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J a a r v e r s l a g  2 0 1 6



“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat Ik me hier thuis voel. Hier word ik geholpen met 

mijn problemen: fysiek, psychisch en maatschappelijk.  

En ik kan mij hier ontspannen.”

 Y.L. Piqué

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d

“Zodra ik de huiskamer binnenkom ben ik vol en blij.”

 
Elvira

Vr i j w i l l i g e r  a a n  h e t  w o o r d
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To	the	next	level!	

Het leven heeft in zekere zin overeenkomsten met een computerspel. Bijvoorbeeld zo’n spel waarin je uitgedaagd wordt 
om verder te spelen zodra je een volgend level hebt behaald. Maar hoe uitdagend is het als de schulden zich alleen 
maar opstapelen? Hoe houd je vol als je al meer dan twintig jaar geen rechten hebt vanwege je illegaliteit? Hoe blijf je 
gemotiveerd als je een gevangenisverleden hebt en nergens welkom bent en nergens echt geholpen wordt? Hoe vind je zin 
om naar een volgend ‘level’ te gaan als je je alleen en buitengesloten voelt? 

En toch past de titel To the next level bijzonder goed bij dit jaarverslag. Zowel voor de bezoekers als voor de stichting was 
2016 een bewogen jaar. Maar gelukkig stimuleerde dit veelal om met onze hulp toch een stapje verder te gaan. En ook wij 
werden gedwongen om na te denken over ‘the next level’ als het om de toekomst gaat. 

Soms bleek ‘het volgende niveau’ of ‘de volgende stap’ niet haalbaar te zijn. Toch kwam er dan veelal een heel ander ‘level’ 
tevoorschijn waarin woorden van hoop en toekomst een nieuwe betekenis kregen. In die ontmoetingen met moslims, 
christenen en anders- of niet-gelovigen gingen de gesprekken over het ‘hogere niveau’: over God, geloof, Jezus Christus, 
zingeving en zinvinding. Maar ook tijdens de vieringen kwam dit level veelvuldig ter sprake.  
Over al deze verschillende soorten ‘next levels’ kunt u in dit jaarverslag meer lezen.

Ik ben God bijzonder dankbaar dat we als Kerk & Buurt Amsterdam-Noord in staat zijn geweest om in 2016 velen op weg te 
helpen naar: ‘The next level’!

Veel leesplezier toegewenst. 

Arnold van der Snoek
Buurtpastor en coördinator
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Huiskamer en Spreekuur & Mentoraat 
In de Huiskamer was het gezelschapsspel Rummikub dit jaar bijzonder hot! Zo bleek dat één spel niet voldoende was omdat 
meerdere groepen dit populaire spel wilden spelen. Ook waren bezoekers druk met sjoelen en puzzelen. Gelukkig heerste er 
bijna altijd een goede sfeer.

Tijdens het Spreekuur deden veel buurtbewoners een beroep op onze expertise. We boden hen hulp bij het begrijpen van 
brieven van instanties, bereidden betalingsregelingen voor en vulden samen formulieren in. Maar bovenal was er aandacht 
voor de mens achter de problemen. Wij boden een luisterend oor, gaven adviezen en deelden in vreugde en verdriet. Soms 
bleek het Spreekuur alleen niet voldoende te zijn en boden we mentoraat en intensieve begeleiding aan gezinnen en 
alleenstaanden, dit in nauw contact met andere organisaties in de buurt. Per situatie werd gekeken op welke manier een 
persoon of gezin het best kon worden geholpen om zelf weer grip te krijgen op het leven. Zo zijn diverse mensen geholpen 
op weg naar schuldhulpverlening, waarbij terugval en voortijdige beëindiging werden voorkomen. Daarnaast hebben we 
kunnen helpen door betalingsregelingen te treffen met deurwaarders, waardoor we beslaglegging en huisuitzetting konden 
voorkomen. Ook droegen we bij in het hervinden van zin en het opdoen van nieuwe contacten.
We bezochten mensen thuis en gingen mee naar instanties. Verder hebben we mensen - door eerst een vertrouwensband op te 
bouwen - kunnen doorverwijzen naar meer specifieke zorg zoals Geestelijke Gezondheidzorg, Thuiszorg en Jeugdzorg.

“Zorg en aandacht geven, een praatje maken, luisteren, een beetje verwennen,  

dat geeft mij voldoening, de bezoekers gelukkig zien. Ik ga altijd met plezier naar  

Kerk & Buurt, en met een goed gevoel weer naar huis.“

Heleen

Vr i j w i l l i g e r  a a n  h e t  w o o r d
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Rummikub, puzzelen, of een goed gesprek. In de Huiskamer heerst een fijne sfeer.

Uit de MUG-special over schulden. MUG 
Magazine is het gratis maandblad in 
Amsterdam voor minima en iedereen die zich 
maatschappelijk betrokken weet.

Ook is omroep Human voor het bekende  
tv-programma ‘Schuldig’ bij ons geweest voor 
informatie over onze inzet en om te informeren 
of mensen gevolgd konden/wilden worden 
waarbij filmopnames zouden worden gemaakt. 
Diverse mensen uit het programma kennen we; 
maar vanwege de privacy-gevoelige insteek 
wilden we hieraan niet meewerken. 



Populairste spel bij Kerk & Buurt Noord? Rummikub!
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Bezoek Tweede Kamerlid  
Een Tweede Kamerlid kan zich verbinden met een ‘Vogelaarwijk’ om meer te weten te komen over de situatie in zo`n 
achterstandswijk. De politicus ziet dan wat bewoners in de specifieke wijk voor elkaar krijgen en waar de problemen 
(blijven) liggen. Tweede Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) heeft onze Vogel- en IJpleinbuurt ‘geadopteerd’. In dat 
verband bracht zij op 23 augustus voor de tweede keer een bezoek aan Kerk & Buurt Noord.  

Stagiaires 
Dit jaar hebben vijf stagiaires een stage bij ons gelopen. Zowel HBO-studenten als ook scholieren van de middelbare 
school voor het vervullen van hun maatschappelijke stages. Onze bezoekers genoten van de aandacht van deze jonge en 
onbevangen mensen. Maar ook de studenten hadden het naar hun zin en konden bij ons ervaring en kennis opdoen.

|To the next level!
Jaarverslag 2016

“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat ik mij hier thuis voel. Ik kom voor gezelligheid,  

kopje koffie of thee, een praatje, help met breien, naaien en puzzelen. Heb je hulp 

nodig? Dan staan Arnold en Marith voor je klaar en ook de vrijwilligers.”

 R. Kroon

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d
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Vrijwilligers
Dit jaar kregen de 25 reeds actieve vrijwilligers versterking doordat twee mannen zich aanmeldden als vrijwilliger. Hun 
actieve inzet geniet inmiddels de nodige bekendheid en daardoor ook gemis bij hun afwezigheid. Helaas heeft Henny de 
Goede - een van de vrijwilligers van het eerste uur - ten gevolge van een ongelukkige val haar vrijwilligerstaken moeten 
opgegeven. Wij danken haar voor al haar inzet en naastenliefde.

Om de vrijwilligers optimaal te kunnen laten functioneren volgden we in november een training onder leiding van Dineke 
Hoff van het Kor Schipperscentrum. We zijn gaan oefenen met ‘grenzen aangeven in verschillende situaties’ en op welke 
manieren je dat kan doen. In een rollenspel bleek dat verschillende aspecten belangrijk zijn bij het stellen van grenzen: 
duidelijk zijn, benoemen wat je doet en soms kan humor helpend zijn. Maar ook is het van belang om situaties met elkaar 
te bespreken en er niet zelf mee rond te blijven lopen. En schenk aandacht aan je eigen gevoel, denken en handelen. Het 
was opnieuw een leerzame training waarin de vrijwilligers extra handvatten kregen voor hun inzet bij Kerk & Buurt Noord.

Vrijwilligers worden getraind in het verdelen van aandacht over verschillende mensen. 
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Kerstdiner
Opgetut, met de haren in de krul of met stropdas om kwamen de dames en heren bij het feestelijk versierde NHhotel in 
Noord binnen. Namens Kerk & Buurt Noord is professional Marith van de partij. Zij vertelt: ‘In het hotel wacht hen een 
heerlijk diner. De broodjes en kruidenboter staan al op de tafels, dus we kunnen direct onze knorrende maag wat vullen. 
Tussen de maaltijdgangen door genieten we van optredens van kinderen van de Muziekschool, luisteren we naar een 
mooie kersttoespraak en zelfs worden er sieraden uitgedeeld die beschikbaar gesteld zijn door de plaatselijke Hema. 
De uitdeelsters worden bijna bedolven onder de enthousiaste dames. Met een mooie ketting en glinsterende oorbellen 
stappen de gasten na afloop de koude buitenwereld weer in. Warm, voldaan, blij en dankbaar voor het gezellige kerstdiner!’
Een van de deelnemers, Rietje Hermes, beaamt dat: ‘Het kerstdiner was goed verzorgd. De mensen van de Rotary deden het 
heel goed. Als we iets nodig hadden stonden ze elke keer weer voor ons klaar. Het cadeautje achteraf vond ik echt leuk en 
verrassend! Ik ben tevreden naar huis gegaan. Maar… van mij had het wel wat langer mogen duren.’

|To the next level!
Jaarverslag 2016

“Niet alleen je cadeautje brengt blijdschap. Maar juist ook de  

begeleidende brief over kerstfeest; de geboorte van Jezus. Dat geeft hoop!” 

Anoniem

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d
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Project ‘Samen voor Elkaar’
2016 was het laatste jaar dat het project ‘Samen voor Elkaar’ werd gefinancierd. Dit project richt zich op het begeleiden 
van groepen kwetsbare mensen en het individueel monitoren en mentoren bij reguliere hulp. Dat doen we door 
betrokken relaties aan te gaan waarin wederkerigheid een belangrijke rol speelt. Tegelijk willen we buurtprocessen 
en gemeenschapsvorming op gang brengen waarbij buurtbewoners zorg aan elkaar besteden, de buurt door 
gemeenschapsvorming leefbaarder wordt en complexe problematieken in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en 
aangepakt. Onderdeel was ook dat we mensen met een zelfde problematieke achtergrond bij elkaar brengen - kleinschalig 
omdat dit vertrouwen wekt. Dit helpt ze te ervaren dat ze niet de enige met problemen zijn en zij ook van elkaar leren vol 
te houden, door te zetten en elkaar te adviseren in de aanpak van de problemen. 
Hoewel de financiering van dit project ten einde is, gaan we toch door met de diverse deelactiviteiten, omdat deze inzet in 
de ontwikkeling en probleemoplossing een positief en stimulerend effect hebben. Zo zetten we ons blijvend Samen voor 
Elkaar in.

“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat ik hier kan ontspannen. Hier ben ik tussen de 

mensen- ik woon alleen en hier heb ik nog oude kennissen die ik tegen kom. Kerk en 

Buurt is een grote steunpilaar in de buurt voor eenzame ouderen. Als ik bij kerk en 

buurt kom voel ik me altijd op mijn gemak. Ik wordt vriendelijk behandeld en ik kan 

meer mensen leren kennen.”

 A. F. Biervliet

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d



De bezoekers Lenie en Ria doen verslag van het jaarlijkse dagje uit naar De Goudvis in  
Sint Maartenszee: 
  
‘We wachten bij het Huis van de Wijk de Meeuw op elkaar. Met de bus zijn we naar de 
Goudvis gegaan. Deze ene dag is onze vakantie. Het was heel warm, 30 graden. Gelukkig 
was er lekker airco in de bus. We konden mooi naar buiten kijken en ons onderweg al 
verheugen om de zee te zien. Aangekomen bij de Goudvis werden er lekker broodjes 
gesmeerd, en er was koffie en thee. Er was zoveel eten, we konden er niet tegen op eten. 
Kinderen zaten te spelen in de speeltuin. Zij hebben echt genoten. Er zijn veel dingen: een 
winkel, waterfiets, familieschommel, crossbaan. Toen we klaar waren met eten mochten 
we naar het strand, dat was 20 min lopen. Ik wist niet hoe snel ik mijn kleding uit moest 
doen om de zee in te duiken.  Het was overheerlijk om in zee te dobberen. Ik had moeite om 
er weer uit te komen, als ze mij niet hadden geroepen lag ik er nu nog in . . . Ria heeft spijt 
dat ze geen zwemkleding mee had genomen, want het was zo warm. Terug bij de blokhut 
hebben we nog meer gegeten, zoals watermeloen en koek. Daarna was het alweer tijd 
om terug in de bus naar huis te gaan. Ik hoop dat ik één keer per jaar van deze dag mag 
genieten, het was een mooie reis en een mooie plaats!’

13|To the next level!
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Dagje uit
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Project ‘Het Leven Delen’
Het project ‘Het leven Delen’ is gestart in 2015. Met dit project willen we presentie- en buurtpastoraat bieden.  
Ook willen we invulling geven aan de behoeftes aan zingeving en spiritualiteit, onder andere door middel van verschillende 
activiteiten in ons pand. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de vieringen.
De actuele onderwerpen voor de vieringen worden in een voorgesprek met diverse bezoekers aangedragen. Opmerkelijk 
is het dat iedereen meezingt, juist ook als men het lied niet kent. Temeer bijzonder omdat bij deze vieringen ook mensen 
komen die niet naar een kerk gaan, niet geloven, dan wel ergens anders in geloven. De informele sfeer draagt bij aan de 
openheid tijdens de viering zelf maar ook in de nagesprekken die we voeren. De belangstelling voor de vieringen groeit 
gestaag. Gemiddeld waren er 24 bezoekers aanwezig, maar ook kwam het meermaals voor dat we met 30 mensen een 
viering beleefden.

Vieringen bij Kerk & Buurt Noord.
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Wat  v i n d e n  o n z e  b e zo e ke r s  va n  d e  v i e r i n g e n ?
‘Goed dat het er is: je leert eens iets anders: namelijk dat er ook nog goed nieuws is.’

‘Ontspannen, ik leer verhalen uit de bijbel die ik nog niet ken. Ik ben geen lezer, dus ik lees geen bijbel, ik luister liever.’

‘Interesse is terug in het geloof, was het kwijtgeraakt, maar besef nu dat ik toch veel steun heb aan geloven.’

‘Ik ben opener geworden en wil door de vieringen graag meer weten over het christelijk geloof.’

‘Mooi om een verhaal te begrijpen, de moderne kant te zien van een Bijbelverhaal. De boodschap voor nu.’

‘Ik weet de viering en het thema al helemaal niet meer, maar door één lied werd ik zo geraakt: ‘U zij de Glorie’. Het ontroerde mij zo!’

‘Ik ben Rooms-Katholiek. Doordat geloofsgesprekken meer plaatsvinden, ben ik meerdere keren met een vrijwilligster naar een kerk 
gegaan. Ik ervaar daardoor meer rust.’

|To the next level!
Jaarverslag 2016

“Het leukst wat ik meemaakte in 2016 waren de vieringen, met name  

die over ‘vergeving’ (wanneer wel vergeving of niet). De sociale contacten geven mij 

voldoening in het vrijwilligerswerk.”
Agnita

Vr i j w i l l i g e r  a a n  h e t  w o o r d
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Filmavond
Met ons project ‘Het leven delen’ hebben we ook in 2016 meer kunnen anticiperen en participeren op diaconale en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ook hebben we verkenningen gedaan naar een serie over contextueel Bijbellezen om 
deze in 2017 te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben we een aantal filmavonden gehouden: ‘ZINema’. De eerste  
ZINema-avond vond plaats op 29 november en bleek een succes te zijn. 
Huub Waalewijn, diaconaal opbouwwerker PKN in Noord, en met Kerk & Buurt Noord, de medeorganisator van de ZINema-
avond, doet verslag: ‘Op dinsdag 29 november verzorgde ZINema een filmavond bij Kerk & Buurt Noord. Rob en Piet lieten 
twee films zien. Eerlijk gezegd twijfelde ik vooraf wel een beetje hoe boeiend dat zou zijn. Maar de films bleken te boeien, 
te ontroeren en diepe, persoonlijke en ontroerende gesprekken op gang te brengen. Zoals over het verlies van een dochter 
of het verlies van een geliefde: in no-time had iedereen een persoonlijk verhaal opgediept dat wakker geroepen werd door 
de film. Al met al een boeiende avond met te veel thema’s om uitgepraat te raken. Voor herhaling vatbaar!’ 

“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat het gezellig is en ik heel veel hier kan leren.  

Ik vind het leuk dat hier verschillende nationaliteiten om me heen zijn.  

Zo kan ik heel veel leren. En ieder heeft zijn eigen verhaal.  

Er is geen discriminatie en ze zijn er voor een ieder.”

L. J. Redan

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d
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Naaigroepje
De Naaigroep trekt gemiddeld drie á vier personen per keer met uitschieters tot zo’n tien personen. De deelnemers vinden 
het erg gezellig. Het is fijn om je nuttig te voelen en iets te kunnen doen voor anderen. Er worden sjaals gehaakt en 
gebreid, complete jurken genaaid en ook kleding versteld. Rond de Kerst heeft de groep een andere creatieve bezigheid 
opgepakt: het versieren van kaarsen.

|To the next level!
Jaarverslag 2016

“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat het mijn dag breekt en het erg gezellig is met ‘n 

spelletje en koffie. Mijn wens voor Kerk & Buurt: dat meer mensen dit ontdekken.”

 
M.J. Janssen 

Jurken, tassen, theemutsen . . .  dit gezellige groepje weet van een stukje stof iets moois te toveren.

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d
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Project ‘Groeien door 
Ontmoeting’
Eén van onze doelstellingen van het project ‘Groeien door Ontmoeting’ is 
het creëren van meer ontmoetingsmomenten voor bewoners in de buurt. 
Zo hebben we nu een extra Huiskamer-inloop (met extra spreekuur) op de 
woensdag, en bovendien hebben we een extra Buurtmaaltijd per maand. 
Momenteel is het totaal aantal bezoekers opgelopen naar 40 unieke 
bezoekers verspreid over twee maaltijden. Toen we de maaltijd nog op één 
dag hadden, lag het bezoekersaantal gemiddeld op 25 personen. De extra 
Huiskamer-inloop vindt plaats op elke woensdag tussen 11.00 tot 13.00 
uur en wordt bezocht door 4 tot 10 bezoekers. Hierin zien we een gestaag 
stijgende lijn van het aantal bezoekers. Tegelijkertijd houden we ook 
Spreekuur wat de ontmoeting tussen mensen onderling weer ten goede 
komt.
Dankzij ‘Groeien door Ontmoeting’ hebben we afgelopen projectjaar ook 
diverse activiteiten kunnen organiseren, waarmee de social inclusion 
en participatie werden bevorderd. Zo hebben we een bijeenkomst 
georganiseerd in samenwerking met Alice Thuiszorg. Daarnaast 
hebben we aandacht kunnen schenken aan ontspanningsactiviteiten 
als spelletjesochtenden met puzzelen, rummikub en sjoelen, maar ook 
cupcakes versieren en kerststukjes maken.



Project ‘Participatieshop en 
Vrijwilligerscarroussel’
Kerk & Buurt Noord heeft behoefte aan meer vrijwilligers en meer vaste inkomsten. In achterliggende jaren hebben we ons 
hierop regelmatig beraad, echter met onvoldoende resultaat. Mede dankzij het KansFonds hebben we ons afgelopen twee 
jaar hierop toch kunnen focussen. Door expliciet tijd vrij te maken en ook externe begeleiding in te huren, hebben we als 
professionals en bestuur kunnen toewerken naar een concreet plan van aanpak. Zo hebben we ons in maart 2016 ingeschreven 
voor een traject richting sociaal ondernemen. Een trainee van SocialStart zou van september 2016 tot maart 2017 aan de slag 
gaan om een sociale onderneming op te zetten die eigen inkomsten zou kunnen genereren. Helaas leverde dit geen goede 
match op en zijn we een vervolgtraject ingegaan met onze externe trainer Siebrand Wierda om nieuwe mogelijkheden te 
verkennen voor nieuwe financieringsmogelijkheden van het werk van Kerk & Buurt Noord. Hieruit zijn twee kansrijke opties 
voortgekomen die we in 2017 zorgvuldig gaan uitwerken.

19|To the next level!
Jaarverslag 2016

“Het leukste is eigenlijk ook dat wat mij voldoening geeft als ze je vertellen  

dat ze je gemist hebben; dat je erbij hoort met je kwaliteiten.”

Ivo 

Vr i j w i l l i g e r  a a n  h e t  w o o r d
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Netwerk 
Om mensen de juiste hulp te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere lokale organisaties over afstemming, 
bemiddeling en doorverwijzing. We werkten in 2016 met name samen via bestaande buurtnetwerken in Amsterdam-
Noord. Onder andere met de Presentiegroep - dit is een samenwerking tussen het Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw 
en Kerk & Buurt Noord, met buurt-professional overleggen en buurtbewonersbijeenkomsten.  
Ook waren het Pastoraal Diaconaal Overleg en het Oecumenisch Pastores Overleg waardevol voor onze inzet aan kwetsbare 
mensen. Het Pastoraal Diaconaal Overleg bestaat uit voorgangers en diakenen van de drie Protestantse kerken in Noord,  
de Rooms-Katholieke kerk, de Doopsgezinde gemeente, de Lutherse kerk, Hoop voor Noord en Stichting Kerk & Buurt Noord. 
Naast het bespreken van acties rondom bijvoorbeeld vluchtelingen zijn we ook verder met casuïstiek aan de slag gegaan, 
wat meer openheid gaf, maar ook konden we hierdoor elkaar meer behulpzaam zijn. 
Daarnaast zijn we nauwer gaan samenwerken met onze buren op de Adelaarsweg: Alice Thuiszorg. Zo hebben wij 
bezoekers naar hen doorwezen en verzorgden zij een themabijeenkomst voor onze bezoekers. 
Ook stonden we met een kraampje op de markt ‘Informele Zorg & Welzijn’ waardoor meer mensen kennis konden maken 
met het werk van Kerk & Buurt Noord. 
Ook werden we - soms ook buiten Amsterdam - uitgenodigd door kerken, diaconieën, fondsen en instanties om over ons 
werk te komen vertellen. 
Tevens boden we wekelijks ruimte voor taalles van het ABC, het Amsterdams Buurvrouwen Contact.

“Ik kom bij Kerk & Buurt omdat het altijd gezellig is. En als het nodig is word je 

opgevangen en krijg je hulp.” 

Hannelore

B e zo e ke r  a a n  h e t  w o o r d



R e n s k e  k o o k t  e e n  h e e r l i j k e  m a a l t i j d  v o o r  d e  b e z o e k e r s .
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Zwangerschapsvervanging
Renske heeft ten tijde van het zwangerschapsverlof van Marith voor 4 maanden ingevallen. Terugkijkend over die periode 
schrijft zij:
“Wat mij energie gaf in deze vier maanden waren de ontmoetingen en gesprekken met mensen waarbij het gesprek lekker 
liep. Wanneer iemand aan het begin van het gesprek zich niet lekker voelde, en we afsloten met wat handvatten om aan te 
pakken. Bij de één was dit het loslaten van het gedrag van een ander; daar kan je niks mee; dus laat het gaan. Bij de ander 
was dit het opbellen van een zoon, dokter, wat dan ook. Soms was het een grote stap vooruit, soms een kleine stap. Dat gaf 
mij energie”
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“Waar word ik warm van? Dat sommigen me als een moederfiguur zien.”

Marga

Vr i j w i l l i g e r  a a n  h e t  w o o r d



ACTIVA  2016 2015

Vaste activa 
Inventaris  1.860,05 5.577,91  
Waarborgsom huur 2.700,00 2.700,00 

Totaal Vaste activa 4.560,05 8.277,91

Vlottende activa   
Vorderingen 18.004,32 11.587,47  
Liquide middelen  27.620,15 32.155,80   

Totaal Vlottende activa  45.624,47  43.743,27  

        
Totaal Activa  50.184,52 52.021,18 
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5 Beknopt Financieel Jaarverslag 
Balans per 31 december 2016 (in euro’s)  



PASSIVA  2016 2015

Eigen vermogen
Algemene reserve (14.257,35) (6.340,64)

Voorzieningen    
Pechpot  3539,87  3.529,94 
Bijzondere aanvragen  1.478,85 1.008,85   
 
Totaal Voorzieningen 5.018,72 4.538,79  

Kortlopende schulden etc. 
Vooruit ontvangen bijdragen 42.852,07 37.918,41
Nog te betalen schulden   3.866,37 864,00   
Loonheffing / soc.lasten  5.758,00  6.527,00  
Te betalen vakantiegeld  3.086,93 2.987,00   
Af te dragen pensioenpremie  2.279,78 796,62
Voorziening ICT project 1.580,00 4.730,00 

Totaal Kortlopende schulden etc. 59.423,15 53.823,03   
    

Totaal Passiva  50.184,52 52.021,18  

23|To the next level!
Jaarverslag 2016



  2016 2015

Baten 
Vaste bijdragen  125.341,34  134.486,59  
Overige bijdragen  3.079,13  827,55  
Overige inkomsten 341,00 472,50

Totaal Baten 128.761,47   135.786,64  

 
Exploitatie kosten  
Salarissen en sociale lasten   101.587,55  98.893,13 
Deskundigheidsbevordering   2.658,00 6.451,30  
Overige personeelskosten   1.586,48  1.476,04  
Huisvesting   15.467,16  15.420,99  
Algemene kosten   15.438,38  12.572,63  

Totaal Exploitatiekosten 136.737,57    134.814,09  

Financiële baten en lasten  
Interest    59,39 398,15  

        
Mutatie algemene reserve  (7.916,71)   1.370,70 

Staat van baten en lasten 	
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25|Weinig is veel
Jaarverslag 2013

Onze vrijwilligers
Len Boon
Henny de Goede
Elvira Monte
Regina Pepra Wahdreh
Heleen Posno
Ethline Snijders
Trees van Galen
Marga van Kan
Henk Verberne
Silvia Visscher
Minny Ter Haak
Agnita Walden
Shemaines Woldestinsae
Ivo Heins
Solomon Ghebreab
Jurgen Dragtenstein
Rien Frankenhout
Tine Ras
Rietje Hermes
Meikina van Ingen

Onze professionals
Renske Meints
Marith de Vries
Arnold van der Snoek

Ons bestuur 
Gerwin Mondria
Kees van Amesfoort
Piet Nieuwboer
Heleen Posno
Ben Broerse



Nawoord
Nu u dit jaarverslag heeft doorgebladerd en misschien zelfs wel hebt gelezen, kunt u met ons concluderen dat 2016 
een jaar was waarin het werk van Kerk & Buurt Noord zich op veel gebieden heeft ingezet op een ‘next level’. Ook werd 
nagedacht over ‘hogere levels’, over de zin van het bestaan, weggestopte ervaringen, tekortkomingen en dromen van een 
zinvol leven. ‘t Geloof lijkt dan soms opeens iets relevants te worden, een reddingsboei in een woelige zee. Natuurlijk kan 
je daar niet van eten, en rekeningen worden er al helemaal niet mee betaald, maar je wordt er wel een sterker mens van. 
Niet alleen de bezoekers hebben zich verdiept in het hoe en waarom, ook de bestuursleden en de professionals hebben 
samen intensief stilgestaan bij het fundament onder Kerk & Buurt Noord: waarom bestaan we, wat is de zin van ons werk 
en hoe gaan we in de toekomst naar ‘the next level’? Hierover nadenken heeft geleid tot een herijking van onze missie: 
Kerk & Buurt Noord is er voor honderd procent voor de kwetsbare buurtbewoners. En dan niet met de wijsheid in pacht 
om even hun problemen op te lossen, maar als vriend die het beste met hen voor heeft. Met deze uitkomst hebben we 
2016 geïnspireerd afgesloten, beseffend dat we een geduldige Gids hebben met een uitstekend richtingsgevoel voor het 
volgende level.  

Ben Broerse, 
Voorzitter Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
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Ons werk werd in 2016  
mogelijk gemaakt dankzij: 

Buurt en Jongerenwerk St 
Diac Evan Luth Gem
Diac. Prot. Gemeente A’dam-Noord
Diaconie van de Protestante Gemeente 
Amsterdam
DO PKN
Fundatie vd Santheuvel
Gemeente Amsterdam
Haëlla Stichting
I.St. te A.
Kansfonds
Konf.Ned.Religieuzen (PIN)
Maatschappij van Welstand
Oranje Fonds
Pius Stichting
Porticus
Prosan
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
Rotary Club Amsterdam-Noord
St Hulp Na Onderzoek
St RC Maagdenhuis
Steunfonds Disk
Stg. Rotterdam
Stichting ARS Donandi
Stichting In Het Veldwerk
Stichting M.C. van Beek 
Overige fondsen en /of particulieren

Grafisch ontwerp en productie
Pieter Hordijk, Blink ontwerpers, Hoofddorp

Druk en bindwerk 
Drukkerij Bestenzet, Zoetermeer



Uw	inzet,	inbreng	en	steun	zijn	van	harte	welkom!

- Word vrijwilliger bij Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord!
 Ben je beperkt beschikbaar? Geen probleem, graag bespreken we de mogelijkheden. 

- Draag financieel bij aan ons reguliere werk: NL74 INGB 0008 4437 99,  
t.n.v. Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, Amsterdam. 

- Draag financieel bij aan het Ondersteuningsfonds: NL 80 INGB 0005 2232 91, 
t.n.v. Ondersteuningsfonds Kerk & Buurtwerk Amsterdam-Noord, Amsterdam.

Uw bijdrage, klein of groot, is van harte welkom. Uw gift is een aftrekbare post voor de aangifte inkomstenbelasting,  
omdat wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. 

Like ons op Facebook!             KerkenBuurtNoord 

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord  |  Adelaarsweg 57 huis  |  1021 BS  Amsterdam 
Telefoon: 020 - 636 92 34  | Mobiel: 06-228 045 28 |  E-mail: contact@kerkenbuurtnoord.nl  

Website: www.kerkenbuurtnoord.nl


