Jaarverslag 2014

Stichting Steensoep

Brede
Tel.:
KvK:
E:

Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam
0613467100, 0653224897
54218853
moniquestrijk@hotmail.com,
post@marianbentvelzen.nl

1. Over Stichting Steensoep
Geloof in jezelf en je omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd!
Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep. We hebben tot doel om een bijdrage te leveren aan de
sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. We gaan uit van de eigen kracht
van mensen en de kracht van de gemeenschap. We verbinden mensen, luisteren naar wensen en
steunen mensen om ze waar te maken. Steek de handen uit de mouwen, durf te vragen, durf te
doen, durf aan te pakken en ervaar wat je (met elkaar) mogelijk kunt maken. Die ervaring gunnen we
ieder mens.
Onze missie
Aanwakkeren van het bewustzijn dat mensen alles kunnen bewerkstelligen (binnen de gemeenschap)
als zij zich hiervoor inzetten.
Dit vanuit de mensen zelf, zonder dat ze hierbij de overheid of een bestuurder nodig hebben. Iets
willen voor (iemand uit) de wijk en dit met hulp van anderen realiseren. De stichting initieert en
ondersteund mensen van alle leeftijden dit zelf te doen en stimuleert hen om vaardigheden te
ontwikkelen om dit te kunnen doen. Hierdoor ontwikkelen zij naast zelfbewustzijn het bewustzijn dat
alles mogelijk is als je er energie in steekt.
Ons gewaagde doel
In 2017 zijn 1000 mensen (geïnspireerd) door onze activiteiten overgaan tot actie om datgene wat ze
graag willen doen (voor hun omgeving) ook daadwerkelijk te doen.
De organisatie
Stichting Steensoep is een non-profit organisatie met een ANBI status. De stichting heeft geen
personeel in dienst maar draait op basis van vrijwilligers en vakkrachten.

2. Onze activiteiten en resultaten
2014 was voor Stichting Steensoep een jaar waarin de uitvoering centraal stond. Dankzij het bieden
van continuïteit en kwaliteit hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn waar afnemers bij
terugkeren. Hierdoor werd een aantal projecten dit jaar voor de 3e keer of meer uitgevoerd. Dat gaf
een basis met ruimte om een verdieping te maken in de activiteiten en de kwaliteit ervan te
verbeteren.
Ook heeft de stichting in 2014 meer bekendheid gekregen. Meer (potentiele) partners wisten ons te
vinden waardoor het netwerk rondom de stichting is vergroot. Ook zijn er vakkrachten en vrijwilligers
aangetrokken. Daarnaast zagen we tijdens activiteiten bekende gezichten terug van oud-deelnemers
die graag weer deelnamen of broertjes en zusjes van kinderen die eerder hebben deelgenomen.
In 2014 is Stichting Steensoep met 6 activiteiten actief geweest in deelgemeente Prins Alexander,
Feijenoord, IJsselmonde, Noord & Kralingen Crooswijk waarin we 745 kinderen en volwassenen
hebben bereikt. We hebben samengewerkt met 8 scholen en 14 andere organisaties op wijkniveau.
Hieronder staat per project beschreven welke activiteiten in 2014 zijn uitgevoerd.

Jaarplan 2014 Stichting Steensoep

1

Brugklastraining
In februari 2014 is een brugklastraining met 15 kinderen afgesloten. Tijdens deze training hebben
kinderen hun talenten in beeld gebracht, hebben ze een beeld gekregen van het VO en de beroepen
die er zijn en hebben ze studievaardigheden aangeleerd. Daarnaast is er aandacht besteed aan
afscheid nemen, pesten en vriendschap.
De Waarmakers
Op de Agnesschool vond de afronding van De Waarmakers II plaats in juli van het jaar. De
Waarmakers II waren gestart in september 2013. In 2014 hebben 10 bijeenkomsten plaatsgevonden.
Tijdens het project hebben 12 Kinderen hun dromen waargemaakt. Door contacten te leggen, te
vragen en te organiseren is er een bezoek gebracht aan het circuit in Zandvoort, Skateland, het
politiebureau, het Feijenoordstadion, het fashion event, modevakschool, enzovoort. Maar belangrijker:
kinderen hebben geleerd wat zij kunnen bereiken als zij zich ergens voor inzetten, het zelfvertrouwen
is gegroeid en communicatieve en samenwerkingsvaardigheden zijn versterkt. Gezien de positieve
ervaringen met het project en enthousiaste van kinderen, de school en andere betrokkenen is er in
september 2014 een nieuwe groep Waarmakers op de Agnesschool gestart welke wordt afgerond in
2015.
Bouwspeeltuin
In 2013 is gestart met de bouw van een grote leemoven op bouwspeeltuin Maeterlinck. 55 kinderen
en buurtbewoners zijn betrokken geweest bij het op een duurzame manier bouwen van de oven. De
kinderen zijn als echte bouwvakkers aan de slag geweest, gewapend beton storten, metselen,
timmeren, enz. In het voorjaar van 2014, na de vorstperiode, is de oven afgebouwd.
Natuurlessen Botanische Tuin
Eind 2014 is Stichting Steensoep gestart met het ontwikkelen van natuur en technieklessen in
opdracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk. Uitgangspunt hierbij was om voor kinderen van
groep 1 t/m 4 lessen te ontwikkelen die aansluiten bij- en aanvullend zijn op de natuur en
techniekmethoden van een basisschool in de buurt van de tuin.
PROEF!
PROEF! Is gericht op de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van natuur en wetenschap.
Vanuit het project ‘Iedereen is een ster!’ van Deelgemeente Alexander is in 2014 nog 11 keer PROEF!
uitgevoerd in samenwerking met Stichting Buurtlab, Stichting Abela en Natuurspeeltuin de
Speeldernis. Per keer hebben we gemiddeld 20 kinderen bereikt. Daarnaast is PROEF! door Stichting
Steensoep in 2014 nog 2 keer uitgevoerd in de wijk Kop van Zuid waarbij in totaal 110 kinderen zijn
bereikt en 1 keer in de wijk IJsselmonde waarbij 60 kinderen zijn bereikt.
Overige activiteiten
Naast de grotere projecten heeft Stichting Steensoep in 2014 ook nog een aantal losse activiteiten
uitgevoerd om het bestaan van de stichting uit te dragen en te vieren.

Girls of Feijenoord
Stichting Steensoep vindt het belangrijk om initiatieven van bewoners die gericht zijn op de sociaalmaatschappelijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen in wijken te ondersteunen. In dit kader
hebben we in 2014 een vrijwilligster geholpen bij het starten van een meidenclub in de wijk
Feijenoord. Deze ondersteuning bestond uit het werven van gelden, het helpen schrijven van een plan
en het helpen bij het uitvoering, rapportage en verantwoording van de activiteit ‘Girls of Feijenoord’.
Hiermee zijn 45 meiden en hun moeders (17) in de wijk bereikt waarmee relevante thema’s deze
doelgroep zijn besproken (liefde, seksualiteit, geld, enz.).
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Steensoep koken
In 2014 heeft de stichting vier keer steensoep gekookt. Bij het koken van steensoep startten we met
een ketel en een magische steen, vertellen we het steensoepverhaal roepen we buurtbewoners en
andere bezoekers op om ingrediënten te brengen voor de soep. In maart hebben we dit gedaan in
Nieuw Crooswijk waarbij zo’n 60 personen ter ere van de inrichting van de nieuwe buurttuin
Steensoep hebben gekookt en gegeten, in april de Heultuin in deelgemeente Noord waarbij zo’n 30
kinderen hebben gesmuld van de soep, in oktober in de Botanische tuin in de Afrikaanderwijk waar
zo’n 50 personen soep hebben gegeten en in december bij het Entrepot in de wijk Feijenoord waar
rond de 150 personen hebben meegegeten.

Pizza’s bakken
Tijdens het zomerfeest van MAX-kinderopvang hebben we in de wijken Feijenoord en IJsselmonde
een workshop pizza’s maken gegeven.

Sponsoractiviteit
Als tegenprestatie voor de hout-palets die we gedoneerd krijgen van het bedrijf Com-goed hebben we
pizza’s gebakken bij het tweedaagse evenement ter ere van de opening van hun nieuwe loods. Naast
de toezegging van Com-goed dat zij ons blijven sponseren met hout-palets hebben we ook een
donatie gekregen voor de uitvoering van onze activiteiten en het aanschaffen van professionele
materialen voor onze kook-activiteiten.

Driejarig bestaan
Ook dit jaar hebben we met het bestuur en de vrijwilligers stil gestaan bij de verjaardag van de
stichting Tijdens deze bijeenkomst hebben we wensen uitgewisseld van en voor de aanwezigen en de
stichting.

2. Ontwikkeling integraal aanbod
In het vorige jaarplan is de ambitie beschreven om een integraal aanbod te ontwikkelen waarbij we
onze losse activiteiten in samenhang willen aanbieden zodat deze elkaar kunnen versterken. In 2014
is een start gemaakt met deze ontwikkeling. Er is gesproken met potentiele afnemers en de outline
voor het aanbod is opgesteld. Verder is er in 2014 vooral energie gestoken in het uitvoeren en
verdiepen van de losse activiteiten. De ontwikkeling van het integrale aanbod wordt in 2015 verder
opgepakt.

3. Samenwerkingspartners
De stichting is gericht op samenwerking met (lokale)partners om samen, ieder vanuit de eigen kracht,
kwalitatieve projecten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
In 2014 is in dit kader de samenwerking tussen Stichting Buurtlab, Stichting Abela en Natuurspeeltuin
de Speeldernis voortgezet met de uitvoering van het project PROEF!. Daarnaast is de samenwerking
met de Botanische Tuin Afrikaanderwijk en de scholen in deze wijk versterkt. Hieruit zijn de plannen
voor de ontwikkeling van de natuurlessen ontstaan (zie hoofdstuk 2 voor meer informatie).
In 2013 is de ambitie beschreven om de samenwerking met een aantal organisaties in de wijk
Feijenoord te vergroten. In 2014 heeft dit concreet vorm gekregen door het oprichten van het
pedagogisch collectief dat tot doel heeft het pedagogisch wijkklimaat te verbeteren samen met alle
organisaties en bewoners in de wijk. Daarnaast wil het collectief de positie van de kleinere
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organisaties voor en door wijkbewoners versterken. Concreet doet het collectief dit door in gesprek te
gaan met elkaar en door als groep in gesprek te gaan met grotere, strategische partners zoals de
Gemeente Rotterdam. Stichting Steensoep vervult de trekkersrol van dit collectief.

4. Bedrijfsmatige ontwikkelingen
Personele wijzigingen
In 2014 is Monique Strijk als directeur teruggetreden. Er is besloten geen nieuwe directeur te werven.
Daarmee is Marian Bentvelzen als directeur verantwoordelijk is voor zowel de bedrijfsmatige als
inhoudelijke taken.
Deskundigheidsbevordering
Zoals voorgenomen hebben in 2014 zullen 8 vakkrachten en vrijwilligers deelgenomen aan de training
‘Natuurspelbegeleider’ van Natuursprong. Alle 8 de deelnemers hebben het certificaat behaald.
Communicatie
Zoals voorgenomen in 2013 is in 2014 gelden bij een fonds aangevraagd en toegekend voor het
verbeteren van de communicatie van de stichting. Van deze gelden zijn folders, t-shirts en
visitekaartjes aangeschaft en is er gestart met het ontwerp van het nieuwe logo. Daarnaast zijn er
overleggen geweest over de huisstijl en de communicatie naar buiten.
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5. Foto impressie
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6. Financiële dekking
Realisatie 2014
Baten 2014
A1 Subsidie baten
Toegekende subsidies
A2 Giften en baten uit fondsenwerving
Fondsen
Giften
Totaal giften en baten uit fondsenwerving

0,1.000,500,1.500,-

A3 Incidentele baten
Baten uit activiteiten

€ 15.926,-

Totaal baten

17.426,-

Lasten 2014
B1 Personeelslasten
Personeelslasten

0,-

B2 Overige lasten
Kosten Organisatie
Kosten activiteiten

951,12.489,-

Totaal overige lasten

13.440,-

Toelichting realisatie
Inkomsten
De overige inkomsten zijn vergoedingen die wij ontvangen hebben van diverse organisaties voor het
uitvoeren van activiteiten.
Uitgaven
Totaal uitgaven: € 13.440Personeelskosten
Door de vrijwillige inzet van de oprichters bij het ontwikkelwerk en de organisatie/uitvoer van
activiteiten, zijn de personeelslasten nihil.
Kosten organisatie
Deze kosten zijn relatief laag, en omvat kosten voor de website, de bijdrage voor de Kamer van
Koophandel en de bankkosten.
Kosten activiteiten
De vergoeding die wij ontvangen voor de uitvoer van activiteiten dekt deze kosten.
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