
Beleidsplan Wijkcentrum De Brug

Hieronder omschrijven wij beknopt de reden oprichting, doelen, fìnanciering en de organisatie van vereniging
Wijkcentrum de Brug.

Daarnaast toegevoegd een toelichting op ons voornemen om de statuten van vereniging wijkcentrum de Brug te
wijzigen

Reden oprichting vereniging, doelen en activiteiten

De Heijermansflat in Schiedam-Woudhoek had naast haar woonfunctie tot en met 2013 als tweede functie het
huisvesten en uitvoeren van activiteiten voor vooral ouderen. Daarbij richtte de uitvoerende organisatie,
Seniorenwelzijn Schiedam, zich met name op het noordelijk stadsdeel van Schiedam. In 2013 heeft
Seniorenwelzijn Schiedam vanwege verminderde subsidie, aangegeven zich met ingang van 2014 terug te
trekken uit de Heijermansflat. De activiteiten voor ouderen dreigden hierdoor plotsklaps te verdwijnen. Een groep

bewoners heeft eind 2013 in samenwerking met de al bestaande vrijwilligersgroep (ex vrijwilligers
Seniorenwelzijn Schiedam) de ruimtes, waaronder de grote zaal, keuken en kantoorruimtes, overgenomen, met
als doel het creëren van een wijkcentrum dat de sociale cohesie en welzijn van de bewoners bevordeft door het
organiseren van activiteiten voor en door bewoners en bewonersgroepen gericht op alle leeftijdsgroepen in
Schiedam Noord. Er is onlangs een vereniging door hen opgericht: Vereniging Wijkcentrum de Brug. De

vereniging heeft als doel om de bestaande activiteiten voor ouderen als eigen activiteit/aanbod voott te zetten en

daarnaast een breder, nieuw activiteiten aanbod te creëren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Tevens wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijke spreekuur inzet van organisaties waaronder Thuiszorg,
MDW NWN, Seniorenwelzijn, Argos en WMO. Enkele dienstverlenende organisaties huren al een ruimte in de

Heijermansflat. Daarnaast streeft men naar behoud en uitbreiding van service, zoals kapper, pedicure en

trom bosed ienst, vaccinaties.

Financiering

Inkomsten worden met name verwacht uit de bar (consumpties gasten i,v.m. inloop en eigen activiteiten),
inkomsten uit activiteiten vanwege gedeelte eigen bijdrage (diverse activiteiten zijn mogel¡k; gezelligheids-

activiteiten, vergaderen, spreekuren organisaties, creatieve activiteiten, culturele activiteiten, educatieve
activiteiten, levensbeschouwelijke activiteiten, seizoensgebonden activiteiten, kinderactiviteiten, rommelmarkten,
presentaties, thema-avonden en vaste activiteiten voor ouderen waaronder biljaften, kaaften en inloop-zaal) en

inkomsten door verhuur van ruimtes aan instanties i.v.m. spreekuren.

De vereniging Wijkcentrum de Brug heeft geen winstoogmerk en is in die zin een paracommerciële organisatie
Alle winst wordt weer gebruikt voor activiteiten en bekostiging onderhoud gebouw/ aankleding en

apparatuur.

Het wijkcentrum wordt thans gesteund door gemeente Schiedam en

Woonplus middels bekostiging van de huur en de kosten GWE. De financiering van de aanloopkosten 2014 willen

we spreiden middels fondsaanvragen. Eerste kleine fondsaanvragen zijn ingediend bij het RABO-fonds, het

Schiedam Vlaardingen Fonds en het De Grootfonds. Er zijn daarnaast aanvragen ingediend bij de gemeente

Schiedam in het kader van de sociale wijkaanpak en bewonersinitiatieven (zie begroting). Het initiatief voor
Wijkcentrum de Brug is een pracht voorbeeld voor de gewenste pafticipatiesamenleving en de burgerkracht. Een

paar stevige (financiële) zetten in de rug zijn echter wel nodig om sowieso een redelijk en haalbaar aanbod neer

te zetten. Ook moet er constant naar de toekomst worden gekeken met als uiteindelijke doel het Wijkcentrum
voor lange tijd open te houden.
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Organisatie

Vereniging Wijkcentrum de brug heeft nu ruim 40 vrijwilligers en een actief bestuur. Er is o.a. een kantinecrew
(gastdames en gastheren) en bij alle genoemde activiteiten zijn vrijwilligers aanwezig om de benodigde
administratie en/of ondersteuning te geven.

Ook is er een aantal vrijwilligers bezig om een kleine bibliotheek op te zetten. Inmiddels zijn er contacten met de
Bibliotheek Schiedam. De boeken zijn overwegend voor volwassenen omdat de kinderboeken, na sluiting van de
bibliotheek aan het Bachplein, in Schiedam Noord al een nieuwe plek hebben gekregen in basisschool de Klinker.

Wijkcentrum de Brug zal het komende jaar hard moeten timmeren aan de opbouw het verder opbouwen van de
organisatie en de financiering.

Het initiatief is met name zeer actueel omdat het bestaande wijkcentrum "De Blauwe Brug" vanwege
bezuinigingen, een jaar geleden gesloten is. De Blauwe Brug was het enige wijkcentrum voor het noordelijk
stadsdeel (35.000 inwoners). Wijkcentrum de Brug kan deze functie gedeeltelijk overnemen maar de organisatie
zal voornamelijk door vrijwilligers worden voorbereid en uitgevoerd. Er is enkel ad-hoc ondersteuning voor
organisatieopbouw. Deze wordt geboden door het overkoepelend orgaan van de Schiedamse
bewonersorganisaties, het SOBO.

Vrijwilligersgroep en de eigen activiteiten

Er zijn inmiddels 40 vrijwilligers beschikbaar voor de eigen activiteiten gericht op alle leeftijdsgroepen. De
vrijwilligers organiseren en beheren de volgende activiteiten: tweemaal per week de Visiteclub, vier dagen per
week de Eetgroep, vier maal per week Biljartgroep de Brug, vijf dagen per week de dagelijkse inloop, tweemaal
per week kaaften : bridgeclub de Brug en klaverjasclub de Brug, tweemaal per week de crea-club, eenmaal per
week de breiclub, tweemaal per week dansen : volksdans en stijldans; eenmaal per week de Schildergroep de
Brug, eenmaal per week zangkoor de Brug en eenmaal per week Yoga. De bedoeling is om o.a. een
computergroep te starten waardoor personen met weinig computerervaring leren wat er zo al kan met een
computer en internet.

Zoals gemeld wordt er door vrijwilligers ook een bibliotheek in het wijkcentrum gerund.

Het bijgevoegde activiteitenoverzicht geeft een beeld van de huidige eigen activiteiten.

De organisatie van evenementen zoals een wijKeest en rommelmarkt wordt uitgevoerd door de vrijwilligersgroep
Zij organiseren ook seizoensgebonden specials zoals Sinterklaasfeest, Paasfeest en Kerstfeest.

Ongeveer 30 van de 40 beschikbare vrijwilligers draaien op toerbeuft als koppels de bardienst. Daarnaast is er
een groep vrijwilligers die helpt bij beheer en onderhoud.

Service/verhuur

Wijkcentrum de Brug wil extra service bieden aan inwoners van Schiedam Noord. Het betreft spreekuren van
organisaties zoals seniorenwerk, Argos, Opbouwwerk/wijkwerk, bewonersorganisatie, Afdeling Wijkontwikkeling
van de gemeente Schiedam, Thuiszorg en Maatschappelijk werk. De organisaties betalen voor de dagdelen die ze
gebruiken. Naast deze ondersteunende service bieden we ook service in de vorm van kapper en pedicure. De
aanbiedende ondernemer huurt hiervoor een ruimte. Hierbij staat de huuropbrengst niet voorop, maar vooral de
kwaliteit en bandbreedte van het serviceaanbod. Dit leidt tot beperkte inkomsten uit verhuur aan derden, De

opbrengsten worden volledig benut voor eigen activiteiten en beheer.
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Wijziging Statuten

De statuten van vereniging Wijkcentrum de Brug zijn door omstandigheden (te weinig tijd en grote druk op
snelle openstelling van het wrjkcentrum) niet volledig juist geformuleerd.

Hieronder omschrijven we de voorgenomen statutaire wijzigingen die met spoed worden afgehandeld:

Aftikel 23 lid 3: Hier wordt toegevoegd dat een batig saldo bij vereffening wordt besteed aan een Algemeen nut
beogende Instelling die qua activiteiten en doelstelling overeenkomt met Wijkcentrum de Brug.
Aftikel 2.1 doel: Men moet lid zijn wordt geschrapt uit de statuten
Aftikel 3.2 Het beschikbaar stellen van ruimtes wordt aangevuld met "activiteiten". Rest van dit aftikel blijft
ongewijzigd.

Internetsite

De bestaande internetsite van vereniging Wijkcentrum de Brug wordt aangevuld met de
ontbrekende gegevens: de volgende gegevens worden benoemd: Naam, RSIN nummer/fiscaal
nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling,
verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording (begin en eindbalans, staat
van baten en lasten en een toelichting op deze overzichten.

Schiedam, december 2013


