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 Werkplan 2016-2018 

Casa Tiberias 

 

1. Inleiding 

Dit werkplan beschrijft onze plannen voor de komende beleidscyclus van 3 jaar. De 

aanleiding voor het schrijven van dit plan is dat het vorige beleidsplan eind 2015 afliep.  

Doel van dit plan is duidelijk maken voor onze eigen organisatie en fondsen wat we 

willen bereiken de komende tijd en hoe.  

 

2. Het belang van Casa Tiberias 

Casa Tiberias is ontstaan in de jaren 90, in eerste instantie als een opvanghuis voor 

Kaapverdiaanse vrouwen. Het is sinds een aantal jaren een bruisend centrum voor de 

Kaapverdiaanse gemeenschap en andere bewoners van Delfshaven. 

Het doel van de organisatie is de ondersteuning van Rotterdammers van niet-

Nederlandse herkomst bij hun integratie in de Nederlandse/Rotterdamse samenleving. 

Hierbij wordt extra aandacht besteed aan Portugeessprekenden. Het centrum is open 

voor iedereen, maar ontvangt vooral Kaapverdianen en andere Portugees-sprekenden 

zoals Angolezen, Portugezen, Brazilianen etc. 

 

De gemiddeld 120 mensen die wekelijks Casa Tiberias bezoeken met een 

verscheidenheid aan hulpvragen, komen vaak in eerste instantie voor de taallessen of ze 

komen met een acuut probleem naar onze ‘formulierendienst’: een open spreekuur voor 

mensen die vastlopen met hun administratie. Casa Tiberias is een grote organisatie 

binnen de Kaapverdische gemeenschap en staat erom bekend dat zij goed helpt om hun 

administratieve vragen op te lossen. 

Ze komen naar Casa Tiberias omdat er voor hen geen andere opties zijn. Ze spreken 

soms alleen Crioulo (omgangstaal in Kaapverdië). Met name degenen die in Portugal 

hebben gewoond spreken ook Portugees. Van iedereen is het Nederlands slecht en voor 

zover ze het spreken zijn ze erg terughoudend om het te gebruiken, bang om fouten te 

maken. Bellen of langsgaan bij Nederlandse instanties is hierdoor geen optie. Bijkomend 

probleem is dat met name de ouderen niet weten hoe computers te gebruiken, dus ook 

niet iets op internet kunnen opzoeken.  

De meesten verkeren in een gesloten gemeenschap van andere Kaapverdianen die ook 

geen Nederlands spreken. Regelmatig horen wij dat degenen die wél een opleiding 
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hebben gevolgd in Nederland en de Nederlandse taal goed beheersen, zich uit de 

gemeenschap terugtrekken, wellicht uit angst om overvraagd te worden. Wat ook 

meespeelt, is dat hun kennis over en ervaring met de regels en gebruiken binnen de 

Nederlandse gemeenschap, niet altijd worden gewaardeerd en geaccepteerd door de 

oudere generatie Kaapverdianen.  

Zodra mensen bij Casa komen voor de taallessen of de formulierendienst, zien ze dat er 

ook andere diensten worden geboden. Diensten die hen helpen om problemen voortaan 

zelfstandig aan te pakken, zoals de computerlessen. Natuurlijk worden deze lessen ook 

elders gegeven, bijvoorbeeld bij Nederlandse welzijnsorganisaties. Maar mensen 

prefereren de taal- en computerlessen bij Casa Tiberias, omdat de lessen gegeven 

worden in een prettige omgeving met gelijkgestemden waar ze op eigen tempo kunnen 

leren. Dit is wat Casa te bieden heeft. 

Een andere reden voor mensen om naar de lessen van Casa te komen, betreft de 

voorwaarden om aan de lessen te mogen deelnemen. Veel van onze lesnemers werken 

in wisselende diensten. Daardoor kunnen zij niet elke les bijwonen. Dat wordt 

geaccepteerd binnen Casa Tiberias, maar niet bij reguliere taalinstellingen.  

Wat wij verder opmerken bij ons werk met deze doelgroep is een vaak gebrekkige kennis 

van de Nederlandse samenleving, maar ook van zaken op het gebied van gezondheid en 

budgettering. Door het taalprobleem is voorlichting over deze onderwerpen in de 

Nederlandse taal voor velen niet te volgen. In de ontmoetingsgroep van 55+ vrouwen 

binnen Casa Tiberias wordt regelmatig gesproken over verschillende problemen waar 

men steeds weer tegenaan loopt. We hebben daarom besloten om de komende jaren 

extra aandacht te besteden in de vorm van voorlichting aan een bredere doelgroep van 

Kaapverdianen, over verschillende onderwerpen die veelvuldig in de spreekuren aan bod 

komen.  

 

 

3. Doelstellingen Casa Tiberias voor de komende drie jaar 

Voor de komende drie jaar heeft Casa Tiberias twee soorten doelstellingen: 

- Verder ontwikkelen van activiteiten voor de doelgroep. 

Onze ondersteuning is ook de komende jaren, juist de komende jaren, van groot belang. 

De steeds verder terugtrekkende en bezuinigende overheid zorgt ervoor dat er steeds 

minder instellingen zijn waar onze doelgroep geholpen kan worden. De instellingen die 

er nog zijn, zoals UWV, Vraagwijzer, en Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam, 

ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om zich te verdiepen in een specifieke groep als de 

Kaapverdische gemeenschap. Vaak heeft de doelgroep problemen op meerdere vlakken 

die allemaal in elkaar grijpen en kunnen ze zich slecht in het Nederlands verstaanbaar 
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maken. De vrijwilligers van Casa Tiberias kennen de achtergrond van de doelgroep wel 

en kunnen de tijd nemen om hun vragen goed in beeld te krijgen.  

 

De komende drie jaar willen we de activiteiten die we al aanbieden verder structureren 

en inhoudelijk verbeteren. Verder gaan we ook enkele nieuwe activiteiten opzetten 

gezien de vele vragen die wij krijgen over administratie per computer, budgettering, en 

gezondheidszorg/WMO. Zie 4.1 

- Verder professionaliseren van de organisatie.  

Kijkend naar de vragen die op ons afkomen, is het van belang dat Casa Tiberias nog lange 

tijd kan blijven bestaan. Hiervoor is een stevigere structuur nodig dan er nu bestaat. 

Momenteel zijn er nog te weinig mensen met de kennis die nodig is om de organisatie 

draaiende te houden en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Onzes inziens zal Casa 

Tiberias meer en meer een sociale onderneming moeten worden, wil zij op de langere 

termijn financieel het hoofd boven water kunnen houden.  

Daarom zullen komende jaren extra mensen worden aangetrokken, met name in het 

bestuur. Gezocht wordt naar mensen met bedrijfskundige en financiële achtergrond, en 

contacten met het bedrijfsleven.  

Om de focus van bestuur en de medewerker Beleid en Bestuur te houden bij externe 

ontwikkelingen van de organisatie, zal er nog meer kennis over de interne organisatie en 

het uitvoeren van de activiteiten moeten worden overgedragen aan de vrijwilligers. 

Processen zullen daarom worden vastgelegd en regelmatig herschreven op basis van 

nieuwe ontwikkelingen, zodat duidelijk is wat ieders taken zijn en een overdracht van 

taken soepel kan verlopen.  

 

 

4. Activiteiten van Casa Tiberias voor de komende drie jaar 

De activiteiten kunnen worden verdeeld in activiteiten die direct ten gunste komen aan 

de doelgroep, en inzet die zal worden gepleegd om de organisatie te versterken. Eerst 

zullen de activiteiten voor de doelgroep worden beschreven, en vervolgens dat wat 

gedaan moet worden om de organisatie verder te professionaliseren. 

4.1 Activiteiten voor de doelgroep 

In de loop der jaren heeft Casa Tiberias zich in een aantal activiteiten gespecialiseerd. Dit 

zijn ook de dingen waarom anderen mensen naar ons doorverwijzen. Dit zijn vooral de 

taallessen, de computerlessen en de formulierenbrigade. De komende drie jaar willen we 

deze activiteiten verder vorm geven en, waar mogelijk, uitbreiden.  

Gezien de groeiende vraag naar activiteiten is uitbreiding feitelijk noodzakelijk op alle 

werkvelden. Dit is ook mogelijk, omdat onze ruimtes af en toe nog leegstaan.  
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De keuze voor deze activiteiten is gemaakt, omdat de afgelopen jaren gebleken is dat 

Casa Tiberias juist hiermee zich onderscheidt van andere organisaties die dezelfde 

doelgroep helpen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat we hiervoor veel 

doorverwijzingen krijgen van zowel overheidsinstellingen als andere organisaties die met 

deze doelgroep werken. Hieronder volgt een korte beschrijving per activiteit van de 

voornaamste plannen voor de komende drie jaar.  

4.1.1 Formulierendienst 

De vrijwilligers van de formulierendienst geven bezoekers advies over administratieve 

zaken. Deze dienst heeft het afgelopen jaar zeer goed gefunctioneerd. Ook tijdens de 

ziektes van de twee betaalde medewerkers werden afspraken nagekomen. Dit kon onder 

andere doordat de vrijwilligers op eigen initiatief een ‘WhatsApp’ groep aanmaakten 

waarmee ze elkaar op de hoogte hielden.  

De dienst helpt bij zo ongeveer alle administratieve problemen. Indien mogelijk/nodig 

wordt doorverwezen naar andere reguliere instanties.  

4.1.2  Taalles 

Omdat de vraag naar taallessen Nederlands groot is, willen we hier de komende jaren 

zeker mee door gaan. 

 

Op het moment volgen 4 groepen taalles. De grootte varieert van 8 – 20 personen, 

afhankelijk van taalniveau leerling en deskundigheid vrijwilligers die de les geven. Iedere 

groep wordt begeleid door 2 vrijwilligers. In de loop van een half jaar neemt het aantal 

deelnemers af, door vertrek naar het buitenland, of verkrijgen van vast werk. Aan het 

eind van elk half jaar stromen er leerlingen uit, waarvan het taalniveau zodanig is 

verhoogd, dat Casa Tiberias hen niet veel meer kan leren. Dit is na gemiddeld twee jaar. 

Elk half jaar zijn er voldoende nieuwe aanmeldingen zodat de verschillende taalgroepen 

steeds kunnen worden aangevuld met nieuwe deelnemers.  

Doordat mensen vaak bijna vanaf niveau 0 beginnen en regelmatig lessen (mogen) 

missen, bijvoorbeeld door werk of ziekte, is het bereikte niveau van de Nederlandse taal 

aan het eind van het tweede jaar bij Casa Tiberias niet heel hoog. Er  wordt echter 

meestal wel een grote sprong gemaakt in de taalbeheersing: van nauwelijks de taal 

kunnen spreken tot zelfstandige beheersing, voldoende voor de meest voorkomende 

dagelijkse zaken. Erg belangrijk is ook het vergroten van het zelfvertrouwen bij het 

spreken.  

Om nieuwe vrijwilligers handvatten te geven om op korte termijn taalles te kunnen 

geven, is de coördinator (vrijwilliger) van de taaldocenten doende om een map samen te 

stellen met alle informatie die een nieuwe vrijwilliger nodig heeft. Daarin staan zaken als 



Pagina 5 van 20 
 

achtergrondinformatie over de doelgroep, informatie over hoe mensen een tweede taal 

verwerven, een lessenplan, voorbeeldmateriaal waaruit geput kan worden, 

functieomschrijving docent en informatie over de organisatie Casa Tiberias. Deze map zal 

in het voorjaar van 2016 beschikbaar komen.  

Mensen die niet kunnen lezen en schrijven gaan eerst naar de lessen alfabetisering. 

Bekend is dat alfabetisering sneller gaat wanneer men leert lezen en schrijven in de 

moedertaal; dus de Portugese taal voor de bezoekers van de alfabetiseringslessen bij 

Casa Tiberias. Het laatste jaar is deze groep in grootte toegenomen. Is er voldoende 

kennis van het lezen en schrijven, dan kan een deelnemer doorstromen naar de 

Nederlandse conversatielessen.  

4.1.3. Computerles 

Vrijwilligers ondersteunen twee maal per week mensen die vaardiger met computers 

willen worden. Vaak naar aanleiding van hele praktische vragen, zoals het zoeken naar 

een woning of het aanvragen van een DigiD. Maar ook wil men bijvoorbeeld graag -

mailen met familieleden in andere landen, of informatie zelf op internet kunnen 

opzoeken. 

We verwachten een toenemende behoefte voor deze dienst de komende jaren. Dit komt 

onder andere omdat de communicatie van overheid, bedrijven en instanties steeds vaker 

digitaal plaatsvindt. In 2016 willen wij een aantal malen klassikaal computerles 

aanbieden voor het zich eigen maken van digitale administratieve handelingen. Als dat 

succesvol is, zullen wij dit regelmatig herhalen. 

4.1.4  Ontmoetings- en Voorlichtingsactiviteiten 

Steeds opnieuw constateren onze vrijwilligers een zeer gebrekkige kennis bij de 

doelgroep over zaken op het gebied van gezondheid en budgettering. Al vele jaren 

organiseert Casa Tiberias 2 dagdelen per week ontmoetingsactiviteiten, waar regelmatig 

aandacht wordt besteed aan voorlichting op allerlei gebied. Dit is voor een beperkte 

groep mensen.  

In de komende jaren wil Casa Tiberias daarnaast enkele bijeenkomsten per jaar 

organiseren voor een bredere doelgroep, met aandacht voor deze problematieken. Om 

tot een goede kwaliteit van voorlichting te komen, wordt samengewerkt met 

deskundigen uit andere organisaties. Bij elke bijeenkomst zal voor vertaling naar 

Portugees/Crioulo worden gezorgd. 

4.1.5  Huiswerkbegeleiding 

Casa Tiberias wil haar bijdrage leveren aan het welzijn van de wijk, waarin zij al jaren 

gehuisvest is.  
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Sinds begin 2015 krijgt op woensdagmiddag een groep allochtone jongeren uit de wijk 

huiswerkbegeleiding bij Casa Tiberias. Deze activiteit is opgezet in goed overleg met een 

basisschool uit de wijk. De jongeren komen uit gezinnen waar Nederlands de tweede taal 

is, zoals gezinnen met ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst. Ouders en school zijn 

erg tevreden over deze ondersteuning. Gezien het succes willen we ook hier de komende 

drie jaar mee doorgaan: de schoolresultaten blijken omhoog te gaan bij kinderen die aan 

deze activiteit deelnemen.  

4.1.6 Aanschuifmaaltijd 

Een 2e activiteit  gericht op de wijk is de aanschuifmaaltijd. 

In 2015 zijn er 4 maaltijden georganiseerd. Najaar 2015 is het om meerdere redenen 

niet gelukt weer een aanschuifmaaltijd te organiseren. Regelmatig wordt Casa Tiberias 

gevraagd haar bijdrage op het culinaire vlak te leveren. Dit is één van de middelen die 

ingezet kunnen worden bij het verkrijgen van sponsoren. Zie 7.2.4.  Daarom wil Casa 

Tiberias in 2016 een kookgroep oprichten om deze en andere kookactiviteiten op te 

pakken. 

Resultaten: 

Einde jaar 1: 

- Er vinden meer activiteiten plaats binnen Casa Tiberias. De grote zaal en de 

computerruimte van Casa Tiberias worden gemiddeld 12 resp. 6 dagdelen per week 

actief gebruikt. 

- Er is een voorlichtingsactiviteit georganiseerd op het gebied van gezondheidsvoorlichting 

en over budgettering. Tolk voor vertaling Crioulo/Portugees – Nederlands is aanwezig. 

Gericht op ongeveer 25 bezoekers. 

- Twee cursussen georganiseerd, van één of enkele dagdelen over het gebruik van de 

computer voor specifieke administratieve handelingen, zoals aanvraag DigiD. 

- Formulierendienst, taallessen en computerlessen hebben een vrijwilligers coördinator.  

- PR en Communicatie worden uitgevoerd door twee vrijwilligers met ondersteuning van 

de betaalde medewerker. 

- Er is een kookgroep van minimaal 3 personen. Er is minimaal een aanschuifmaaltijd 

georganiseerd. 

- De registratie van activiteiten is aanzienlijk verbeterd. Het is duidelijk:  

o Welke instelling hoe vaak naar ons doorverwijst. 

o Hoeveel individuele cliënten per activiteit aanwezig zijn. 

o Welke specifieke doelgroepen door Casa worden geholpen. 

o Wat de belangrijkste succesverhalen zijn. 
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Einde jaar 2: 

- Er vinden meer activiteiten plaats binnen Casa Tiberias. De grote zaal en de 

computerruimte van Casa Tiberias worden gemiddeld 13 resp. 7 dagdelen per week 

actief gebruikt. 

- In samenwerking met andere organisaties zijn er 2 voorlichtingsbijeenkomsten voor een 

brede doelgroep georganiseerd over gezondheidsvoorlichting, budgettering en WMO. 

Tolk voor vertaling Crioulo/Portugees – Nederlands is aanwezig. 

- Afhankelijk van de vraag zijn er 4 cursussen georganiseerd met onderwerpen 

betreffende digitalisering van de administratie.  

- Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers 

- Dagelijkse coördinatie van activiteiten gebeurt ook door vrijwilligers, slechts incidenteel 

ondersteund door algemeen coördinator. 

- De kookgroep bestaat uit 5 personen en verzorgt minimaal 6 aanschuifmaaltijden in 

2017. 

 

Einde jaar 3: 

 

- Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

- Dagelijkse coördinatie van activiteiten gebeurt ook door vrijwilligers, slechts incidenteel 

ondersteund door algemeen coördinator. 

 4.2 Verder professionaliseren van de organisatie 

4.2.1 Verder gestalte geven aan het vrijwilligersbeleid 

Tijdens de ziekte van beide betaalde medewerkers (van maart tot december 2015 was 

één van hen of beiden afwezig) is gebleken dat de inzet die is gedaan op dit vlak zijn 

effect heeft gehad. Het dagelijkse werk ging grotendeels door. Er waren voldoende 

kaders voor de vrijwilligers aangebracht, zij wisten welke taken ze moesten doen en 

hebben hard gewerkt om aan alle vragen van bezoekers te voldoen. Deze situatie maakte 

ook duidelijk waar de komende jaren nog aan gewerkt moet worden. Het was in zekere 

zin een onbedoelde evaluatie van het traject.  

Het bleek dat het voor de continuïteit en stabiliteit van de organisatie van belang is dat 

sommige vrijwilligers meer taken krijgen. Bijvoorbeeld de functie van 

gastvrouw/gastheer kon aangevuld worden met een informatiefunctie voor bezoekers 

en mensen die opbellen en algemene informatie over Casa Tiberias willen hebben. Dit 

ontlast de functie van de algemeen coördinator, en geeft de functie van gastvrouw/heer 

meer zinvolle invulling. 

Ook is het bij sommige activiteiten noodzakelijk gebleken dat er meerdere vrijwilligers 

per taak worden aangesteld. Zo is begonnen met twee vrijwilligers per taalgroep in te 

zetten in plaats van één. Dit maakt het gemakkelijker om in te spelen op niveauverschil 
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als ze beiden aanwezig zijn, en de lessen kunnen bij uitvallen van een vrijwilliger gewoon 

doorgaan. (Een deel van de vrijwilligers heeft een ziekte, waardoor zij niet meer aan het 

arbeidsproces kunnen deelnemen. Vrijwilligerswerk biedt hen de mogelijkheid zich 

maatschappelijk in te zetten binnen hun beperkingen. Omdat zij extra kwetsbaar zijn 

voor ziekten, vallen zij relatief vaker uit.) Ook voor andere taken is het van belang om 

meer vrijwilligers per taak in te zetten (bijv. computerlessen, organisatie 

voorlichtingsactiviteiten).  

Komende tijd zullen alle vrijwilligerstaken worden beschreven voor zover het nog niet 

gebeurd is. Het uitschrijven van alle taken kan de overdracht van een taak van (betaalde) 

medewerker naar vrijwilliger vergemakkelijken. Verder is gebleken dat een duidelijke 

afbakening van taken de motivatie en het plezier waarmee vrijwilligers hun werk doen, 

verhoogt. Zeer belangrijk dus.  

Leren van elkaar, inwerken door collega-vrijwilligers, functioneert goed. Gebleken is dat 

voor sommige vrijwilligers, met name vrijwilligers die gastvrouw/heer willen worden, het 

lezen van Nederlandse teksten een probleem is. Voor deze vrijwilligers is daarom extra 

aandacht nodig bij het inwerken. De komende jaren zal hier rekening mee worden 

gehouden. 

Om onverwachte uitval zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat de algemeen 

coördinator goed contact houdt met de vrijwilligers. Dit zal de komende tijd meer 

gestructureerd gebeuren: alle vrijwilligers krijgen jaarlijks één individueel gesprek en er 

zal minimaal drie keer per jaar een groepsoverleg zijn.  

Resultaten 

Einde jaar 1: 

- Alle vrijwilligerstaken zijn duidelijk beschreven. 

- Alle lestaken kunnen door minimaal twee vrijwilligers worden uitgevoerd. 

- Drie keer per jaar is er groepsoverleg met alle vrijwilligers per vakgroep. 

- Jaarlijkse vinden functioneringsgesprekken plaats tussen algemeen coördinator met 

vrijwilligers over taken en motivatie. 

- Nieuwe taken zijn: groepscoördinator en vrijwilligers PR & Communicatie. 

- De algemeen coördinator neemt de taak 'werving van vrijwilligers' volledig over van de 

medewerker bestuur en beleid (med. A.). 

 Einde jaar 2: 

- PR en Communicatie zijn uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door de betaalde 

medewerkers.  

- De algemeen coördinator houdt zich niet meer bezig met activiteiten, maar alleen nog 

maar coördinatie intern, financiële administratie, en vrijwilligersbeleid. 
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Einde jaar 3: 

 

- Er ligt een beleidsplan voor PR en Communicatie voor de komende drie jaar. 

- PR en Communicatie zijn uitgevoerd door vrijwilligers met weinig ondersteuning van 

algemeen coördinator. 

4.2.2 Registratie en verslaglegging 

De komende jaren zal veel tijd worden besteed aan een verbetering van de 

verslaglegging. Dit is van belang om potentiële financiële samenwerkingspartners aan te 

kunnen spreken op financiële ondersteuning, met onderbouwing van gegevens. 

1. Door duidelijk te maken welke instellingen naar ons doorverwijzen, blijkt ook wie 

gebruik maakt van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij onderzoeken 

wie belang heeft bij de organisatie Casa Tiberias en haar financiële 

samenwerkingspartner kunnen worden. 

2. Door specifieke informatie per deelnemer bij te houden kunnen doelgroep-

specifieke fondsen worden aangeschreven. Bijvoorbeeld: 

- Welke doelgroepen helpen we (jongeren, ouderen, met/zonder 

beperking)?  

- Wat zijn de vorderingen van mensen. Bijvoorbeeld met de taallessen en 

computerlessen: hoeveel mensen gaan ieder jaar hoeveel niveaus 

omhoog?  

- Wat zijn de vragen die aan vrijwilligers van de formulierendienst worden 

gesteld? 

3. Door succesverhalen te verzamelen kunnen we beter aangeven bij gemeente, 

fondsen, bedrijven en particulieren waarom we hun steun nodig hebben. 

Het verzamelen van succesverhalen (bijvoorbeeld door het interviewen van oud-cliënten) 

heeft vaak als bijkomend doel dat het zeer motiverend en leerzaam is voor de medewerkers. 

Waarom was Casa zo belangrijk in het leven van deze persoon? 

Resultaten 

Einde jaar 1:  

- Medewerker beleid en bestuur ontwikkelt een registratiesysteem voor de afnemers 

van diensten bij Casa Tiberias. Per activiteit vindt een doelgerichte registratie plaats. 

- Medewerker beleid en bestuur ondersteunt coördinator activiteit/vrijwilligers bij 

registratie en verwerking van gegevens in maandelijkse statistieken. 

Einde jaar 2: 

- Registratie per activiteit is verantwoordelijkheid van betreffende coördinator 

activiteit.  
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- Voor maandelijkse verwerking van gegevens in statistieken is een speciale vrijwilliger 

aangetrokken. 

- Medewerker beleid en betuur draagt supervisie over registratie over aan de 

coördinator activiteit. 

Einde jaar 3: 

- Registratie is een taak van de groep vrijwilligers die de activiteit uitvoert, onder 

aanvoering van de coördinator activiteit. Op elk gewenst moment kan het bestuur 

vragen om geregistreerde gegevens. 

4.2.3 Bestuur van Casa Tiberias 

- Het bestuur van Casa Tiberias bestaat momenteel uit 5 personen. Om in de toekomst 

meer organisatietaken over te nemen van de medewerker beleid en bestuur en om 

de financiële strategie (zie hoofdstuk 7) mogelijk te maken, zijn er meer 

bestuursleden nodig met specifieke taken. Belangrijke vaardigheden voor nieuwe 

bestuursleden moeten zijn: kennis van het bedrijfsleven en andere instellingen in 

Delfshaven en daarmee goed contact kunnen leggen; kennis van fondsenwerving, 

waaronder het verkrijgen van giften in natura of giften voor specifieke materialen die 

Casa Tiberias nodig heeft; netwerk kennen van Kaapverdiaanse organisaties, om de 

samenwerking vorm te geven (zie hoofdstuk 6). 

 

Resultaat 

 

Einde jaar 1: 

 

- Bestuur bestaat uit 7 personen. Enkele bestuursleden kunnen in de komende jaren taken 

van medewerker beleid en bestuur overnemen. 

Einde jaar 2: 

- Er zijn bestuursleden geworven die op den duur de taken van de medewerker op het 

gebied van organisatie/bestuur kunnen overnemen.  

- Bestuursleden hebben zelf contact met fondsen en gemeente. 

- Minimaal één bestuurslid kan zelfstandig fondsaanvragen schrijven. Eventueel is hiervoor 

een training gevolgd. 

- Vanaf jaar drie is nog maar 4 uur per week betaalde organisatieondersteuning nodig. 

- Onderzocht wordt of het aanstellen van ambassadeurs, die zich willen inzetten voor de 

stichting zonder dat daar de verantwoordelijkheid van een bestuurstaak bij komt, extra 

mogelijkheden voor ontwikkeling biedt.  
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Einde jaar 3: 

 

- Fondswerving wordt gedaan door bestuursleden. Medewerker beleid en bestuur heeft 

haar taken volledig overgedragen. 

 

 

5. Taken van vrijwilligers en medewerkers van Casa Tiberias voor de 

komende drie jaar 

 

5.1 Taken van vrijwilligers 

Afgelopen jaren werden de vrijwilligers allemaal aangestuurd door één betaalde 

coördinator. Toen gekeken werd naar mogelijkheden om kosten te verlagen en daarmee 

op langere termijn de toekomst van de organisatie veiliger te stellen, stelde men vast dat 

het mogelijk was om een aantal taken van de coördinator aan vrijwilligers over te 

dragen. In dit kader is begonnen met het toewerken naar een vrijwillige coördinator per 

kernactiviteit. Dit betekent dat de betaalde coördinator niet meer alle vrijwilligers 

aanstuurt maar alleen nog maar de coördinatoren van de verschillende groepen, die op 

hun beurt de vrijwilligers in hun groep aansturen. Dit zal komende tijd verder worden 

uitgewerkt door de coördinatietaken nauwkeurig te beschrijven en benodigde kennis 

verder over te dragen. Ook wordt de functie gastvrouw/heer verzwaard. 

Resultaten 

Einde jaar 1: 

- Per kernactiviteit is er een coördinator benoemd. 

- Coördinator wordt ondersteund door medewerker beleid en bestuur in de 

uitoefening van zijn/haar functie. 

- Functieomschrijving coördinator per kernactiviteit is vastgelegd. 

- Medewerker beleid en bestuur werkt medewerker algemeen coördinator in op 

ondersteunen coördinatoren kernactiviteiten. 

Einde jaar 2: 

- Coördinator is verantwoordelijk voor organiseren vergadering van zijn 

vrijwilligersgroep. 

- Coördinator stuurt de registratie van gegevens aan. 

- Ondersteuning coördinatoren kernactiviteiten is volledig overgedragen aan de 

algemeen coördinator. Functioneringsgesprekken worden gehouden door de 

algemeen coördinator. 
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Einde jaar 3: 

- Elke kernactiviteit functioneert zelfstandig. 

- Coördinator kernactiviteit stuurt zijn/haar vrijwilligersgroep aan.  

- Coördinator kernactiviteit stuurt registratie en verwerking gegevens aan. 

- Coördinator kernactiviteit houdt functioneringsgesprekken met zijn/haar 

vrijwilligers en is eerst verantwoordelijke voor het oplossen van problemen. 

- Algemeen coördinator is bereikbaar in geval van klachten over het werk etc. 

 

5.2 Uren en taken van betaalde medewerkers voor de komende drie jaar 

5.2.1 Betaalde coördinator 

In 2015 was de coördinator ongelukkigerwijs een groot deel van het jaar ziek. Vragen die 

op Casa Tiberias afkwamen, werden daardoor niet altijd afdoende afgehandeld. Reden: 

er ontbrak bij de aanwezige vrijwilligers kennis om de gestelde vragen te beantwoorden. 

De vragen betroffen vragen naar de interne organisatie en vragen vanuit het netwerk 

van Casa Tiberias. Ook de continuïteit van het werk kwam in het geding, omdat de 

werving van nieuwe vrijwilligers nauwelijks plaatsvond. Gevolg van dit alles: 

overbelasting van de aanwezige vrijwilligersgroep, minder tijd voor ontspanning en 

contact. Communicatie tussen bestuur en interne organisatie was minimaal. De 

organisatie van activiteiten liep door, maar de ontwikkeling binnen Casa Tiberias stond 

zo goed als stil. 

Kennis over de interne organisatie kan meer aan vrijwilligers overgedragen worden. 

Daarmee is al een start gemaakt in 2015. Hiermee zal de komende maanden verder 

worden gegaan.  

Maar een betaalde algemeen coördinator blijft vooralsnog nodig voor een organisatie als 

Casa Tiberias voor: 

- De waarborging van continuïteit en kwaliteit van de activiteiten, en waar 

vrijwilligers zich gesteund weten (vrijwilligersbeleid). 

- De waarborging van een goed functionerende interne organisatie waar een 

goede communicatie tussen bestuur en vrijwilligers van de activiteiten de 

noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie mogelijk maakt. 

- Waarborging van de coördinatie tussen de eigen organisatie en het netwerk van 

mogelijke samenwerkingspartners op allerlei gebied. 

 

Wanneer deze taken nu al volledig overgedragen worden aan vrijwilligers, terwijl de 

continuïteit van de uitvoering nog niet gegarandeerd is, verzwakt dit de organisatie 

dusdanig dat dagelijkse uitvoering en organisatieontwikkeling belemmerd worden. 
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De functie van algemeen coördinator verandert langzamerhand van meer uitvoerend 

coördinerend, naar vooral beleidsmatig coördinerend. In deze verandering worden 

meerdere vrijwilligers belast met deeltaken van uitvoering en ontwikkeling van beleid. 

Gebaseerd op onze ervaringen tot nu toe vraagt dit om een coördinator, die liefst 

dagelijks enkele uren aanwezig is. We rekenen daarom met een taakomvang van 20 uur 

per week, verdeeld over 4 - 5 dagen. 

Resultaten 

Einde jaar 1: 

- Financiële administratie en post/email verkeer worden volledig overgedragen aan 

de algemeen coördinator. 

- De algemeen coördinator werkt een vrijwilliger in op een deel van de taken voor 

een goede financiële administratie. Zij blijft zelf de kas beheren. 

- De algemeen coördinator werkt een vrijwilliger in op de verwerking van 

post/emailverkeer. 

- De algemeen coördinator neemt meer en meer vrijwilligersbeleid over van de 

medewerker beleid en bestuur. 

Einde jaar 2: 

- De algemeen coördinator houdt zich niet meer bezig met regelen van de activiteiten, 

maar alleen nog maar met de interne coördinatie (ondersteuning coördinatoren en 

gastvrouwen), financiële administratie, en vrijwilligersbeleid. 

Einde jaar 3: 

- Functie algemeen coördinator is meer en meer gericht op ondersteuning bestuur 

en netwerkgroep. Taken coördinatie intern op hoofdlijnen, vrijwilligersbeleid en 

verantwoordelijk voor de financiële administratie blijven de organisatietaken van 

de algemeen coördinator. 

 

5.2.2 Betaalde organisatieondersteuning 

De organisatieondersteuning wordt op het moment nog gedurende 20 uur per week 

gegeven. Dit zou eigenlijk al zijn afgebouwd, maar door langdurige ziekte is een 

achterstand ontstaan in het overdragen van kennis en het inwerken van anderen. We 

verwachten de opgelopen achterstand met ongeveer drie maanden te kunnen inlopen.  

Vanaf april kan deze ondersteuning alsnog worden afgebouwd van 20 uur naar 8 uur per 

week. Dit kan vooral afgebouwd worden omdat een deel van de taken van de 

medewerker beleid en bestuur, namelijk de organisatieopbouw en borging, dan is 

afgerond. In de komende jaren zal daarnaast ook kennis en taken overgedragen worden 
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aan bestuursleden en vrijwilligers. Ook dit proces is vorig jaar al in gang gezet, maar 

heeft door ziekte van de beide medewerkers vertraging opgelopen.  

Een andere belangrijke taak van de betaalde medewerker is nu nog fondsenwerving. 

Ondersteuning van bestuur in fondswerving en het helpen ontwikkelen van Casa Tierias 

tot een organisatie die meer functioneert als een sociale onderneming zal komende 

jaren een belangrijk onderdeel van haar taak zijn. De bedoeling is dat deze 

ondersteuning aan het einde van 2018 kan worden afgerond. Om dit na haar vertrek te 

kunnen voortzetten, zullen nieuwe bestuursleden aangetrokken worden die dit werk 

kunnen uitvoeren en zal ook mogelijk worden gemaakt dat zij hier cursussen in kunnen 

volgen. De financiële strategie is in een apart hoofdstuk nader toegelicht.  

Resultaten 

Einde jaar 1 wordt verwacht dat de Medewerker Beleid en Bestuur de volgende resultaten heeft 

gerealiseerd: 

- Zij stuurt de coördinatoren aan op de uitvoering van hun functie, en de registratie 

van gegevens. 

- Zij legt alle interne taken vast in functieomschrijvingen en communiceert deze 

met de vrijwilligers. 

- Zij ondersteunt de algemeen coördinator in de overname van taken en begeleidt 

haar in de uitvoering. 

- Zij ondersteunt het bestuur in het werven van nieuwe leden (w.o. omschrijven 

nieuwe functieprofielen, werven bestuursleden). 

- Zij ondersteunt het bestuur in haar beleid, in zonderheid de uitvoering van beleid 

naar een toekomstbestendige financiering. 

- Zij ondersteunt bestuur in fondsenwerving. 

Einde jaar 2: 

- Zij heeft aan het eind van het 2e jaar alle organisatietaken aan med. B 

overgedragen. 

- Voortzetting werving bestuursleden. 

- Bestuur ondersteunen op uitvoering beleid toekomstbestendige financiering (zie 

onder hoofdstuk 6 en 7). Strategie fondsenwerving wordt verder uitgewerkt. 

Einde jaar 3: 

- Medewerker beleid en bestuur heeft in samenwerking met het bestuur een strategie 

ontwikkeld voor fondsenwerving/genereren van inkomen voor de komende jaren, 

gebaseerd op resultaten van de afgelopen jaren. 

- Overdragen kennis en ervaring van medewerker beleid en bestuur naar bestuursleden. 
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6. Samenwerkingsverbanden 

De komende drie jaar zal hard worden gewerkt aan het vergroten van de samenwerking 

met de andere Kaapverdiaanse organisaties in Delfshaven. Hier is het afgelopen jaar een 

start mee gemaakt door bewust te investeren in netwerkopbouw. Er is een netwerk 

opgebouwd waar meer dan 20 organisaties zich bij aansloten. De aangesloten 

organisaties hadden uiteenlopende doelstellingen. Met enkele van die organisaties, die 

qua doelstellingen, dichter bij de doelstellingen van Casa Tiberias liggen dan de rest, wil 

Casa Tiberias in de toekomst meer gaan samenwerken.  

We hebben gekeken naar specifieke gebieden waarop meer samenwerking tussen 

Kaapverdiaanse organisaties mogelijk is. Er is bijvoorbeeld een tweede organisatie die 

een formulierendienst heeft. Met deze organisatie heeft Casa Tiberias reeds enig 

contact, dat we in de toekomst verder willen uitbouwen tot meer samenwerking op 

voornamelijk dit gebied. Hierbij denken we onder meer aan afstemming openingstijden 

en leren van elkaars specialisten op bepaalde gebieden.  

Taal- en computerlessen worden binnen geen enkele Kaapverdiaanse organisatie 

gegeven op dit moment, maar zijn wellicht voor andere organisaties wel van belang voor 

hun eigen voortgang. Samenwerking voor werving en promotie ligt dus voor de hand. 

De komende jaren gaat Casa Tiberias meer samenwerking op verschillende manieren 

vormgeven.  

Deze vorm samenwerking en afstemming kan opleveren:  

• Een meer efficiënte inzet van vrijwilligersuren richting de doelgroep. Bijvoorbeeld 

door de afstemming van werkzaamheden binnen de 2 formulierendiensten die er 

nu zijn in Delfshaven. 

• Meer bereik van de doelgroep door bijvoorbeeld gezamenlijk met andere 

Kaapverdiaanse organisaties voorlichtingsactiviteiten te organiseren. 

• Betere organisatie van activiteiten waar andere organisaties beter in zijn dan 

Casa, bijvoorbeeld de organisatie van ontspanningsactiviteiten. 

• Meer informatie over de activiteiten binnen elke organisatie door elkaar op de 

hoogte te houden van de eigen activiteiten en bezoekers van elke organisatie te 

informeren over de activiteiten van andere organisaties. 

Daarnaast wil Casa Tiberias meer contacten leggen met niet-Kaapverdiaanse 

organisaties, die gevestigd zijn in de fysieke nabijheid van Casa Tiberias. Samenwerking 

met hen kan profijt opleveren op o.a.:  

- Doelgroep nivo (bijv. verbreding van de doelgroep die kan profiteren van het 

aanbod van gezondheidsactiviteiten). 

- Activiteitenniveau (bijv. kwaliteit van de taallessen verbeteren).  



Pagina 16 van 20 
 

- Of financiële toekomstbestendigheid (bijv. door een krachtig lobbynetwerk te 

ontwikkelen voor het bereiken van gezamenlijke belangen binnen Delfshaven). 

Resultaten 

Einde jaar 1: 

- Afstemming tussen Kaapverdiaanse organisaties inzake activiteiten is op gang gekomen. 

Resultaten worden verwacht in 2017. 

- Er zijn contacten gelegd met welzijnsorganisaties in de wijk, om de verschillende 

mogelijke vormen van samenwerking te onderzoeken. 

Einde jaar 2: 

- Samenwerking met Kaapverdiaanse organisaties heeft geleid tot meer afstemming en 

samenwerking van enkele activiteiten. Een voorzichtig begin is gemaakt met het 

gezamenlijk uitvoeren van activiteiten. 

- Eerste vorm van samenwerking tussen niet-Kaapverdiaanse organisaties en Casa Tiberias 

zijn op gang gekomen. Deze samenwerking kan op allerlei vlak liggen, waaronder lobby 

richting gemeente i.v.m. financiering. 

 

Einde jaar 3: 

- Samenwerking met Kaapverdiaanse organisaties heeft geleid tot meer afstemming en 

samenwerking betreffende een financiële strategie. 

- Samenwerking beïnvloedt de financiële ontwikkeling van de deelnemende organisaties op 

een positieve manier. 

 

7. Financiële strategie 

De komende drie jaar zal hard gewerkt worden aan diversificatie van de 

inkomstenbronnen van Casa Tiberias. Op de langere termijn verwachten we op de 

volgende manier de activiteiten te financieren: 

7.1 Hogere bijdrage van de gemeente Rotterdam 

Zoals u in de begroting ziet, verwachten we vanaf 2018 aanzienlijk meer geld van de 

gemeente Rotterdam te ontvangen dan nu het geval is.  

Het beleid van de gemeente Rotterdam is op dit moment dat één grote welzijnsinstelling 

per deelgebied wordt gefinancierd voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in dat 

deelgebied. De ervaring van Casa Tiberias van de afgelopen jaren is dat er op deze 

manier te weinig financiering voor organisaties als Casa Tiberias overblijft om de vele 

activiteiten te kunnen uitvoeren.  
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In 2017 begint een nieuwe beleidscyclus aanbesteding bij de gemeente, gericht op 

subsidieverstrekking vanaf 2018. Casa Tiberias zal in de komende twee jaren samen met 

collega-organisaties uit Delfshaven en daarbuiten de gemeente Rotterdam het effect van 

haar huidige beleid laten zien, met als doel dat dit beleid wordt bijgesteld. De eerste 

stappen om dit doel te bereiken zijn reeds gezet.  

Activiteiten die we de komende jaren zullen ondernemen om dit te bereiken: 

- Lobby naar de gemeente samen met partners waarmee we hierin optrekken. Contacten 

zullen goed worden onderhouden, ook ten behoeve van het creëren van kansen in het 

nieuwe aanbestedingstraject. 

- Goede registratie van instellingen die naar ons doorverwijzen. We helpen mensen die 

niet bij Sociale Zaken, Vraagwijzer, UWV, terecht kunnen en door hen of anderen naar 

ons worden doorverwezen en doen daarmee werk dat door de gemeente gefinancierd 

zou moeten worden.  

- Goede registratie van het soort problemen waar we mensen bij helpen. Bijvoorbeeld 

aanvraag van DigiD voor communicatie met overheidsdiensten. 

- Toewerken naar meer afstemming en specialisatie binnen organisaties die met dezelfde 

doelgroep werken, zodat de toegevoegde waarde van ieder duidelijk is. 

7.2 Bezuinigen op eigen exploitatie 

Gezocht wordt naar manieren om de kosten voor de eigen exploitatie te verminderen. 

De uitgaven van Casa Tiberias zijn niet hoog. Maar geprobeerd wordt te bezuinigen door 

producten in natura te verwerven en door klusjes meer door vrijwilligers te laten 

uitvoeren. Ook zal worden onderzocht of de onkostenpost voor vrijwilligers omlaag kan. 

 

7.3 Sociaal ondernemen: genereren van eigen inkomen 

De komende twee jaar zal intensief worden onderzocht hoe het eigen inkomen kan 

worden verhoogd.  

Een manier om onze financiële toekomst steviger te maken is het organiseren van meer 

activiteiten waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald. Ook zal worden gekeken of we 

de eigen bijdrages iets kunnen verhogen. Substantiële verhoging is echter niet mogelijk, 

omdat de doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen met een laag inkomen. Ook zal 

mensen gevraagd worden om vrijwillig een bijdrage te leveren als donateur.  

Een tweede manier is het verhuren van de 2 grotere ruimtes in het gebouw van Casa 

Tiberias. Welzijnsorganisaties uit de wijk willen regelmatig gebruikmaken van één van de 

zalen van Casa Tiberias. Het gevraagde bedrag van € 75, - per dagdeel is voor vele 

organisaties echter te hoog om te betalen. Afhankelijk van de organisatie wordt in 

voorkomende gevallen besloten de zaal te verhuren tegen een lager bedrag. Gezien deze 

ervaringen zal het bedrag dat hiermee kan worden verdiend niet veel hoger zijn.  
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Bij de fondswerving voor het financieren van activiteiten zal nog meer dan al het geval 

was in de kostenberekening de kosten voor het gebruik van een ruimte worden 

opgenomen. Door het hanteren van projectfinanciering zijn deze kosten ook inzichtelijk 

te maken in de afrekening naar de ondersteunende fondsen en in de jaarrekening. 

7.4 Sociaal ondernemen: sponsoring, door samenwerking met,  en donaties van 

bedrijven in Delfshaven  

Delfshaven is een levendig deel van Rotterdam waar veel bedrijven en bedrijfjes zich 

vestigen. Deze bedrijven zijn, net als Casa Tiberias, trots op hun wijk en geïnteresseerd in 

een welbevinden van de wijkbewoners. Casa Tiberias gaat onderzoeken hoe deze 

bedrijven te vinden, en vervolgens goede manieren van samenwerking te ontwikkelen. 

Deze samenwerking moet zowel de bedrijven als Casa Tiberias uiteindelijk profijt 

opleveren in de vorm van goederen, geld of diensten. 

Materieel en diensten die we als organisatie nodig hebben, proberen wij veel meer bij 

bedrijven om niet te verkrijgen. Hierbij denken we aan computers, maar ook aan 

diensten op het gebied van onderhoud computers, PR & Communicatie, 

kantoorartikelen, boeken voor taallessen en koffie en thee voor de ontvangstruimte. 

Maar ook aanbieden van de vergaderlocatie aan bedrijven in de buurt, met tussendoor 

of aansluitend een Kaapverdiaanse maaltijd zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

 In 2016 willen wij een team van vrijwilligers formeren (van binnen en buiten de 

Kaapverdische gemeenschap), die zich puur bezighouden met het leggen van contacten, 

opbouwen van relaties en het ontwikkelen van samenwerking met bedrijven en 

bedrijfjes in Delfshaven.  

7.5 Scenario zonder gemeente financiering. 

In 2017 zal er een scenario worden uitgewerkt, voor het geval we er niet in slagen om 

gelden via de gemeente te verwerven. Verdere bezuiniging op andere kosten is al in 

2016 in gang gezet. Voor de uitvoering van activiteiten blijft geld nodig. Terugdringen van 

de uren van de medewerker beleid en bestuur tot nul in 2019 is een volgende 

bezuiniging. Dit is mogelijk, door bestuursleden aan te trekken, die haar taken in 

beleidsvorming en uitvoering kunnen overnemen.  

Een laatste pijnlijke beslissing zal dan waarschijnlijk moeten zijn het ontslaan van de 

algemeen coördinator. Financiering van de organisatie is in deze situatie afhankelijk van 

bijdragen en sponsoring. Dit is een te smalle basis om de verantwoording voor een 

betaalde kracht te kunnen dragen als stichting. Overname van al haar taken door 

vrijwilligers zal moeilijk zijn. Dit zal zeker ten kosten gaan van de uitvoering van het 

vrijwilligersbeleid, de coördinatie van de interne organisatie en de communicatie tussen 

Casa Tiberias en haar netwerk. Hoe dit, in ieder geval voor een deel, op te vangen zal in 
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een plan moeten worden uitgewerkt. Wellicht kunnen andere (zelf)organisaties in 

Delfshaven ons advies geven hoe dit vorm te kunnen geven. 

Resultaten 

Einde jaar 1: 

- De inkomsten van eigen bijdrages zijn gestegen omdat meer activiteiten worden 

ontplooid. 

- Er zijn meer inkomsten uit zaalverhuur, omdat de ruimtes optimaal worden gebruikt. 

- Er is een projectenboekhouding opgezet, waardoor ook meer inzicht is in opbrengsten 

voor de verschillende kostenposten per project. 

- Er zijn contacten met bedrijven. Er wordt materiaal om niet gegeven. 

- Fondsenwerving heeft aanvullende inkomsten opgeleverd. 

- Intern wordt gezocht naar mogelijkheden van extra bezuinigingen in de exploitatie. 

Einde jaar 2: 

- Er is op meerdere manieren geprobeerd om eigen inkomen te genereren. 

- Een aantal taken van de medewerker die zich bezighield met beleid en organisatie is 

door bestuursleden overgenomen, waardoor haar uren in 2018 kunnen worden 

teruggebracht. 

- Gemeente heeft een flinke bijdrage toegezegd voor 2018.  

- Er is een scenario opgesteld hoe in een beperktere omvang verder te gaan, als de 

gemeente geen bijdrage zal leveren in 2018. 

- Er zijn goede contacten met meerdere bedrijven. Er begint een samenwerking op gang te 

komen.  

Einde jaar 3: 

- Er ligt een strategie voor fondsenwerving/genereren van inkomen voor de komende 

jaren gebaseerd op resultaten van de afgelopen jaren. 

- Gemeente heeft een flinke bijdrage voor 2019 toegekend. 

- Inkomsten uit eigen bijdrages en vrijwillige particuliere donaties zijn verder gestegen. 

- Bedrijven geven regelmatig diensten en materialen, weten ons te vinden en wij hen. 
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Begroting Casa Tiberias 2016 - 2018

Uitgaven

resultaat  

2015 2016 2017 2018

Medewerker Beleid en bestuur         22.000         16.500           9.200 

Medewerker Coördinatie         20.000         21.000         21.000 

Totaal kosten betaalde krachten         61.643          42.000          37.500          30.200 

overige werkgeverslasten

Vrijwilligerskosten           6.575            7.000            7.500            7.500 

Activiteitenkosten           3.701            3.900            4.000            4.000 

Kantoorlasten           6.738            7.000            7.000            7.200 

Dotatie voorziening pand           3.750            3.750            3.750            3.750 

Huisvestingslasten           7.831            7.500            7.500            7.400 

Overige organisatielasten           4.271            4.500            5.000            5.500 

Totaal uitgaven         94.509          75.650          72.250          65.550 

Inkomsten

Sint Laurensfonds         63.677          44.000          39.500          12.000 

Gemeente Rotterdam                  -                     -                     -            23.000 

Gebiedscommissie Delfshaven           3.800            4.000            4.000            4.000 

Fondswerving diversen         13.250          14.100          13.350          14.110 

Ondersteuning bedrijven financieel 

en  in natura                  -              5.000            5.000            5.000 

Verhuur               590                600                800            1.200 

Bijdragen deelnemers           1.315            1.400            1.500            1.600 

Giften/donateur               475                600                750                900 

Rente spaarrekening                 46                  50                  50                  50 

Totaal inkomsten         83.153          69.750          64.950          61.860 

Saldo uit reguliere bedrijfsvoering       -11.356          -5.900          -7.300          -3.690 
Bijzondere lasten voorgaande jaren          -3.605                   -                     -                     -   

      -14.961          -5.900          -7.300          -3.690 

Onttrekking reserve actitiviteiten           7.000                   -                     -                     -   
Garantie subsidie           7.500            5.900            7.300            3.700 

Resultaat             -461                   -                     -                    10 


