JAARBERICHT 2021
DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN
De stichting SJJV heeft ten doel een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit van de
gemeente Teylingen en het functioneren van het gemeenschapsleven,
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STATUTEN
Op 11 april 2013 zijn bij notariskantoor Mendelts te Voorhout de statuten gewijzigd en zullen
medio 2022 w orden geactualiseerd.
BELONINGSBELEID IN 2021
De stichting heeft geen medewerkenden in loondienst.

BELEIDSVISIE
Hoewel de naam nog doet vermoeden, dat het bij ons enkel om jeugdigen gaat, is niets
minder waar.
Met de overdracht van het jeugdwerk aan een professionele partner van de gemeente
Teylingen in 2012, heeft de SJJV haar werkterrein aÍ aangepast naar alle
leeft ijdsgroeperingen.
De organisatie van SJJV is zo ingericht, dat iedereen ons kan benaderen met vragen over
persoonlijke dan wel gezamenlijke belangen. We staan iedereen te woord en zijn in staat
vragen (rechtstreeks of na verwijzing) te beantwoorden.
ledereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en

elkaar helpen, geven invulling aan het begrip'samen leven'.

Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun
eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past btjzrjnlhaar identiteit en
waarbij ieders ontwi kkelíngsmogeli.ikheden centraal staan.

Onze klanten kunnen ook groepen zijn (bijvoorbeeld wijk- of buurtgenoten), of organisaties
(bijvoorbeeld een wijkraad of een sportvereniging).
Het gaat meestal om ondersteuning van en door vrijwilligerswerk. Organisatíes die vrijwel
uitsluitend 'draaien' op vrijwilligers, zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons.
De kracht van SJJV is de verenkering in de lokale samenleving. Samenwerking met andere
lokale organisaties is de basis. We zijn een echte netwerkorganisatie. We onderhouden
structurele contacten met individuele personen en partners op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen. Met diverse organisaties werken we samen.
Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in netwerken vanwege de afstemming van de
dienstverleníng. We investeren in ketensamenwerking om vanuit verschillende invalshoeken
en disciplines beoogde doelen te bereiken. Samenwerking is effectief als er sprake is van
een gezamenlijk gedragen visie en regie. Het belang van de klant (burger), vereist een open
en kritische houding van partners naar elkaar.
De SJJV is laagdrempelig. We kennen de specifieke doelgroepen, hebben contact met hen
en bieden hen een afgestemd aanbod. lndien nodig venruijzen we naar andere voozieningen
en organisaties die beschikken over specialistische kennis of een uitgebreid aanbod op
deelterreinen. We betrekken onze klanten, diverse belangengroepen, onze partners en
eventuele opdrachtgevers bij de evaluatie van onze werkzaamheden.
De SJJV is een (semi)professionele organisatie die intem dezelfde uitgangspunten hanteert
als die zij extern uÍtstraalt. De vrijwilligers werken graag bij SJJV en ontwikkelen zich
voortdurend.
MISSIE

Op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen
maximaal sociaal actief te zijn in onze maatschappf. ledereen kan de regie voeren over zijn
eigen leven.
We zetten ons in om het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te
bevorderen.
Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving.
HUISVESTING

Spelewey, Breughelhof 8 te Voorhout.
De activiteiten voor jongeren van de stichting worden o.a. georganiseerd in en vanuit dit pand dat
tevens wordt verhuurd aan externen. Dit laatste dient ook voor de financiering van de huisvestingskosten. Voor een betere en gebruiksvriendelijkere toegang tot de bovenverdieping is in het
verslagjaar via sponsoring de trap naar de bovenverdieping vervangen. Eveneens zijn met
gedeeltelijke sponsoring kruiden/groente-bakken aangelegd voor de kookactiviteiten die plaatsvinden in de kookstudio van §pelewey.
Dit pand is in eigendom van de stichting SJJV. De gemeente Teylingen heeft, als eigenaar van de
grond, het recht van opstal verleend.
Op I juli 2013 is bij notariskantoor Mendelts te Voorhout het recht van opstal vastgelegd, welk
recht eindigt op I juli 2038.

MEERJARENONDERHOUDSPLAN
Op basÍs van het onderhoudsplan welke in het jaar 2008 was opgesteld is het meerjarenonderhoudsplan in het jaar 2021 geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan betreft het te venuachten meerjarenonderhoud in de komende 10 jaren.
Eveneens zaljaarlijks aan de Meerjarenonderhoudsvooziening vanuÍt de exploitatie van Spelewey
een dotatie plaatsvinden ter dekking van de te verwachten kosten.
TOËKO['ISTVISIE
Het bestuur van de SJJV wil zich in de komende jaren meer richten op de activiteiten van alle
leefiijdsgroepen, zoals in de afgelopen jaren in de jaarverslagen is vermeld en het pand Spelewey
verder ontwikkelen als wijkcentrum. In het verslagjaar zijn hiervoor contacten geweest met de
Gemeente Teylingen en Stichting Welzijn Teylingen.
Hierin passen eveneens de activiteiten i.h.k. van lerend wijkcentrum waarin studenten leerervaringen
en praktíjkinzet combineren, in samenwerking met professionals, buurtbewoners en (buurt)vrijwilligers.
Zijworden actief, inhoudelijk en procesmatig ondersteund en begeleid door professionals in welzijn,
onderwijs en zorg.
Om de wíjziging in de visie van het bestuur van de SJJV ook in de tenaamstelling weer te geven zal
dit tot uitdrukking komen in de betekenis hiervan.
Zoals dit nu luidt "Stichting Jeugd en JongerenwerkVoorhout", zatdit medio mei2}22 gewijzigd
worden in "Stichting SJJV" wat staat voor Spelewey, voor Jou, voor Jong tot oud, en Verbindend aan
elkaar''.

MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN GOVID-{g
Voor het gebruik van het pand Spelewey zijn, zoals eveneens in het jaar 2020, in het onderhavige
verslagjaar de voorgeschreven maatregelen vanuit de rijksoverheid van kracht.
Deze maatregelen zijn aan de gebruikers van Spelewey bekend gemaakt.
Als gevolg van alle aspecten van het corona-virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen was het
bestuur genoodzaakt om haar activiteiten af te schalen met het gevolg dat de inkomsten uit o.a. de
verhuur van Spelewey z$n verminderd, hetgeen tot uitdrukking komt in het negatieve
exploitatieresultaat 202 1
VERHUUR SPELEWEY
Naast de clubs, ressorterend onder het bestuur van de SJJV, werd het pand Spelewey eveneens
verhuurd aan o.a.;
Jeugdschaakvereniging "De Vrijpionnen"
Klaverjasclub "Spelewey"
Singing Stars
WelzijnTeylingen
Daarnaast vindt er verhuur op incidentele basis plaats.

*
*
*
*

JUBILEUM SJJV
ln het verslagjaar bestond de stichting 4A iaar. Om hier aandacht aan te geven is een aantal keren de
datum voor deze viering verschoven a.g.v. de maatregelen voor de coronapandemie.
lnmiddels is besloten, gelet op de tijdsduur, hiervoor geen afzonderlijke viering te organíseren.

ACTTV|ïEITEN 2021
a. Kinderkookclub.
ledere donderdagmiddag is in de keuken van de K.T.S. in Voorhout kookles voor kinderen
van 10 tot 14 jaar, Het idee is 23 jaar geleden geboren in de B.S.O. Op vrijdagmiddag op de
locatie van De Villa gaven de leidsters kookles aan de kinderen in de keuken.
Deze keuken had een 4-pits fornuis, dus veelte klein voor jongens en meisjes van deze
leeftÍjd. Toen kwam men in de B.S.O. met Willem Vogels op het idee om dit grootser aan te
pakken en werd contact gezocht met de jongerenwerker Lianne Dijksman. Gezamenlijk kwam
het idee om jongens en meisjes uit het dorp Voorhout er bijte betrekken.
Gezien de vele reacties een groot succes. Het idee was de kooklessen te laten bestaan uit blokken
van 6 lessen maar gezien het succes is besloten dat de kinderen totaal 15 lessen mochten volgen
en dit 2 x per jaar. Elke week komen 18 kinderen en is er al een wachtlijst, dus veel animo bij
deze leeftijdsgroep. De kinderen zijn bijzonder enthousiast en hun docenten ook. Wllem Vogels en
Kees Hoek hopen hun liefde voor de kookkunst over te brengen op de kinderen, wat aardig lukt
getuige de reacties van de jongens en meisjes. De kookles begint met persoonlijke hygiëne d.w.z.
alle kinderen moeten hun handen wassen als ze beginnen, een schort voor en natuurlijk de
koksmuts op. ledereen heeft een eigen receptenmap, want elke week een ander gerecht maken
is wel iets om te bewaren in een map.
Enkele voorbeelden zijn: Boerenomelet, pizza, gevulde speculaas, zalm, spaghetti, huzarensalade
enz. Natuurlijk wat je zelf maakt, neem je mee naar huis. De meeste kinderen maken hun gerechten
ook nog eens thuis, en wat natuurlijk het leukst is om je ouders te laten zien dat je al een beetje kunt
koken ondanks dat je pas 10 jaar oud bent. Ook leren de kinderen met echte keukenmessen
verschillende snijtechnieken, van blokjes tot reepjes.
Activiteiten:
2x 18 tot 20 kinderen, 15 kook/baklessen per hal{aar. Het seizoen loopt van september tot januari
en van februari tot juni. De lessen starten om 16.00 uur tot 17.45 uur, ze krijgen drinken en iets
lekkers als ze uit school komen.
Als gevolg van de corona-maatregelen zijn in het verslagjaar 2A21geen bijzondere activiteiten
georganiseerd.
Zie voor meer informatie:
www.indenvoorhoutschepot.nl gn rlrynry.iqdenvoorhoutscheqot.facebook.com
b. Jeugd Clubs Voorhout (JCV)
ln het begin van het jaar 2021 was de knutselclub open, echter dit wel met beperkingen i.v.m.
de coronapandemie. Af en toe dicht, dan weer open, dan weer dicht. Soms was er geen touw meer
aan vast te knopen. Gelukkig zijn binnen de club creatieve mensen en is begonnen met de "JCV
gaat naar buiten dagen". ln de weken waarop Nederland weer "dicht" was, werden buitenactiviteiten
georganiseerd voor alle kinderen van de club. Dit was om de week op een zaterdag.
Activiteiten die gedaan zijn:
Zeskamp, ruilspel, boter-kaas-en eieren, levend Cluedo en schilderen op een groot doek. Het jaarlijkse
kamp is uiteindelijk doorgegaan en dit verliep vlot en zonder complicaties. Wel is besloten om voor het
afgelopen kamp 10 kinderen minder mee te nemen, waardoor het totaal aantal uitkwam op 32 kinderen.
Híervan is I kind eerder naar huis gegaan vanwege Corona gerelateerde klachten, waarvan achteraf
bleek dat dit gelukkig loos alarm was. Het enige wat niet heeft plaatsgevonden is de zwemdag.
Besloten was om in de kampbubbel te blijven en geen extra besmettingsmogelijkheden op te zoeken.
Er kan weer gesproken worden over een geweldig en geslaagd kamp 2021. Voor het nieuwe seizoen
is een club-opening gehouden in september 2A21met een speurtocht, met spelen in de speeltuin en
een puzzelspel. Wederom een leuke ochtend en het aantal kids dat zich had aangemeld was 15.
De knutselclub werd gemiddeld door 15 kinderen per week bezocht.
De club telt 21 vaste begeleiders. Híervan gaan 12 mee op kamp en draaien 15 mee in een rooster
voor de vaste clubdagen.
Extra activiteiten leiding hebben in het verslagjaar 2021 niet plaatsgevonden.

FINANCIELE VERANTWOORDING 2021
De exploitatie van het jaar 2021 resulteerde in een bedrag van €. 1.716,- nadelig

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten in het iaar 2021'.

Realisatie
2021

Begroting
2021

BATEN
Bijdragen

activiteiten

20.299

25.050

Rentebaten

1

0

Overige baten

725

500

21.025

25.550

Huisvestingslasten

9"797

13.150

Organisatielasten

4.310

4.600

0

0

Activiteitenlasten

6.327

5.850

Afschrijvingslasten

2.307

2.007

Som van de lasten

22.741

2s.607

Resultaat nadelig

1.716

57

Som van de baten

LASTEN

Donaties

Dit voordelige resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Na deze mutatie bedraagt
het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2A21 €.26.811,-.
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