. 

In juli was de opruimdag in Crabbehof. 

Ondanks de regen drukbezocht, er werd 

enorm veel afval gebracht en gescheiden. 

Wim van Wijk voor Wijk was redder in nood 

voor bewoners die hun grofvuil niet zelf 

konden brengen en heeft een berg spullen 

met de bakfiets opgehaald. 

Wethouder Marco Stam kwam tijdens de 

opruimdag in Crabbehof de officiële opening 

verrichten van de hekjes die werden 

gemaakt door onze Kidsclub en een plekje 

kregen rondom fleurige boomspiegels. 
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Deze bewoner van de Zuidendijk maakte 

een prachtige foto van het bruggetje, de 

Crabbeheul, dat de wijken Crabbehof en 

Wielwijk verbindt. 

De jury, bestaand uit journalist Bart 

Schotting en fotograaf Jeroen Niemeijer, 

waren het er snel over eens dat dit de 

winnende foto was van de fotowedstrijd die 

Wijk voor Wijk organiseerde.  

De prijs, een mooie grote afdruk van zijn 

foto, geschikt om op buiten te hangen, heeft 

een mooie plek gekregen bij deze bewoner. 

 

 

 
Iedere woensdagmiddag steken de kinderen 

van de Kidsclub de handen uit de mouwen 

met het opruimen van zwerfafval. In de 

week van Dordt Schoon is er een extraatje 

te verdienen. 

Samen met Deborah hebben ze afval geprikt 

op de Troelstraweg en op het speelveld in 

de Wibautstraat. Moeders Kim en Andrea 

hielpen een handje mee. 

Van het gevonden afval hebben ze het cijfer 

10 gemaakt en met deze ingestuurde foto 

een taart verdiend, lekker! 

 

 
Op 26 september vieren we een klein 

feestje, zonder bezoekers, op 1,5 meter van 

elkaar. Het is dan precies een jaar na de 

opening van onze locatie. 

Een fijne werk- en ontmoetingsplek midden 

in de wijk. En met genoeg ruimte om veilig 

open te kunnen blijven in corona tijd, is deze 

werkplek óók onze redding! 

We staan daarom zeker even stil bij al die 

Mede Mogelijk Makers die een bijdrage 

hebben geleverd, voor we de taart 

aansnijden. 

 

https://www.facebook.com/jeroen.niemeijer.3?__cft__%5b0%5d=AZUlDnPKg7eMbakHjTplxpExwZKBhaJX04AUIPWqq2I6B6wP7BY7tOmD4RIkfKXpGczN6K1vKcvFBmI6q7_fVXapbEM7MYQZbA6f-rhTx0-EJ3jKMjlXQ58yaPlrdwpPRHdOyoF4_nCRV5tCHM5A6VPbM3gjp1Zx0QYyQAUAbig6wrKWq2-VhUxMqOaOPRYyDo0&__tn__=-%5dK-R
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In de Piet Heijnstraat, op de locatie waar 

speeltuin Wielwijk zat, wordt de 

Kwekkeltuin geopend. 

In de Kwekkeltuin gaan verschillende 

activiteiten georganiseerd worden voor jong 

en oud, maar voordat het zover is moet de 

binnenruimte worden opgeknapt en dat 

gebeurt met vereende krachten.  

Ton en Henk, het ‘klussen duo’ van Wijk 

voor Wijk, maken wandschappen voor het 

uitstallen van speelgoed. 

  

 

 Sinds we beschikken over een grote keuken 

kunnen we nog gemakkelijker een eitje 

bakken of een soepje maken.  

Onze overbuurmannen maken geregeld een 

heerlijke pan soep voor het hele team en 

eten dan gezellig met ons mee. Jammer 

genoeg gooit corona roet in het eten en 

lunchen we zonder bezoekers.  

Maar niet getreurd, de moeder van Hamza 

maakt heerlijke soep uit eigen keuken. 

Alleen even opwarmen en genieten maar! 

Wioletta is een bewoonster met groene 

vingers! Bij het speeltuintje aan de 

Troelstraweg heeft ze de boomspiegels 

opgefleurd en tijdens de vakantie zorgt ze 

voor de tuin van onze locatie Troelstraweg. 

Maar haar vingers blijven jeuken… Al 

pratende worden haar dromen concrete 

plannen, waar we graag een handje bij 

helpen. 

Goed voorbereid presenteert Wioletta haar 

idee aan A-Garden. Hopelijk zijn we in 2021 

een stukje adoptiegroen rijker in de wijk! 
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Stichting Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen in Dordrecht organiseerde, in 

samenwerking met HBO Drechtsteden, de 

masterclass ‘Maak werk van je idee’. 

Barbara en Miranda doen mee aan de 

masterclasses over sociaal ondernemen. 

Vier inspirerende middagen, die veel nieuwe 

inzichten geven. 

Miranda houdt de afsluitende pitch in 

Schouwburg Kunstmin die te volgen is via 

een livestream. Spannend! 

 

 

De eerste betrokken bewoners 

(gangmakers) in het project Lief & Leed 

werden begin december verrast door een 

persoonlijke serenade voor hun huis. 

Wethouder Marco Stam overhandigde hen 

het potje met € 150,- dat ze kunnen 

besteden aan een aardigheidje voor 

bewoners uit de straat. 

Deborah van de Kidsclub van Wijk voor Wijk 

én Lief & Leed gangmaker poseert met 

‘haar’ kids en de wethouder.  

De twee wijkwensen die Wijk voor Wijk 

heeft ingediend worden toegekend, dat 

geeft de laatste maand van het jaar een 

feestelijk tintje.  

Traditiegetrouw sluiten we het jaar (én dit 

jaaroverzicht) af met een gezellig diner. In 

2020 is dit vanwege de coronamaatregelen 

niet het geval. 

Desondanks maken we het gezellig, met 

versieringen en iedere dag iets lekkers bij de 

lunch. Daarna is het - hè hè, ff zitten - 

vakantie en op naar 2021!  
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1����������������BALANS�PER�31�DECEMBER�2020

(na�winstbestemming)

31�december�2020

€ €

31�december�2019

€ €

ACTIVA

Vaste�activa

Materiële�vaste�activa �(1)

Gebouwen�en�-terreinen 8.257 7.292

Inventaris 453 -

8.710 7.292

Vlottende�activa

Vorderingen �(2)

Debiteuren 976 3.699

Belastingen�en�premies�sociale�verzekeringen 3.040 1.096

Overlopende�activa 22.987 17.324

27.003 22.119

Liquide�middelen �(3) 48.565 30.251

� 84.278 59.662

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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31�december�2020

€ €

31�december�2019

€ €

PASSIVA

Reserves�en�fondsen �(4)

Egalisatiereserve�gemeente�Dordrecht 3.766 823

Bestemmingsreserves 15.000 15.000

Overige�reserves 32.991 27.544

Resultaat�boekjaar - -1

51.757 43.366

Kortlopende�schulden �(5)

Crediteuren 5.324 2.857

Belastingen�en�premies�sociale�verzekeringen 9.705 3.353

Overlopende�passiva 17.492 10.086

32.521 16.296

� 84.278 59.662

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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2����������������STAAT�VAN�BATEN�EN�LASTEN�OVER�2020

Realisatie�2020

€

Begroting�2020

€

Realisatie�2019

€

Baten

Subsidiebaten �(6) 84.306 32.500 34.000

Baten�uit�de�levering�van�producten�en/of�diensten �(7) 147.362 140.650 137.236

Donaties �(8) 3.555 - 25.795

Som�der�baten 235.223 173.150 197.031

Lasten

Besteed�aan�de�doelstellingen �(9) 62.659 - 20.260

Kosten�van�beheer�en�administratie

Personeelslasten �(10) 115.583 120.250 115.397

Afschrijvingen �(11) 2.373 2.000 234

Overige�bedrijfslasten �(12) 46.218 50.900 45.510

164.174 173.150 161.141

Saldo 8.390 - 15.630

Resultaatbestemming

Egalisatiereserve�gemeente�Dordrecht 2.943 - -

Overige�reserves 5.447 - 15.630

8.390 - 15.630

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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3����������������GRONDSLAGEN�VOOR�WAARDERING�EN�RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De�activiteiten�van�Stichting�Wijk�voor�Wijk��bestaan�voornamelijk�uit:

werken�aan�leefbaarheid�en�sociale�samenhang;

aanbieden�van�dagbesteding�in�het�kader�van�arbeid;

positief�beïnvloeden�van�beeldvorming�van�ingegratie�van�diverse�bevolkingsgroepen�en�voorts

al�hetgeen�met�één�en�ander�rechtstreeks�of�zijdelings�verband�houdt�of�daartoe�bevorderlijk�kan�zijn,�alles�in�de

ruimste�zin�des�woords.

Vestigingsadres,�rechtsvorm�en�inschrijfnummer�handelsregister

Stichting�Wijk�voor�Wijk��is�feitelijk�en�statutair�gevestigd�op�De�Savornin�Lohmanweg�21��te�Dordrecht�en�is

ingeschreven�bij�het�handelsregister�onder�nummer�24410874.

Schattingen

Bij�toepassing�van�de�grondslagen�en�regels�voor�het�opstellen�van�de�jaarrekening�vormt�de�leiding�van�Stichting�Wijk

voor�Wijk��zich�verschillende�oordelen�en�schattingen�die�essentieel�kunnen�zijn�voor�de�in�de�jaarrekening�opgenomen

bedragen.�Indien�het�voor�het�geven�van�het�in�artikel�2:362�lid�1�BW�vereiste�inzicht�noodzakelijk�is,�is�de�aard�van

deze�oordelen�en�schattingen�inclusief�de�bijbehorende�veronderstellingen�opgenomen�bij�de�toelichting�op�de

desbetreffende�jaarrekeningposten.

ALGEMENE�GRONDSLAGEN�VOOR�DE�OPSTELLING�VAN�DE�JAARREKENING

De�jaarrekening�is�opgesteld�volgens�Richtlijn��C1:�"Kleine�Organisaties�zonder�winststreven"�(RjK�C1).

De�jaarrekening�is�opgemaakt�op�basis�van�historische�kostprijs.�De�waardering�van�activa�en�passiva�geschiedt,�voor
zover�niet�anders�is�vermeld,�tegen�nominale�waarde.

Baten�worden�toegerekend�aan�de�periode�waarin�ze�zijn�gerealiseerd.�Lasten�worden�verantwoord�in�het�jaar�waarin

ze�voorzienbaar�zijn.

Vergelijking�met�voorgaand�jaar

De�gehanteerde�grondslagen�van�waardering�en�van�resultaatbepaling�zijn�ongewijzigd�gebleven�ten�opzichte�van�het

voorgaande�jaar.

De�cijfers�van�2019�zijn,�waar�nodig,�geherrubriceerd�teneinde�vergelijkbaarheid�met�2020�mogeljk�te�maken

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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Continuïteit

Wijk�voor�Wijk�heeft�er�bewust�voor�gekozen�om�tijdens�corona�open�te�blijven�voor�haar�medewerkers,�omdat�zij

veelal�tot�kwetsbare�groepen�behoren;�het�behoud�van�structuur,�dagbesteding�en�een�sociaal�(vang)netwerk�zijn�van

groot�belang,�juist�tijdens�crises.�Vanzelfsprekend�worden�strikte�voorwaarden�en�regels�gehanteerd,�volgens�de

richtlijnen�van�het�RIVM.�Met�medewerkers�die�niet�naar�Wijk�voor�Wijk�konden/kunnen�komen�wordt�telefonisch

contact�onderhouden.�Indien�nodig�wordt�ook�contact�opgenomen�met�betrokken�mantelzorgers�en/of�professioneel

ondersteuners.�

Voor�bezoekers�is�Wijk�voor�Wijk�(tijdelijk)�gesloten�geweest.�Met�vaste�bezoekers�die�geregeld�binnenlopen�voor�een

praatje,�is�contact�onderhouden.�Klussen�in-en-om�het�huis�bij�bewoners�zijn�(tijdelijk)�stopgezet.�In�de�zomer�van�2020

zijn�deze�hervat�(tuinonderhoud)�met�inachtneming�van�passende�maatregelen,�die�vastgelegd�zijn�en

gecommuniceerd�worden�aan�bewoners�bij�het�maken�van�een�afspraak.

Corona�heeft�er�ook�voor�gezorgd�dat�ingezette�ontwikkeling�in�het�sociaal�ondernemerschap�niet�liep�zoals�bedacht;�in

verbinding�raken�met�relevante�partners�werd�een�uitdaging,�ook�zij�zijn�immers�geconfronteerd�met�de�gevolgen�van

deze�crisis.�

In�2021�zal�deze�lijn�worden�voortgezet�hetgeen�betekent�dat�de�activiteiten�vrijwel�ongewijzigd�door�zullen�lopen.

Alleen�het�ontwikkelen�van�nieuwe�initiatieven�zal�iets�moeizamer�verlopen�dan�gepland�door�de�beperking�in�de

mogelijkheden�om�bijeen�te�komen.�

GRONDSLAGEN�VOOR�DE�WAARDERING�VAN�ACTIVA�EN�PASSIVA

Materiële�vaste�activa

De�materiële�vaste�activa�worden�gewaardeerd�tegen�aanschaffingswaarde�of�vervaardigingslasten�verminderd�met

afschrijvingen�bepaald�op�basis�van�de�geschatte�levensduur�rekening�houdend�met�een�eventuele�restwaarde.�De

afschrijvingen�bedragen�een�vast�percentage�van�de�aanschaffingswaarde�of�vervaardigingslasten.

Overige�materiële�vaste�activa�worden�gewaardeerd�tegen�verkrijgings-�of�vervaardigingsprijs�inclusief�direct

toerekenbare�kosten,�onder�aftrek�van�lineaire�afschrijvingen�gedurende�de�verwachte�toekomstige�gebruiksduur�en

bijzondere�waardeverminderingen.

Subsidies�op�investeringen�worden�in�mindering�gebracht�op�de�verkrijgings-�of�vervaardigingsprijs�van�de�activa

waarop�de�subsidies�betrekking�hebben.

Vaste�bedrijfsmiddelen�worden�lineair�afgeschreven�op�basis�van�de�geschatte�economische�levensduur�van�5�jaar.

Afschrijving

Actief

%

Gebouwen�en�-terreinen �20

Inventaris �20

Vorderingen

Vorderingen�worden�bij�eerste�verwerking�gewaardeerd�tegen�de�reële�waarde�van�de�tegenprestatie,�inclusief�de

transactiekosten�indien�materieel.�Vorderingen�worden�na�eerste�verwerking�gewaardeerd�tegen�de�geamortiseerde

kostprijs.�Voorzieningen�wegens�oninbaarheid�worden�in�mindering�gebracht�op�de�boekwaarde�van�de�vordering.�

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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Liquide�middelen

Liquide�middelen�bestaan�uit�kas�en�banktegoeden.�Rekening-courantschulden�bij�banken�zijn�opgenomen�onder

schulden�aan�kredietinstellingen�onder�kortlopende�schulden.�Liquide�middelen�worden�gewaardeerd�tegen�nominale

waarde.

Kortlopende�schulden

Kortlopende�schulden�worden�bij�de�eerste�verwerking�gewaardeerd�tegen�reële�waarde.�Kortlopende�schulden

worden�na�eerste�verwerking�gewaardeerd�tegen�de�bedragen�waartegen�de�schuld�moet�worden�afgelost.

GRONDSLAGEN�VOOR�DE�BEPALING�VAN�HET�RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het�resultaat�wordt�bepaald�als�het�verschil�tussen�de�op�het�verslagjaar�betrekking�hebbende�baten�en�lasten�met

inachtneming�van�de�hiervoor�vermelde�waarderingsgrondslagen.

Winsten�zijn�verantwoord�in�het�jaar�waarin�de�goederen�zijn�geleverd�c.q.�de�diensten�zijn�verricht.�Verliezen�welke

hun�oorsprong�vinden�in�het�boekjaar�zijn�in�aanmerking�genomen�zodra�deze�voorzienbaar�zijn.

Gemeentelijke�Subsidie

Exploitatiesubsidies�worden�als�bate�verantwoord�in�de�staat�van�baten�en�lasten�in�het�jaar�waarvoor�zij�zijn�bedoeld.

Doelsubsidies�worden�verantwoord�in�het�jaar�waarin�de�betreffende�activiteit�heeft�plaatsgevonden.�De�baten�worden

verantwoord�als�het�waarschijnlijk�is�dat�deze�worden�ontvangen�en�de�instelling�kan�aantonen�aan�de�voorwaarden�te

hebben�voldaan.�

Lasten�algemeen

De�lasten�zijn�toegerekend�aan�het�jaar�waarop�ze�betrekking�hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen,�salarissen�en�sociale�lasten�worden�op�grond�van�de�arbeidsvoorwaarden�verwerkt�in�de�winst-en-

verliesrekening.

De�Pensioenregelingen�zijn�verwerkt�volgens�de�verplichtingenbenadering.�De�over�het�verslagjaar�verschuldigde

premie�wordt�als�last�verantwoord.

Afschrijvingen

De�afschrijvingen�op�de�materiële�vaste�activa�zijn�berekend�door�middel�van�vaste�percentages�van�de

verkrijgingsprijs,�op�basis�van�de�verwachte�economische�levensduur.�Boekwinsten�en�-verliezen�bij�verkoop�van

materiële�vaste�activa�zijn�begrepen�onder�de�afschrijvingen.

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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4����������������TOELICHTING�OP�DE�BALANS�PER�31�DECEMBER�2020

ACTIVA

VASTE�ACTIVA

1.�Materiële�vaste�activa

Gebouwen�en�-

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde�per�1�januari�2020

Aanschaffingswaarde 8.526 - 8.526

Cumulatieve�afschrijvingen�en�waardeverminderingen -1.234 - -1.234

7.292 - 7.292

Mutaties�

Investeringen 3.338 453 3.791

Afschrijvingen -2.373 - -2.373

965 453 1.418

Boekwaarde�per�31�december�2020

Aanschaffingswaarde 11.864 453 12.317

Cumulatieve�afschrijvingen�en�waardeverminderingen -3.607 - -3.607

Boekwaarde�per�31�december�2020 8.257 453 8.710

Afschrijvingspercentages

%

Gebouwen�en�-terreinen �20

Inventaris �20

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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VLOTTENDE�ACTIVA

2.�Vorderingen

31-12-2020�

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Debiteuren 976 3.699

Belastingen�en�premies�sociale�verzekeringen

Omzetbelasting 2.144 -

Premies�pensioen 896 1.096

3.040 1.096

Overlopende�activa

Nog�te�factureren�omzet 16.017 14.455

Vooruitbetaalde�kosten 6.970 2.864

Nog�te�ontvangen�bedragen - 5

22.987 17.324

3.� Liquide�middelen

Triodos�bank,�rekening-courant 23.671 5.160

Triodos�Bank,�spaarrekening 24.843 24.853

Kas 51 238

48.565 30.251

Stichting�Wijk�voor�Wijk��te�Dordrecht
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PASSIVA

31-12-2020�

€

31-12-2019

€

4.�Reserves�en�fondsen

Egalisatiereserve�gemeente�Dordrecht 3.766 823

Bestemmingsreserves 15.000 15.000

Overige�reserves 32.991 27.544

Resultaat�boekjaar - -1

51.757 43.366

2020

€

2019

€

Egalisatiereserve�gemeente�Dordrecht

Stand�per�1�januari� 823 823

Resultaatbestemming 2.943 -

Stand�per�31�december 3.766 823

De�toevoeging�aan�de�egalisatiereserve�is�berekend�conform�de�Algemene�subsidieverordening�Dordrecht.�Dit

betekend�dat�het�batig�saldo�naar�rato�van�de�subsidiebaten�ten�opzichte�van�de�som�der�baten�is�toegevoegd�aan�de

egalisatiereserve.

31-12-2020�

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 15.000 15.000

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve

Stand�per�1�januari� 15.000 15.000

Stand�per�31�december� 15.000 15.000

De�bestemmingsreserve�is�gevormd�ten�behoeve�van�toekomstige�financiering�van�extra�personele�inzet�en�ten

behoeve�van�extra�communicatiemiddelen�om�de�doelgroepen�te�bereiken.
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2020

€

2019

€

Overige�reserves

Stand�per�1�januari 27.544 11.914

Resultaatbestemming�boekjaar 5.447 15.630

Stand�per�31�december 32.991 27.544

5.�Kortlopende�schulden

31-12-2020�

€

31-12-2019

€

Crediteuren

Crediteuren 5.324 2.857

Belastingen�en�premies�sociale�verzekeringen

Omzetbelasting - 3.353

Loonheffing 9.705 -

9.705 3.353

Overlopende�passiva

Reservering�vakantiegeld 3.347 2.959
Reservering�loopbaanbudget 4.109 2.929

Nog�te�betalen�kosten 4.672 848

Vooruitontvangen�bedragen�VSB�impactonderzoek 5.364 3.350

17.492 10.086

Niet�in�de�balans�opgenomen�rechten�en�verplichtingen

Niet�uit�de�balans�blijkende�rechten

De�stichting�heeft�een�VW-bus�type�Transporter,�bouwjaar�2007�in�eigendom.�De�aanschaf�is�in�het�verleden�volledig

vanuit�een�doelsubsidie�betaald�en�derhalve�niet�zichtbaar�onder�de�materiële�vaste�activa.
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Meerjarige�financiële�verplichtingen

Huur

De�stichting�heeft�een�huurovereenkomst�afgesloten�met�de�eigenaar�van�het�pand�gelegen�aan�de�De�Savornin
Lohmanweg�21�te�Dordrecht.�Deze�overeenkomst�heeft�een�looptijd�tot�17�augustus�2023,�de�huur�bedraagt�€�17.220

per�jaar�exclusief�servicekosten�en�wordt�geïndexeerd.
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5����������������TOELICHTING�OP�DE�STAAT�VAN�BATEN�EN�LASTEN�OVER�2020

Realisatie�2020

€

Begroting�2020

€

Realisatie�2019

€

6.�Subsidiebaten

Subsidie�Gemeente�Dordrecht 32.500 32.500 32.500
Subsidie�Gemeente�Dordrecht�Pilot�No�Label 50.000 - -

Subsidie�meerkosten�Jeugdwet�en�WMO 1.155 - -

Subsidie�Wijkwens�Kidsclub - - 1.500

Subsidie�Wijkwens�"Pop-up�terras" 651 - -

84.306 32.500 34.000

De�door�de�Gemeente�Dordrecht�toegekende�subsidie�over�2019�is�bij�beschikking�van�11�juni�2020�definitief

vastgesteld�conform�het�in�de�jaarrekening�2019�opgenomen�bedrag.�

Bij�subsidieverlening�is�er�altijd�een�mate�van�onzekerheid�dat�(een�deel�van)�de�verleende�subsidie�moet�worden

terugbetaald.�Eerst�na�definitieve�vaststelling�ontstaat�hierover�zekerheid.�Wij�achten�de�mate�van�onzekerheid�over�de

subsidieafrekening�2020�dermate�gering�dat�de�verleende�doch�nog�niet�vastgestelde�subsidie�als�bate�is�verantwoord.

De�toekenning�van�exploitatiesubsidies�vindt�jaarlijks�plaats.

7.�Baten�uit�de�levering�van�producten�en/of�diensten

Dagbesteding�PGB - - 4.455

Dagbesteding�Sociale�Dienst�Drechtsteden 21.704 37.500 20.615

Dagbesteding�Onderaannemingsovereenkomst 15.492 15.000 9.950

Arbeidsinkomsten�Raamovereenkomst�Lokale�Sociale�Partners 41.977 42.000 41.889

Arbeidsinkomsten�instelling�en�bedrijven 31.409 17.000 29.279

Arbeidsinkomsten�particulieren 2.081 2.000 1.312

Participatiebudget�Sociale�Dienst�Drechtsteden 19.958 18.000 19.084

Gemeente�Dordrecht�Pilot�"schone�straat" 8.415 8.650 9.140

Gemeente�Dordrecht�Project�"Eerst�hulp�energielek" 2.080 - -

Gemeente�Dordrecht�Pilot�"Lief�&�Leedstraten" 3.992 - -

Project�"Upcycling" 254 - -

Taalwerkstage�Baanbrekend�Drechtsteden - 500 500

Overige�opbrengsten - - 1.012

147.362 140.650 137.236

8.�Donaties

Donaties�ten�behoeve�van�nieuwe�locatie - - 10.145

Donatie�VSB�impactonderzoek 3.350 - 15.650

Overige�donaties 205 - -

3.555 - 25.795

9.�Besteed�aan�de�doelstellingen

Diverse�inkopen

Inkopen�project�"Schone�Straat" 104 - 322

Inkopen�overige 1.975 - 403

Kosten�raamovereenkomst 4.650 - 3.885

6.729 - 4.610
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Realisatie�2020

€

Begroting�2020

€

Realisatie�2019

€

VSB�Impactonderzoek

Kosten�VSB�Impactonderzoek 1.452 - 15.650

Projecten

D-Zaken�-�Lief�&�Leed 720 - -

D-Zaken�-�Schone�Straat 3.050 - -

D-Zaken�-�No�Label 25.140 - -

YR-Guidance�-�No�Label 22.313 - -

YR-Guidance�-�Lief�&�Leed 1.313 - -

Lasten�project�"Upcycling" 181 - -

Lasten�Pilot�"No�Label" 655 - -

Lasten�"Lief�&�Leedstraten" 455 - -

Lasten�Wijkwens�"pop-up�terras" 651 - -

54.478 - -

10.�Personeelslasten

Lonen�en�salarissen 81.655 104.500 77.218

Sociale�lasten 13.532 - 13.347

Pensioenlasten 5.643 - 6.910

Kosten�zorg�en�ondersteuning 14.062 15.750 14.325

Overige�personeelslasten 691 - 3.597

115.583 120.250 115.397

Lonen�en�salarissen

Bruto�lonen 66.660 102.500 65.377

Belaste�vergoedingen 240 - -

Vakantiegeld 6.242 - 4.560

Eindejaarsuitkering 7.233 - 5.804

Kosten�loopbaanbudget 1.280 - 1.477

Vacatiegelden�bestuur - 2.000 -

81.655 104.500 77.218

Sociale�lasten

Premies�sociale�verzekeringswetten 13.532 - 13.347

Pensioenlasten

Ziekteverzuimverzekering 458 - -

Pensioenpremie 5.185 - 6.678

Kosten�PAWW - - 232

5.643 - 6.910
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Realisatie�2020

€

Begroting�2020

€

Realisatie�2019

€

Kosten�zorg�en�ondersteuning

Onkostenvergoedingen 8.083 9.000 7.986

Kantinekosten 3.287 3.750 3.990

Werkkleding 2.692 3.000 2.349

14.062 15.750 14.325

Overige�personeelslasten

WKR-Vrije�ruimte 561 - -

Opleidingslasten 100 - 717

Werkzaamheden�D-Zaken - - 2.880

Overige�personeelslasten 30 - -

691 - 3.597

Personeelsleden

Bij�de�stichting�waren�in�2020�gemiddeld�2�personeelsleden�werkzaam,�berekend�op�fulltimebasis�(2019:�2).

11.�Afschrijvingen

Afschrijvingen�materiële�vaste�activa

Gebouwen�en�-terreinen 2.373 2.000 1.234

Boekresultaat�verkoop�activa - - -1.000

2.373 2.000 234

12.�Overige�bedrijfslasten

Huisvestingslasten 23.474 25.730 26.912

Exploitatielasten 1.973 6.500 3.670

Kantoorlasten 3.057 3.110 4.076

Autolasten 1.842 4.700 2.977

Verkooplasten 2.254 1.000 2.902

Algemene�lasten 13.618 9.860 4.973

46.218 50.900 45.510

Huisvestingslasten

Huur�onroerende�zaak 17.280 19.500 15.870

Lasten�nieuwe�locatie 1.299 - 6.958

Gas,�water�en�elektra 945 4.200 1.650

Schoonmaak�en�afvallasten 3.277 2.030 2.131

Servicelasten 600 - 106

Onderhoudslasten 68 - -

Overige�huisvestingslasten 5 - 197

23.474 25.730 26.912
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Realisatie�2020

€

Begroting�2020

€

Realisatie�2019

€

Exploitatielasten

Gereedschappen�en�materialen 1.973 6.500 3.670

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 272 1.200 24

Drukwerk 220 - -

Automatiseringslasten 461 360 394

Telefoon 1.639 1.550 2.998

Vrachtlasten 25 - -

Contributies�en�abonnementen 440 - 37

Overige�kantoorlasten - - 623

3.057 3.110 4.076

Autolasten

Brandstoffen 715 1.000 692

Onderhoud 155 2.000 296

Verzekering 441 1.700 1.185

Motorrijtuigenbelasting 484 - 609

Overige�autolasten 47 - 195

1.842 4.700 2.977

Verkooplasten

Promotie 738 1.000 1.828

Relatiegeschenken 1.368 - 698

Lunch-�en�dinerlasten 148 - 376

2.254 1.000 2.902

Algemene�lasten

Administratielasten 6.177 5.000 3.025

Verzekeringen 2.251 2.500 1.961

Bankkosten 253 2.360 430

BTW�niet�verrekenbaar 4.937 - 1.662

Afboeken�posten�BHM - - -2.105

13.618 9.860 4.973
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