Beleidsplan Stichting Rozenobel

De Rozenobel is een wijkcentrum in de Haarwijk in Gorinchem. Dit document
beschrijft het beleid van de Rozenobel.

Officiële naam: Stichting Rozenobel
Adres: Dukatenplein 2, 4205GE Gorinchem
KvK nummer 77730631
Bankrekening: NL79 RABO 0353 8680 19 t.n.v. Stichting Rozenobel

Versie: Juni 2020

Inhoud
1

Samenvatting .......................................................................................................................................... 2

2

Achtergrond en omgeving ....................................................................................................................... 2
2.1
Geschiedenis Rozenobel ........................................................................................................................ 2
2.2
De Haarwijk ........................................................................................................................................... 3
2.3
Andere instanties in de Haarwijk .......................................................................................................... 7

3

Doel ......................................................................................................................................................... 8
3.1
Doelstelling ............................................................................................................................................ 8
3.2
Beoogde effecten .................................................................................................................................. 9

4

Activiteiten .............................................................................................................................................. 9
4.1
Kader voor activiteiten .......................................................................................................................... 9
4.2
De rollen van de Rozenobel ................................................................................................................. 10
4.3
Voorbeelden huidige activiteiten ........................................................................................................ 11

5

Gebouw en Terrein ................................................................................................................................ 11
5.1
Inrichting en visie gebouw................................................................................................................... 11
5.2
Inrichting en visie terrein ..................................................................................................................... 12

6

Business model...................................................................................................................................... 13
6.1
Dekkingsplan en Meerjarenbegroting ................................................................................................. 13
6.2
Financiële organisatie ......................................................................................................................... 14

7

Organisatie ............................................................................................................................................ 15
7.1
Formele structuur ................................................................................................................................ 15
7.2
Bestuur ................................................................................................................................................ 15
7.3
Beheer ................................................................................................................................................. 16
7.4
Commissies en raden ........................................................................................................................... 16
7.5
Samenwerkingen ................................................................................................................................. 16

8

Communicatie ....................................................................................................................................... 17

Bijlagen .......................................................................................................................................................... 18
1. Statuten ................................................................................................................................................... 18
2. Huishoudelijk Reglement ......................................................................................................................... 24
3. Tarievenlijst ............................................................................................................................................. 26
4. Bestuursreglement .................................................................................................................................. 28

Beleidsplan – versie juni 2020

Pagina 1 van 29

Dit beleidsplan is opgesteld bij de oprichting van Stichting de Rozenobel. Het plan
geldt vanaf 2020. Nieuwe versies of aanvullingen worden gemaakt wanneer dit
relevant is.

1 Samenvatting
Wijkcentrum Rozenobel - Voor iedereen van waarde
De Rozenobel is het centrale ontmoetingspunt in de Gorinchemse Haarwijk. Het is de plek waar
activiteiten voor verschillende doelgroepen uit de wijk en de stad als geheel plaatsvinden, en een
platform voor eigen initiatieven. Meedoen, met elkaar en met respect is ons motto. Hier kun je
andere mensen uit je wijk ontmoeten, samen dingen ondernemen, en is er de ruimte om eigen
activiteiten op te zetten. Een plek waar iedereen welkom is, met ruimte voor verschillen.
We zijn er voor iedereen, en kunnen voor iedereen van waarde zijn. Dat blijkt al uit onze naam. De
Rozenobel is een oude Engelse munt uit de 15e eeuw die later in Gorinchem, vrij brutaal, werd
nagemaakt om lokale muntheren te ondersteunen. Ondanks het verbod, nam de stad het op voor de
muntmeesters, en bleef de productie doorgaan om de lokale bevolking te ondersteunen. Hoewel al
onze activiteiten legitiem zijn, herkennen we ons in die eigengereidheid. We geven ruim baan aan
eigen initiatief, en organiseren ook zelf geregeld nieuwe activiteiten om mensen samen te brengen.
Wijkcentrum Rozenobel laat iedereen van waarde zijn. Interesse om aan te haken bij bestaande
activiteiten? Bekijk de website voor een actueel overzicht. Zelf een initiatief opzetten of onze ruimte
gebruiken voor een evenement? Neem contact op voor alle mogelijkheden.
De Rozenobel brengt mensen bij elkaar met respect voor de verschillende interesses. Van koffieochtend tot informatieavond, van vrije inloop tot besloten vergadering. Wij staan in dienst van de
wijk en haar bewoners, en verwelkomen u graag.

2 Achtergrond en omgeving
Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis en de context van de Rozenobel
De Rozenobel bevindt zich in een gemengde wijk in Gorinchem met de nodige uitdagingen op het
gebied van leefbaarheid, eenzaamheid en economie. Het pand begon als dienstencentrum van een
woningcomplex, en is recent overgegaan naar zelfbeheer door een stichting.

2.1 Geschiedenis Rozenobel
De Rozenobel is in 1993 begonnen als een dienstencentrum bij het wooncomplex met 44 woningen
dat aan de ruimte verbonden is. Vanaf het begin bestond de intentie dat de ruimte een bredere
functie had. Voor realisatie daarvan is de ruimte door wooncorporatie Poort6 (die eigenaar is)
verhuurd geweest de Stichting Welzijn Ouderen, aan Rivas, aan Welzijnsstichting Arkelstad en aan
Welzijnsstichting Staerk. De meeste van deze stichtingen waren nauw verbonden aan de burgerlijke
gemeente en bestaan al lang niet meer. Deze situatie eindigde in 2013.

Beleidsplan – versie juni 2020

Pagina 2 van 29

Vanaf 2014 hebben de gemeente Gorinchem en Poort6 gezamenlijk de Rozenobel geëxploiteerd,
met de inzet van diverse vrijwilligers en betrokkenheid van een opbouwwerker van de gemeente.
Het aantal activiteiten dat plaatsvond, is hierdoor groter geworden. In 2018 is de beweging richting
zelfbeheer door de wijk ingezet en dat heeft geresulteerd in de oprichting van een stichting in 2020,
waarvan het huidige document het beleid weergeeft.

2.2 De Haarwijk
Bij het CBS is de Haarwijk bekend als een wijk met twee buurten: Haarwijk West (4070 bewoners) en
Haarwijk Oost (2355 bewoners). De Rozenobel bevindt zich in Haarwijk West. Tenzij anders
aangegeven, komen alle data hieronder uit de databases van allecijfers.nl. Dit zijn meest CBS
gegevens van 2019.
Bebouwing en Leefbaarheid. De Haarwijk is de meest diverse wijk van Gorinchem, met enkele van
de duurste straten aan de buitenrand van de wijk, en minder welvarende straten in het midden. De
twee figuren hieronder laten zien dat 61% van de woningen eengezinswoningen (75%) en
huurwoningen (61%, gemiddeld in Nederland 42%) zijn en dat de meeste huizen gebouwd zijn
tussen 1925 en 1970.

Beleidsplan – versie juni 2020

Pagina 3 van 29

De figuur hieronder (bron: leefbaarometer.nl) geeft met kleurcodes een indicatie van de
leefbaarheid in de wijk. Dit is gebaseerd op honderd indicatoren op de gebieden woningen,
bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. De diversiteit in Haarwijk West is hier
duidelijk zichtbaar. Juist het gebied rondom de Rozenobel (blauwe kruisje) krijgt een onvoldoende
voor leefbaarheid.
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Economie. De figuur hieronder laat zien dat het gemiddelde inkomen in de Haarwijk (rode balk)
€20.500 per jaar is. Haarwijk Oost is daarbij iets welvarender dan Haarwijk West. Als daarbij ook
bedacht wordt dat juist Haarwijk West een bijzonder diverse buurt is, met veel welvarende straten
(zuid van de Julianastraat, en rond de Nieuwe en Oude Hoven), dan is duidelijk dat het gemiddelde
inkomen in de overblijvende straten nog beduidend lager is.

Gezondheid en Eenzaamheid. De twee figuren hieronder laten onder anderen zien dat in de
Haarwijk 66% zichzelf beschouwt als drinker, en dat 32% van de mensen tussen 19 en 65 jaar te
maken heeft met een langdurige of chronische ziekte. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland.
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De gegevens in de tabel hieronder (bron: RIVM, data 2016) laten zien dat in de Haarwijk 52% van de
mensen eenzaam is en 13% ernstig eenzaam. Bij al deze cijfers is het beeld van Haarwijk West iets
negatiever dan dat van Haarwijk Oost.
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Diversiteit. De etnische samenstelling van de Haarwijk verschilt tussen Oost en West zoals in de
grafieken te zien is, maar de Haarwijk als geheel is de meest diverse wijk in Gorinchem. Hierboven
zagen we al dat dit geldt voor economische aspecten en voor bebouwing en leefbaarheid. Deze
figuren laten zien dat ook de etnische samenstelling divers is.

West

Oost

2.3 Andere instanties in de Haarwijk
Het aantal voorzieningen in de Haarwijk is lager dan gemiddeld (Leefbaarometer, 2018). Uiteraard
zijn er wel andere actoren. De belangrijkste staan hieronder aangegeven met de relatie die de
Rozenobel ermee onderhoud.
•

•
•

•

Opbouwwerker gemeente Gorinchem. Deze persoon werkt in heel Gorinchem, maar is ook
actief in de Haarwijk. In de opstartfase van de stichting heeft zij een grote rol gespeeld, en ook in
het initiëren van activiteiten in en met de wijk is er nauwe samenwerking met de Rozenobel.
Wijkbeheer gemeente Gorinchem. Afstemming en betrokkenheid op regelmatige basis.
Moskeeën. Net buiten de Haarwijk bevinden zich de twee moskeeën van Gorinchem (Turks en
Marokkaans). Met beide is rechtstreeks contact op leiderschapsniveau en de intentie om hen te
betrekken in een adviesgroep rondom de stichting.
Kerken. In de Haarwijk bevinden zich vier kerkgebouwen waarin zes kerken samenkomen.
Immanuëlkerk (Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt), de Ark
(Vrije Evangelische Gemeente en God’s Power International Church), Johanneskerk (PKN) en
Leger des Heils. Eén van deze kerken belegt soms activiteiten in de Rozenobel en anderen zijn
betrokken bij incidentele activiteiten. Met allen is contact op leiderschapsniveau en de intentie
om enkelen van hen te betrekken in een adviesgroep rondom de stichting.
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•

•

Podium Gorinchem (PoGo). Aan de buitenzijde van de Haarwijk is een muziekpodium waar
allerlei muzikale activiteiten plaatsvinden die voor heel Gorinchem bedoeld zijn. Soms worden
andere activiteiten gezamenlijk uitgevoerd door PoGo en de Rozenobel, en er is dus
operationeel contact.
KLIK Gorinchem is een initiatief vanuit de Gorinchemse kerken voor contacten tussen mensen
met en zonder migratieachtergrond. Regelmatig worden ook activiteiten in de Haarwijk belegd,
zoals interculturele maaltijden en een fietscursus. Hiermee is nauw contact op bestuurlijk en
operationeel niveau.

3 Doel
Dit hoofdstuk beschrijft de doelen die de Rozenobel wil nastreven

3.1

Doelstelling

De Stichting Rozenobel wil bijdragen aan participatie, sociale cohesie en onderlinge acceptatie en
respect in de Haarwijk.
De Rozenobel wil bijdragen aan de volgende drie doelen:
•

Participatie
Iedereen in de wijk heeft de kans zich ergens in te ontwikkelen. Voor iedereen zijn er activiteiten
om aan deel te nemen. Er is een voedingsbodem waarin particulier initiatief en wijkinitiatieven
zich kunnen ontplooien. En mensen maken ook gebruik van deze mogelijkheden door zich actief
in te zetten en initiatief te nemen om zich te organiseren.
Het kernwoord hierbij is meedoen en de korte samenvatting is:
Mensen uit de wijk kunnen meedoen met activiteiten die zij zinvol vinden en waarbij zij zich
kunnen ontwikkelen. Zij nemen ook zelf initiatief voor activiteiten.

•

Sociale cohesie
Doordat mensen meedoen met activiteiten, vinden ze daar ook contacten. Door deze contacten
vermindert eenzaamheid. Mensen gaan elkaar ook groeten op straat en gaan meer naar elkaar
omzien. Er zijn ook activiteiten waarbij mensen die verschillend zijn meedoen: verschillend qua
leeftijd, religie of etnische achtergrond. Hierdoor ontstaat meer verbinding en sociale
samenhang in de wijk.
Het kernwoord hierbij is met elkaar en de korte samenvatting is:
Mensen gaan contacten aan door samen dingen te doen. Daardoor wordt het gevoel van
saamhorigheid versterkt.

•

Acceptatie en respect
Doordat mensen die verschillend zijn met elkaar omgaan, ontstaat er meer begrip. Mensen
kijken buiten hun eigen hokjes. Dit versterkt wederzijdse integratie. Tegelijkertijd is het
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belangrijk dat verschil mag blijven, en dat er ook activiteiten mogen zijn voor specifieke
doelgroepen. Niet alles hoeft gemengd te zijn.
Het kernwoord hierbij is met respect en de korte samenvatting is:
Mensen van verschillende leeftijd, religie, sociale klasse of etnische achtergrond begrijpen elkaar
beter en respecteren elkaar.

3.2 Beoogde effecten
Door te streven naar de drie hierboven genoemde doelen, wil de Rozenobel bijdragen aan de
volgende effecten of outcomes:
Doel
Participatie, meedoen
Sociale cohesie, met elkaar
Acceptatie, met respect

Beoogd effect
Er zijn activiteiten voor iedere doelgroep in de wijk
Bewoners nemen initiatief tot activiteiten
Er zijn activiteiten waarbij verschillende groepen elkaar ontmoeten
Wijkbewoners ervaren sociale samenhang
Er is respect en acceptatie van verschillen tussen (groepen) mensen

Deze effecten dragen ook bij aan de visie die de gemeente Gorinchem in 2016 opstelde voor het
sociale domein, waarin ‘Meedoen in Gorinchem’ centraal staat.

4 Activiteiten
Dit hoofdstuk beschrijft wat er bij de Rozenobel gedaan wordt en hoe dat werkt

4.1 Kader voor activiteiten
Om bij te dragen aan de hierboven benoemde doelen, wordt in de Rozenobel een divers aanbod aan
activiteiten aangeboden. Het initiatief voor deze activiteiten ligt bij formele of informele
verenigingen, organisaties, groepen, individuen en soms bij de beheerders van de Rozenobel.
Soort Activiteit

Toelichting

Rozenobel doel

Maaltijden met
gemengde groepen

Diverse initiatieven, eventueel vanuit een bepaalde
cultuur, of in combinatie met culturele activiteiten

Meedoen
Met elkaar
Met respect

OntmoetBijvoorbeeld koffie-ochtenden, of activiteiten met
momenten met een bewegen of muziek. Eventueel als entry-point voor
activiteit
andere activiteiten bij de Rozenobel.

Meedoen
Met elkaar

Diensten door
instellingen

Onderscheid maken of het bijdraagt aan de doelen
van de Rozenobel. Anders zijn het commerciële
activiteiten

Meedoen

Kunst, cultuur,
educatie

Bijvoorbeeld vanuit een club of vereniging, maar
toegankelijk voor iedereen (van een bepaalde

Meedoen
Met elkaar
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Soort Activiteit

Toelichting

Rozenobel doel

doelgroep) in de wijk. Dit kunnen cursussen zijn,
adviesavonden, of talentontwikkeling.

Met respect (als het
doelgroepen
combineert)

Commerciële of
organisatieactiviteiten

Activiteiten die vooral het belang van de aanbieder
Indirect
dienen en niet bedoeld zijn als open activiteiten voor
de wijk

Particuliere
activiteiten

Verjaardagen of andere feestjes van wijkbewoners

Indirect

4.2 De rollen van de Rozenobel
Bij het uitvoeren van activiteiten, kan de Rozenobel verschillende rollen hebben. Die worden hier
toegelicht.
•

Initiëren en uitvoeren. Deze rol neemt de Rozenobel bij sommige activiteiten in. Dit betekent dat
de vrijwilligers van de Rozenobel zelf de activiteit ontwikkelen, uitvoeren en dat de Rozenobel de
kosten ervan draagt (in zoverre die niet vanuit directe bijdragen van deelnemers wordt gedekt).
Het gaat dan altijd om activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen.

•

Faciliteren van activiteiten. De Rozenobel wil wijkbewoners stimuleren om ook zelf activiteiten
te ontwikkelen. De Rozenobel kan daarbij dienen als locatie van de activiteit, als verbinder die
mensen met ideeën bij elkaar brengt en naar elkaar door verwijst, en als communicatie-platform
door te zorgen voor overzichten van alle activiteiten en communicatie via website en sociale
media.
Het faciliteren van activiteiten kan ook gebeuren bij sociale, culturele, gemeentelijke, of
zorginstanties die activiteiten organiseren voor doelgroepen in de wijk. Bij deze faciliterende rol
wordt maandelijks overlegd tussen beheerders en de opbouwwerker van de gemeente in de
Haarwijk. De mate waarin de Rozenobel zich actief opstelt bij het faciliteren van activiteiten
wordt bepaald door de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen.

•

Financieren en fondsen werven. Dit betekent dat wijkbewoners of een andere instantie de
activiteit ontwikkelen en uitvoeren, en dat de Rozenobel daarbij financieel bijdraagt, of
meehelpt om financiering te vinden. Het gaat dan altijd om activiteiten die bijdragen aan de
doelstellingen. Deze bijdrage kan op drie manieren: 1) in natura, door een lagere tariefstelling
voor gebruik van de ruimte en / of voor consumpties, of 2) door de kosten te dekken vanuit het
budget van de Rozenobel, of 3) door een specifieke subsidie aan te (helpen) vragen voor deze
activiteit. De tweede optie is alleen mogelijk als er inkomsten tegenover staan.

Deze rollen kunnen in elkaar overgaan en gecombineerd worden. De Rozenobel kan bijvoorbeeld
een activiteit helpen initiëren, samen met buurtbewoners, terwijl deze activiteit later door een
groep buurtbewoners of door een andere instantie wordt gedragen (dus eerst initiëren, daarna
faciliteren). Daarbij kan de afspraak worden gemaakt dat de Rozenobel een afgesproken periode de
kosten draagt, terwijl het initiatief daarna voor eigen kosten zorgt, en zelf de kosten van het gebruik
van de ruimte bijeen brengt (dus eerst financieren, daarna niet meer). Het belangrijkst is dat de
Rozenobel altijd bewust is van en duidelijk is over de rol die ze inneemt.
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Beslissingen over toekenning van activiteiten en over de rol die de Rozenobel bij een activiteit heeft,
worden in principe door het beheer genomen. De prioriteit bij het accepteren van activiteiten wordt
bepaald door de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelen van de Rozenobel. Dit betekent
dat commerciële of particuliere activiteiten die hooguit indirect aan de doelen bijdragen de laagste
prioriteit krijgen. De Rozenobel beslist welke tariefstelling wordt gehanteerd en hoe consumpties
worden verrekend. Dit kan verschillen per gebruiker en per activiteit en is afhankelijk van de mate
waarin een activiteit bijdraagt aan de doelstellingen en van de beschikbaarheid van subsidies voor
de betreffende activiteit. Als er financiële implicaties zijn die afwijken van wat in de jaarbudgetten
en/of toegekende subsidies voorzien is, wordt altijd met de penningmeester kortgesloten.

4.3 Voorbeelden huidige activiteiten
Voorbeelden van huidige activiteiten die plaatsvinden in de Rozenobel, zijn de volgende:
•
•
•
•

Maaltijden met gemengde groepen: maandelijkse soepdag, maandelijkse buurtmaaltijd
Ontmoet-momenten met een activiteit: Ouderkamer, Klaverjassen, jongerenavond The Mall,
Linedance, HCC Apple, Beter Bewegen, Koffiepraatje, Bingo, Borreluur, kinderclub
Diensten door instellingen: Syndion inloop, inloop van AVRES en andere sociale organisaties
Kunst, cultuur, educatie: schilderen, quilten, RepairCafé, budgetcursus, EHBO, Yoga

5 Gebouw en Terrein
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de Rozenobel haar gebouw en terrein gebruikt om de
doelen te bereiken

5.1 Inrichting en visie gebouw
Stichting Rozenobel huurt het pand van woningcorporatie Poort6. De figuur geeft een overzicht van
het pand.
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De groene vinkjes zijn de delen van het pand die de Rozenobel huurt. De rode kruizen blijven van
Poort6, omdat het pand onderdeel uitmaakt van een groter wooncomplex en deze ruimten daarvoor
nodig zijn. De ruimte met het blauwe kruis wordt momenteel door Poort6 (voor onbepaalde tijd)
verhuurd aan een fysiotherapeut, maar de intentie is dat de Rozenobel deze ruimte op termijn erbij
krijgt. De ronde symbolen geven aan dat er recht van overpad is.
Momenteel is er een grote zaal met zithoek en de mogelijkheid tot uitbreiding door de aanwezige
schuifwand. Soms kunnen hier activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, maar vaak is daarvoor teveel
geluidsoverlast. Daarnaast is er een kleine vergaderzaal voor maximaal 6 – 8 personen. Het kantoor
bij de entree zorgt ervoor dat het beheer tijdens aanwezigheid zichtbaar is voor de gebruikers en
gasten.
Met de inrichting van het gebouw willen we uitnodigend zijn voor de gebruikers. Er wordt aandacht
besteedt aan bereikbaarheid en toegankelijkheid. De inrichting is berekend op intensief gebruik door
de verschillende doelgroepen. Belangrijk is dat de verschillende delen van het gebouw, zoals entree,
hal en verschillende ruimtes, door kleur en inrichting als een geheel worden ervaren.
Er wordt een plan opgesteld voor de totale inrichting van het pand, inclusief vloeren, verf,
verlichting, meubilair, afscheidingswanden, en accessoires. Afhankelijk van beschikbare fondsen
wordt hiermee een inrichting gerealiseerd die een professionele en toch huiselijke en uitnodigende
uitstraling heeft. We streven naar een inrichting van degelijke kwaliteit voor een redelijke prijs.
Verder zullen we de mogelijkheid onderzoeken om deel uit te maken van de energietransitie: we
bekijken of er mogelijkheden zijn om meer duurzame vormen van energie te gebruiken, in goed
overleg met de eigenaar van het pand, Poort6.

5.2 Inrichting en visie terrein
Het buitenterrein is en blijft eigendom van Poort6 en grenst aan grond van de gemeente. Voor het
gebouw is momenteel een terras met wat terrasmeubilair. Aansluitend is er bestrating die naar de
Torenflat loopt en naar parkeerplaatsen rechts en links. De bestrating sluit aan op de trottoirs van
beide naastgelegen straten.
De intentie is om in samenwerking met één of meerdere onderwijsinstellingen een plan voor
herinrichting buitenruimte op te stellen. Het doel is dat de buitenruimte meer uitnodigend is, en dat
de Rozenobel beter zichtbaar en vindbaar is vanaf de straat. Daarnaast is het doel dat de
buitenruimte groener en aantrekkelijker wordt, eventueel ook met buurtkunst. Tot slot is het de
bedoeling dat het terrein klimaatadaptief wordt, en het bijdraagt aan vergroening van de
buitenruimte. Hierin willen we ook een voorbeeldfunctie in de wijk innemen, en dus buurtbewoners
betrekken bij een dergelijke transitie van de buitenruimte. De implementatie zal in overleg en
samenwerking met de gemeente, Poort6 en de Torenflat plaatsvinden.
Als onderdeel van het plan herinrichting buitenruimte wordt ook gekeken naar bewegwijzering naar
de Rozenobel vanuit omliggende straten.
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6 Business model
Dit hoofdstuk beschrijft het financiële beleid van de Rozenobel

6.1 Dekkingsplan en Meerjarenbegroting
Het bestuur heeft de ambitie dat Stichting Rozenobel snel volledig financieel zelfstandig is. Hierbij
gaan wij uit van een hybride verdienmodel. Met andere woorden: de kosten worden gedekt uit een
combinatie van verschillende inkomsten. Denk aan inkomsten zoals: sociale verhuur, commerciële
verhuur, horeca, sponsoring, subsidie, vrienden van Rozenobel enzovoort.
De totale ‘omzet’ van Rozenobel bedroeg in 2019 afgerond 50.000 euro. Om zowel financieel als
organisatorisch stabieler te zijn, is het noodzakelijk te groeien naar een omzet van 80.000 euro. Deze
omzet groei denken we in drie jaar te kunnen realiseren.
Om te kunnen groeien en het voorbestaan te waarborgen is het noodzakelijk om één betaalde
kracht aan te trekken voor gemiddeld 24 uur per week. Deze beheerder of coördinator is het gezicht
van Rozenobel, heeft de dagelijkse leiding en regelt de verhuur en het rooster van vrijwilligers.
Onderstaande begroting laat zien de stichting de financiering van de Rozenobel wil vormgeven. Deze
opzet laat zien dat een omzet van 80.000 euro per jaar een reële doelstelling is. De inkomsten en
uitgaven worden hieronder toegelicht.

Dekkingsplan Stichting Rozenobel

Inkomsten
Verhuur
Opbrengst horeca
Fondsen
Subsidie gemeente Gorinchem

Uitgaven
Huur
Energiekosten
Overige huisvestingskosten
Personeelskosten
PR en kantoorkosten
Activiteiten
Vrijwilligersvergoedingen

Resultaat

2020

2021

2022

2023

7,000
6,000
10,000
23,000
46,000

10,000
10,000
15,000
27,000
62,000

13,000
15,000
20,000
27,000
75,000

15,000
17,000
20,000
27,000
79,000

6,000
6,000
10,000
0
5,000
10,000
4,000
41,000

6,000
6,000
6,000
25,000
4,000
15,000
4,000
66,000

6,000
6,000
6,000
26,000
4,000
20,000
4,000
72,000

6,000
6,000
6,000
27,000
4,000
20,000
5,000
74,000

5,000

-4,000

3,000

5,000

De inkomsten
Verhuur
Inkomsten uit verhuur van de ruimtes voor activiteiten, vergaderingen, workshops enzovoort.
Hiervoor werken we een passend en gedifferentieerd huurbeleid uit op basis van wat in paragraaf
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4.2 besproken is. Dit betekent dus dat activiteiten die bijdragen aan onze doelstelling minder betalen
dan activiteiten die dit minder of niet doen: sociale en commerciële huur.
Horeca
Inkomsten uit verkopen van koffie/thee, dranken, hapjes, lunches, vergaderingen, recepties
enzovoort. Horecavergunning is aanwezig.
Fondsen
Inkomsten vanuit fondsen die willen bijdragen om onze doelstelling te realiseren. We richten ons
hierbij op fondsen die zich richten op Nederland en doelstellingen hebben die overeenkomen met
die van de Rozenobel: sociale cohesie, participatie en acceptatie en respect.
Subsidie gemeente Gorinchem
Omdat we met onze activiteiten bijdragen aan de wijk en het welzijn van de bewoners, vragen we
een meerjarensubsidie aan bij de gemeente Gorinchem.
Poort6
Met Poort6 worden afspraken gemaakt over een voor beide partijen acceptabele huur. Voor het
huidige jaar overleggen we ook over een aantal kleine aanpassingen in het gebouw.

De uitgaven
Huur
Dit is de huur van de Rozenobel te betalen aan Poort6.
Energiekosten
Dit is voor gas, water en elektriciteit.
Overige huisvestingskosten
Hieronder vallen de kosten voor inventaris, verzekeringen, klein onderhoud enzovoort
Personeelskosten
Dit is een beheerder of coördinator de functioneert als spin in het web. Uitgangspunt is 24 uur per
week vanaf 2021 met een salaris volgens het CAO Sociaal Werk 2019-2020 (schaal 5). Dit is nodig
voor duurzaamheid van de Rozenobel.
Activiteiten
Jaarlijks willen een substantieel bedrag reserveren voor het organiseren van diverse activiteiten. Zie
paragraaf 4.2 hoe we dit vormgeven.
Vergoeding vrijwilligers
Dit is de vrijwilligersvergoeding voor de beheersters en attenties voor de overige vrijwilligers.

6.2 Financiële organisatie
Het bestuur van Stichting De Rozenobel stelt in samenspraak met de coördinerend beheerder de
begroting op en bewaakt de voortgang er van. De penningmeester wordt altijd betrokken bij
financiële beslissingen die afwijken van de begroting. Betalingen boven de 500 euro worden altijd
geaccordeerd door de penningmeester.
De coördinerend beheerder is verantwoordelijk dat alle inkomsten en uitgaven worden ingevoerd in
de administratie en dat de contante kasstroom kloppend is. Dit gebeurt met behulp van het
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boekhoudprogramma. We maken gebruik van een combinatie van Twinfield (boekhouding),
Basecone (inkoopfacturen) en WeFact (facturatie) en het systeem is opgezet met behulp van het
accountantskantoor dat ook de jaarrekening op gaat stellen.
De procedures zijn in detail uitgewerkt en omvatten de volgende elementen:
-

-

Inkoopfacturen worden wekelijks beoordeeld en gefiatteerd door de penningmeester en
ingeboekt en betaald (na fiat) door de administratief vrijwilliger. Vooralsnog vervult de
coördinerend beheerder deze rol omdat de tijdsbelasting laag lijkt te zijn.
Verkoopfacturen worden wekelijks gemaakt, verzonden en (automatisch) ingeboekt door de
administratief vrijwilliger, en debiteurenbeheer gebeurt door de penningmeester.
Bankmutaties worden wekelijks geboekt door de administratief vrijwilliger. Hierop is
wekelijks controle door de penningmeester.
Per kwartaal is er een tussentijdse controle door de accountant.
Bij iedere bestuursvergadering wordt een overzicht van planning en realisatie van inkomsten
en kosten gedeeld met het bestuur.

Na afloop van het boekjaar (dat loopt van januari tot en met december) wordt een jaarrekening
opgesteld door de accountant. Deze jaarrekeningen worden gepubliceerd op de website de
stichting.
Het bankrekeningnummer is NL79 RABO 0353 8680 19 ten name van Stichting Rozenobel.

7 Organisatie
Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier de Rozenobel zich georganiseerd heeft

7.1 Formele structuur
De Rozenobel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Rozenobel met nummer
77730631. Het vestigingsadres is Dukatenplein 2, 4205 GE Gorinchem. De statuten zijn als bijlage 1
bij dit beleidsplan opgenomen.
De Stichting zal bij de belastingdienst aanvragen om als ANBI aangemerkt te worden.

7.2 Bestuur
De statuten, vastgesteld bij de notaris en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn
opgenomen in bijlage 1.
De bestuursleden op het moment van datering van dit document zijn:
- Ramon de Bonte, voorzitter
- Jan-Dirk Costeris, penningmeester
- Wouter Rijneveld, secretaris
In aanvulling op de statuten, is een bestuursreglement van kracht. Dit is opgenomen als bijlage 4
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7.3 Beheer
Momenteel werkt de Rozenobel met vrijwillige beheerders (met vrijwilligersvergoeding). Er is één
coördinerend beheerder, aangevuld met andere vrijwillige beheerders. Daarnaast kunnen bij
activiteiten nog weer andere vrijwilligers worden ingezet (incidenteel en dus zonder
vrijwilligersvergoeding).
De intentie is om te komen tot een beheerder die in dienst is voor 24 uur per week. De reden
daarvoor is drieledig: 1) Dit beleidsplan voorziet in een toename van activiteiten en betrokken
partijen. Deze ontwikkeling is al in gang gezet. Hierdoor wordt de inspanning van de beheerder
steeds groter en omvattender. 2) De transitie van beheer door Poort6 naar beheer door de stichting
Rozenobel betekent dat veel meer operationele taken bij het beheer komen. Voorbeelden hiervan
zijn overleg met alle betrokkenen, (betrokkenheid bij) administratie en onderhoud. 3) De
duurzaamheid van de stichting, van het bereiken van de doelstellingen, en van het in stand houden
van reeds bereikte effecten kan beter worden geborgd als iemand in een dienstbetrekking staat. Dit
geldt in het bijzonder als het nodig is om vervanging van de coördinerend beheerder te regelen.
De beheerder is het eerste aanspreekpunt voor alle bestaande en nieuwe activiteiten. De beheerder
rapporteert aan het bestuur en wordt door het bestuur aangesteld.

7.4 Commissies en raden
De stichting kan werken met commissies en raden. Een commissie functioneert als een werkgroep
en richt zich op een bepaalde taak. Idealiter zit in een commissie altijd minimaal één bestuurslid of
beheerder. Commissies kunnen eenmalige of doorlopende taken hebben. Een commissie of raad van
de Rozenobel wordt ingesteld door het bestuur, dat bepaalt wat haar taak is, de belangrijkste
activiteiten, de termijn, de middelen, en hoe terugkoppeling plaatsvindt.

Daarnaast zijn er twee adviesraden:
1. Gebruikersraad. Deze raad wordt gevormd door alle gebruikers van de Rozenobel. Minimaal
eens per jaar wordt deze raad bijeen geroepen. De agenda wordt ieder jaar door het bestuur
bepaald. Het doel van deze raad is om een platform te bieden voor gezamenlijk overleg,
communicatie over beleid van de Rozenobel, en feedback en ideeën te verzamelen.
2. Adviesraad. Deze raad is nog in oprichting en zal bestaan uit een aantal vertegenwoordigers
vanuit de Haarwijk. Meer specifiek: vertegenwoordigers van instellingen, gemeente, winkels,
bedrijfsleven, scholen, moskeeën, kerken. De intentie is om deze raad eens per jaar bijeen te
roepen. Het doel is om te luisteren naar wat in de wijk speelt en ideeën op te doen voor
verder beleid en uitvoering van de stichting Rozenobel.

7.5 Samenwerkingen
De Rozenobel ziet zich als initiator en verbinder. Activiteiten vinden in het wijkcentrum plaats, maar
meestal zijn andere partijen de eigenaar van deze activiteiten. Daarom is samenwerking voor de
Rozenobel essentieel. Samenwerkingen zijn dynamisch en niet altijd voorspelbaar. Daarom hechten
we meer belang aan het benadrukken van onze netwerkende en samenwerkende houding, dan aan
het in kaart brengen van alle precieze samenwerkingsrelaties. Toch een beknopt overzicht hieronder
om een impressie te geven (zie ook de paragraaf hierboven over de adviesraad):
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•
•

•
•
•
•
•
•

Poort6. Blijvende samenwerking over huur en gebruik van gebouw en buitenruimte. Nauw
contact met de consulent en de beheerder die in de Haarwijk werken.
Gemeente Gorinchem. Regelmatig overleg met de opbouwwerker van de gemeente Gorinchem
over bestaande en nieuwe activiteiten. Ook met wijkbeheer en met Gorinchem Beweegt is
regelmatig contact.
Scholen. Er is overleg met de basisschool Anne Frank en de scholen voor voortgezet onderwijs
de Windroos en het Da Vinci college.
Kerken en moskeeën (zie paragraaf 2.3 voor een overzicht). Contact over bestaande en nieuwe
activiteiten en het bereiken van doelgroepen.
Winkeliers en bedrijven. Betrokkenheid bij sommige activiteiten; sponsoring in natura.
Actieve wijkbewoners en initiatieven. Bij veel initiatieven in de wijk is de Rozenobel
gesprekspartner, zo niet de initiator of facilitator.
Sociale, zorg, en burgerlijke instellingen: veel instellingen hebben ook activiteiten in de
Rozenobel en maken daardoor ook deel uit van de gebruikersraad.
Andere wijkcentra, buurthuizen en sociale instanties in Gorinchem: afstemming van activiteiten
en soms vergelijking van kostenstructuur.

8 Communicatie
Dit hoofdstuk beschrijft hoe en aan wie de Rozenobel haar boodschap vertelt
Gebrek aan eenduidige communicatie is door huidige gebruikers en wijkbewoners aangegeven als
één van de belangrijkste beperkingen van de Rozenobel. Het imago vanuit het verleden is verbonden
met de seniorenwoningen waar het pand aan vast zit. Daarom werkt de Rozenobel met een
communicatiebedrijf aan een eenduidige communicatie.
We ontwikkelen hierbij een aantal teksten die we steeds gebruiken, een website, sjablonen voor
flyers en posters, een complete huisstijl en instructies voor het gebruik van Facebook en Instagram.
De tekst in de samenvatting van dit beleidsplan is daarvan een eerste product. Daarnaast wordt het
logo vernieuwd.
Een aantal verhaallijnen wordt uitgewerkt, waarbij op regelmatige basis wordt gecommuniceerd
over strategie (“Wijkcentrum Rozenobel is de centrale ontmoetingsplek” en “Rozenobel staat niet op
zich - deze partners staan achter ons”, over het aanbod (“Wijkcentrum Rozenobel biedt
uiteenlopende activiteiten en diensten”). Dit aanbod wordt ook op de website met een agenda
getoond. Daarnaast wordt regelmatig gecommuniceerd over de mensen achter de Rozenobel
(human interest) en over referenties (goede ervaringen).
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Bijlagen
1. Statuten
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2. Huishoudelijk Reglement
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3. Tarievenlijst
De huurprijs is vastgesteld voor de verschillende ruimtes op basis van een uurtarief en een tarief per
dagdeel (3 of 4 uur). De huurprijs bevat twee tarieven: één voor gebruik, waarbij de activiteit past in
de doelstelling en visie van de stichting (sociaal); één voor gebruik door commerciële partijen.
De ruimtes worden afzonderlijk benoemd. Niet alle ruimtes kunnen tegelijkertijd worden gebruikt in
verband met geluidsoverlast of onbereikbaarheid. Bij het gebruik van meerdere ruimtes
tegelijkertijd door één partij wordt het totaalbedrag aangepast.
Sociaal
Ruimte

Commercieel

Per uur

Per dagdeel (3 of 4 uur)

Per uur

Per dagdeel (3 / 4 uur)

1.Grote zaal

17,50

52,50

25

75 / 100

2.Kleine zaal

12,50

37,50

17,50

52,50 / 70

1.+2. samen

25

80

35

115 / 150

12,50

37,50

17,50

52,50 / 70

4.Flexplek

10

30

15

45 / 60

5.Keuken

10

20

15

30

3.Vergaderzaal

6.Zithoek

De kosten per dagdeel voor gebruik worden berekend op basis van 3 uur - bij commercieel gebruik
wordt het tarief berekend op basis van het werkelijk gebruikte aantal uren.
Het gebruik is inclusief klaarzetten en opruimen (of checken van de schoonmaak) en de
aanwezigheid van beheerder en/of vrijwilliger.
Voor de zithoek is geen huurbedrag opgenomen. De zithoek heeft als nadeel, dat deze geen eigen
ingang heeft, behalve door de grote zaal. Bij verhuur van de grote zaal of de grote en kleine zaal
tegelijkertijd, is het gebruik van de zithoek gratis. De zithoek wordt veelal gebruikt voor eigen
gebruik zoals voor de koffie-inloop.
Naast de huur is er het verbruik van dranken. De kosten hiervan worden op een redelijk gemiddelde
gehouden voor sociaal en commercieel verbruik. Het staat de gebruikers vrij om zelf voor dranken of
eten te zorgen. In dat geval wordt de verhuur verhoogd met de kosten voor gebruik van de keuken.
Koffie/thee
Per kan

1,25
6,50

Cappuccino

1,50

Chocomel

1,50

Frisdrank blik

1,75

Frisdrank glas

1,25

Wijn glas

1,75
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Wijn flesje

3,50

Jenever, port

2,00

Advocaat

1,75

Voor lunches en maaltijden worden de prijzen apart berekend. Een voorstel voor vaste pakketten
worden nader uitgewerkt.
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4. Bestuursreglement
De statuten van de Stichting Rozenobel zijn leidend. Dit beknopte reglement is een aanvulling
daarop.
Samenstelling bestuur
Het bestuur heeft de intentie een afspiegeling te zijn van de Haarwijk. Dit betekent dat het streven is
om altijd minimaal één bestuurslid te hebben van de Nederlandse (zonder migratieachtergrond), de
Turkse en de Marokkaanse gemeenschappen. Daarnaast is het doel om een redelijke verdeling
tussen mannen en vrouwen in het bestuur te hebben. Als een bestuurslid gevonden wordt, door wie
de samenstelling meer aan dit ideaal voldoet, zal zij of hij met voorrang tot bestuurslid gemaakt
worden.
Termijnen bestuursleden
Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van drie jaar. Dit is ook de minimale
commitment die van bestuursleden gevraagd wordt. Na drie jaar vindt altijd een evaluatie plaats
tijdens een bestuursvergadering, waarin beide partijen kunnen aangeven of nog een termijn kan
worden aangegaan. Er is geen maximum aan het aantal termijnen voor een bestuurslid.
Positie beheerders en wijkopbouwwerker
Beheerders van de Rozenobel maken geen deel uit van het bestuur. De coördinerend beheerder is in
de regel wel bij bestuursvergaderingen aanwezig, om te relatie tussen beleid en praktijk te
waarborgen, maar zonder stemrecht.
De wijkopbouwwerker die in dienst is bij de gemeente maakt ook geen deel uit van het bestuur,
maar zal waar en wanneer relevant uitgenodigd worden om bij bestuursvergaderingen te zijn. De
belangrijkste relatie is echter op het niveau van beheer.
Documentatie en Communicatie
Agenda’s en actiepunten van bestuursvergaderingen worden gedeeld via een OneNote document
waar alle bestuursleden, en de coördinerend beheerder toegang toe hebben. Daarnaast wordt (voor
documenten) gebruik gemaakt een Dropbox folder.
Er wordt een emailadres voor het bestuur aangemaakt: (bestuur@rozenobel.nl). Mails aan het
bestuur worden in principe doorgestuurd naar alle bestuursleden. De secretaris beheert dit adres.
Vergoedingen
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als bestuurslid. Als onkosten worden
gemaakt, kunnen die worden gedeclareerd als de onkosten akkoord bevonden zijn. Daarbij geldt
altijd dat minimaal twee mensen betrokken moeten zijn bij de beslissing hierover.
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