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Voorwoord
Stichting Al-Hoeda stelt zich o.a. ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal,
cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit
islamitische grondbeginselen. Stichting Al-Hoeda streeft ernaar om de belangen van haar
achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of afkomst. Daarbij beoogt Stichting AlHoeda een actief burgerschap te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op
gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. Omdat Stichting AlHoeda in Rotterdam uit haar jasje is gegroeid is er sinds een aantal jaren binnen de
moslimgemeenschap in Rotterdam een enorme behoefte aan uitbreiding waar de doelen
en missie van Stichting Al-Hoeda nog beter gerealiseerd kunnen worden. Daarom zijn we
ook het gesprek aangegaan en in overleg met de gemeente Rotterdam naar de
mogelijkheden. In 2018 heeft de stichting meer focus gehad op de rol die de stichting
kan vervullen in de maatschappij. In dit jaarverslag leest u ook wat onze activiteiten en
doelstellingen waren voor 2018 en welke conclusies er getrokken kunnen worden.
Daarnaast wordt in dit stuk ook kort weergegeven hoe onze stichting er financieel
bijstaat. Na een aantal jaren van inzamelingen en verschillende interne investeringen,
kunnen we zeggen dat we ook dit jaar weer op een gezonde en verantwoorde wijze onze
boeken kunnen sluiten. Tenslotte past een woord van dank aan onze donateurs, sponsors
maar vooral ook aan alle vrijwilligers die dag en nacht hun bijdrage hebben geleverd,
want zonder al deze mensen zouden we al deze mooie resultaten niet hebben behaald.
Bedankt voor jullie inzet en creativiteit.
Bestuur stichting Al-Hoeda
30 mei 2019

Activiteiten
Voor 2018 hebben wij ons ten doel gesteld om de volgende
hoofdactiviteiten tot uitvoering te brengen:
Met trots kunnen wij stellen dat alle activiteiten hebben plaatsgevonden of met een
positief gevolg gerealiseerd zijn. Per activiteit geven wij een korte toelichting.

Religieuze en educatieve activiteiten
Gebedsdiensten
Individuele religieuze hulpverlening
Organiseren van weekendlessen
Lezingen over religieuze onderwerpen
Educatieve activiteiten
Religieuze ceremoniën/plechtigheden

Sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten
Voorlichting over sociaal, cultureel en maatschappelijke onderwerpen
Ondersteuning en begeleiding individuele hulpverlening
Charitatieve en humanitaire activiteiten
Recreatieve activiteiten (jongeren, ouderen en vrouwen)

Thema
Activiteit
Doelgroep
Doelstelling

Inhoud

Wanneer

Gebedsdiensten
Organiseren van 5 dagelijkse gebedsdiensten
Geloofsgemeenschap
Het gebed is niet alleen maar vijf maal per dag de
verplichting nakomen en de vereiste handelingen uitvoeren.
Het gebed is nadrukkelijk meer dan dat. Het is vooral en
hoofdzakelijk om jezelf te ontwikkelen en te verbeteren tot
een beter mens. Tevens een moment van bezinning en
zelfreflectie. Ook aspecten zoals: rust, verdieping,
zelfbeheersing, concentratie, inspanning, discipline en geduld
kunnen hiermee beter worden ontwikkeld.
Het gebed, dat vijf maal per dag verricht wordt, is ‘de’
centrale activiteit binnen de stichting. De aanzuigende
werking van het gebed zorgt voor participatie van de
geloofsgemeenschap. Binnen de stichting is een specifieke
plaats voor het gebed, een gebedsruimte. In de (wekelijkse)
vrijdagspreken zijn onderwerpen behandeld vanuit een
actueel onderwerp met raakvlakken vanuit de Islam.
- Gebed, vijf keer per dag
- Vrijdagsgebed
- Preken vertalen naar het Nederlands
- Bij een overlijdensgeval, wordt het djanaza gebed (gebed
voor de overledene) verricht.
Er is een grote sociale controle. De imam heeft hierbij een
belangrijke rol vervult. Door middel van de vrijdagpreken
vervult hij een brugfunctie vanuit de Islam naar goed gedrag
rondom actuele onderwerpen. De leden dragen dit op hun
beurt uit richting de wijk en hun omgeving. Dit alles draagt
bij aan een goede relatie met de buurtbewoners en de
verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Gebed, vijf keer per dag
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Individuele religieuze hulpverlening
Inloopspreekuur religieuze vragen
Geloofsgemeenschap
Advies en beantwoording van religieuze vragen
De imam beantwoordt alleen religieuze vragen over de
Islamitische leer en traditie. De imam neemt een centrale
plaats in de geloofsgemeenschap en vervult hiermee een
belangrijke en religieuze rol in. De imam is in zijn
handelingen en gedragingen een voorbeeld voor gelovigen.
Doordat de imam een voorbeeldfunctie heeft, zullen
gelovigen hem benaderen om hulp en/of advies. Een Imam
heeft:
- een religieuze rol binnen de geloofsgemeenschap;
- een rol binnen de moskee;
- een voorbeeldfunctie voor gelovigen;
- een adviserende rol vanuit de religie
Dagelijks na de gebedsdiensten

Weekendlessen voor kinderen
Organiseren van weekendlessen
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Veel kinderen vanuit de Islamitische geloofsgemeenschap
krijgen in de weekenden onderwijs in de godsdienst, Koran
en de Arabische taal.
Elk weekend wordt aan kinderen les gegeven over normen en
waarden volgens de Islam en fatsoensregels van de
Nederlandse samenleving.
De stichting heeft de doelstelling onder meer om kwalitatief
goede lesprogramma’s voor Arabische lessen en
godsdienstlessen te ontwikkelen.
De centrale vraag daarbij was: Wat willen we voor de
kinderen betekenen?
1.Het bieden van een gevoel van veiligheid (emotionele
veiligheid en omgeving) en vertrouwen.
2.Het bevorderen van persoonlijke competentie.
3.Het bevorderen van de sociale competentie.
4.Het eigen maken van waarden en normen.
5.Het bieden van uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden.
Hoe bereiken wij deze doelen?
We onderscheiden 3 pedagogische middelen die we kunnen
gebruiken om deze doelen te bereiken:
1. Pedagogisch docent(e)-kind interactie: hoe de docent(e)
en het kind met elkaar omgaan.
2. De groep: de rol en de invloed van de groep kinderen en
de docent(e)
3. Lesactiviteiten: wat het kind kan doen of ondernemen
Voor de zomervakantie wordt altijd een uitje georganiseerd.
Zaterdag + Zondag van 10:00-13:00 en 13:00-15:00 uur
Vrijwilligers stichting Al-Hoeda. Alle docenten zijn
gediplomeerd volgens de geldende opleidingseisen. Docenten
zijn goed opgeleid en vakbekwaam. Voor het toepassen van
de didactiek en methodiek van de lesprogramma’s zijn een
tweetal vrouwelijke onderwijsdeskundigen actief als
vrijwilliger. Een onderwijscommissie is verantwoordelijk voor
het beleid.
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Lezingen over religieuze onderwerpen
Organiseren lezingen over religieuze onderwerpen
Geloofsgemeenschap
Op een laagdrempelige en toegankelijke wijze kennis opdoen
van religieuze onderwerpen. De stichting wil
kennisontwikkeling inzetten als instrument.
Door een imam wordt wekelijks lezingen gegeven over de
eigen religie. De geloofsgemeenschap is een gemeenschap
van mensen die elkaar ontmoeten, met elkaar spreken over
vragen die zich voordoen, die van belang zijn of die enkele
mensen van belang vinden. Het kan een vraag zijn uit de
actualiteit, maar ook een onderwerp dat relevant is voor de
geloofsgemeenschap. De lezingen zijn een bron van kennis
en inspiratie. Verandering (van binnen) begint bij inzicht
krijgen in eigen handelen. In de lezingen worden mensen
uitgenodigd en gestimuleerd om (zelf)kritisch te zijn en eigen
verantwoordelijkheid te nemen op het eigen functioneren.
In het jaar 2018 zijn veel lezingen georganiseerd. Vooral
tijdens de maand Ramadan zijn ruim 24 lezingen gehouden.
De lezingen zijn zowel in het Arabisch en in het Nederlands.
Per lezing en bij elke gastpreker bepaalt het bestuur samen
met de religieuze commissie het onderwerp van de
betreffende lezing. De onderwerpen van de lezingen kunnen
variëren van Gedrag tegenover je ouders tot het helpen van
armen mensen. Daarnaast vonden er ook regelmatig
bijeenkomsten en korte lezingen plaatsen als het gaat om
zelfreflectie bij jongeren en gepast gedrag.
Standaard op zondag van 18:00-19:00uur voor jongeren,
verder op basis van thema/onderwerp georganiseerd.
Vrijwilliger(s) stichting Al-Hoeda
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Educatieve activiteiten
Trainingen en cursussen
Geloofsgemeenschap
Het opdoen/vergaren van kennis is essentieel voor iedere
moslim. Dit wordt vanuit de religie aangemoedigd,
gestimuleerd en geadviseerd. Wij zetten dit om in ons beleid
en dit is voor ons dan ook het instrument van informatie en
kennisontwikkeling. Naast het gebed kan op basis van
vrijwilligheid en op basis van behoefte bezoekers zich
inschrijven voor diverse trainingen/ cursussen.
Door een imam of andere korankenners is in 2018
lesgegeven aan leerlingen/deelnemers in het reciteren en
uitleggen/ vertalen en uitspraak van de Koranverzen.
Volgende trainingen/lezingen zijn gegeven:
-Koran leren lezen en reciteren;
-Koran lessen/ trainingen
-Geloofsleer;
-Inleiding Koranwetenschappen;
-Inleiding tot de Koranexegese (uitleg);
-Inleiding hadithwetenschappen (overleveringen);
-Regels omtrent de aanbidding;
-Biografie van de Profeet (profeten);
Themagericht bijvoorbeeld:
-Voorbereiding op de hadj (1x per jaar bedevaart) en de
umrah
-lezingen over de Ramadan
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Uitvoerder(s)

Maandagochtend en dinsdagochtend 09:00 t/m 12:00
Vrijwilliger stichting Al-Hoeda
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Educatieve activiteiten
Trainingen, lezingen en activiteiten voor jongeren
Jongeren van 12 t/m 20 jaar
Doelstelling is kennis opdoen, ontmoeting, vorming,
gedragsbeïnvloeding en werken aan eigen kracht. Het
opdoen/ vergaren van kennis is essentieel voor iedere
moslim. Dit wordt vanuit de religie aangemoedigd,
gestimuleerd en geadviseerd. Wij zetten dit om in ons beleid
en dit is voor ons dan ook het instrument van informatie en
kennisontwikkeling. Op basis van de behoefte van de
jongeren wordt een programma samengesteld. Dit betreft
ook activiteiten waar zij behoefte aan hebben.
Naast lezingen en het opdoen van kennis is er voor jongeren
tussen de 12 en 20 jaar een aparte ruimte gereserveerd
specifiek voor jongerenactiviteiten. Voor jongeren is het een
plek om contact te maken met andere jongeren, om
behoeften te peilen, problemen te signaleren en jongeren
perspectief te bieden. Deze activiteiten bieden jongeren een
laagdrempelige leeromgeving en leert ze
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.
Vooral het motiveren van jongeren is een speerpunt om
jongeren te activeren en te stimuleren voor bijvoorbeeld
talentgerichte activiteiten. Naast zinvolle vrijetijdsbesteding
en een ontmoetingsplek is het een plek waar jongeren zich
bewust worden van (sociaal) wenselijk gedrag.
Jongerenwerkers zijn een rolmodel voor jongeren, zij hebben
met jongeren in samenspraak met jongeren een uitdagend
activiteitenaanbod geprogrammeerd. Jongerenwerkers
geven de jongeren informatie en advies en helpen bij het
oplossen van hun problemen. Het vraagt goede
pedagogische kwaliteiten om vanuit een positieve en
betrokken relatie met jongeren te werken aan ontmoeting,
vorming, gedragsbeïnvloeding en het werken aan eigen
kracht.
Wekelijks in de weekenden, jongensgroep op zaterdag van
15:00 t/m 17:00 en de meidengroep op zondag van 15:00
t/m 17:00.
Vrijwilligers Stichting Al-Hoeda, voor de activiteiten is een
deskundige ervaren jongerenwerker(coach)
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Religieuze ceremoniën/plechtigheden
Organiseren van religieuze ceremoniën/plechtigheden
Geloofsgemeenschap (achterban)
Het menselijk leven zit vol plechtigheden. Deze momenten
zijn bij uitstek gelegenheden om even stil te staan bij de
fasen in het leven. Samen met anderen terugblikken en
vooruitkijken is verrijkend. Deze bijzondere plechtigheden
vormen een ceremonieel moment en bieden de mogelijkheid
om gevoelens te verwoorden, emoties samen te beleven en
meer waarde en inhoud te geven aan bepaalde
gebeurtenissen. Naast het ritueel vanuit de Islam, staat ook
“de mens” en de omgeving centraal.
Uit de achterban zijn in 2018 regelmatig verzoeken gekomen
voor een bijzonder plechtigheid/ sadaqaatceremonie. Dit zijn
(vaak feestelijke) liefdadigheidsceremoniën, gerelateerd aan
een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld, een geboorte,
besnijdenis of huwelijk. Ook voor andere plechtigheden zoals
bij een overlijdensgeval vindt een bijzonder plechtigheid/
sadaqaatceremonie plaats.
Gepland op basis van behoefte.
Vrijwilligers stichting Al-Hoeda
Voorlichting over sociaal, cultureel en
maatschappelijke onderwerpen
Organiseren van voorlichtingssessies
iedereen
Informatieoverdracht: voorlichtingsactiviteiten die een
bijdrage leveren aan de opwaartse sociale mobiliteit van de
leden uit de geloofsgemeenschap.
Van tijd tot tijd organiseert stichting Al-Hoeda bijeenkomsten
over verschillende thema’s die actueel zijn. Daarbij worden
telkens gastsprekers uitgenodigd om duidelijkheid te
verschaffen of informatie te delen.
Enkele voorbeelden van voorlichtingssessies die in 2018 zijn
gegeven:
- Voorlichting over gezondheidszaken
- Onderweg naar gezinsvorming
- Het belang van kennis opdoen
- Voorlichting over opvoeding
- workshops “maatschappelijk rol van de stichting”
Word ingepland op basis van thema/behoefte.
Vrijwilligers stichting Al-Hoeda en gastsprekers uit
verschillende organisaties.
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Ondersteuning en begeleiding individuele
hulpverlening
Algemeen maatschappelijk werk, inloopspreekuur
Geloofsgemeenschap
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen houden spreekuur om
bezoekers met hulpvragen wegwijs te maken in het doolhof
van overheidsinstellingen en particuliere instanties.
Voor juridische vragen over bijvoorbeeld sociale wetten
en regelingen, arbeidszaken, belastingaangifte, huisvesting
of studiefinanciering, kan op basis van een afspraak de
bezoeker geholpen worden. Dit omvat tevens advies en
informatie en het invullen van formulieren. De vrijwilligers
bieden de bezoekers ook de helpende hand bij het schrijven
van moeilijke brieven en bezwaarschriften en kan tevens
bemiddelen bij instanties. Persoonlijke informatie is strikt
vertrouwelijk en de hulp is geheel gratis.
In 2018 is er, net als in 2017, een toename zichtbaar in
mensen die hier behoefte aan hebben. Dit komt mede door
het toegenomen aantal van vluchtelingen. Diverse vragen
komen aan de orde over; wonen, werk, uitkering, gemeente
en alle andere vragen. Wij proberen hulp te bieden in eigen
taal, helpen bij het ordenen van de administratie, bij het
invullen van formulieren (of opstellen van een
bezwaarschrift) en bij het wegwerken van administratieve
achterstand voor mensen die het even niet meer weten.
Vaak dient er ook te worden bemiddeld tussen de persoon in
kwestie en de verschillende instantie zoals bijvoorbeeld bij
schulden.
2 dagen in de week, en op verzoek. Vrijdagavond en
zaterdagavond, tussen 18:00-19:00 uur.
Vrijwilligers stichting Al-Hoeda
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Recreatieve activiteiten
Ontmoetingsbijeenkomsten ouderen
Ouderen uit de geloofsgemeenschap
Sociale activering
Meedoen in een samenleving is van groot belang voor je
eigen ontwikkeling, die van je omgeving en voor de wijk als
geheel. Maar niet iedereen is in staat om mee te doen.
Er kunnen vele aspecten spelen die mensen afremmen in hun
wensen om mee te doen. Leeftijd en lichamelijke
beperkingen kunnen mensen afremmen. Maar er is ook een
groep mensen die beperkt wordt doordat ze niet goed weten
hoe ze mee kunnen doen, wat ze kunnen doen of die gewoon
een duwtje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen.
Recreatie omhelst een gedifferentieerd scala aan
maatschappelijke activiteiten die op het eerste oog weinig
samenhang vertonen, maar in feite verbindend elementen
bevatten. Ieder mens heeft naast de noodzaak om te
voorzien in de eigen, en vaak ook andermans, primaire
levensbehoeften, de behoefte aan ontspanning en
zelfontplooiing. Dagelijks onderneemt de
geloofsgemeenschap, naast de min of meer verplichte
dagelijkse gebeden, zelfverkozen activiteiten gericht op
ontspanning, zelfontplooiing maar ook netwerken. Dit betreft
vrije tijds- en ontspanningsactiviteiten. Dit zorgt voor
participatie en betrokkenheid en de nodige sociale cohesie.
Tijden de maand Ramadan in 2018 hebben wij een dagelijkse
iftar georganiseerd voor de gemeenschap in Rotterdam
Overschie en omstreken. Er was een grote opkomst van
bezoekers. Dit heeft vooral te maken vanwege het
toegenomen aantal vluchtelingen die in Rotterdam zijn
komen wonen. De aangeboden maaltijden zijn mede mogelijk
gemaakt door de sponsoren en ook door onze vrijwilligers die
zelf het eten klaar maken.
Zaterdag en Zondag vanaf 18:00 t/m 22:00
Stichting Al-Hoeda
Recreatieve activiteiten
Ontmoetingsbijeenkomsten vrouwen
Vrouwen uit de geloofsgemeenschap
Sociale activering
Recreatie omhelst een gedifferentieerd scala aan sociale
activiteiten. Handenarbeid/naai en kooklessen voor vrouwen:
Deze activiteiten worden meestal voor en door vrouwen
georganiseerd, door de vrouwencommissie. De activiteiten
hebben als doel om het onderlinge contact te versterken en
problemen bespreekbaar te maken en om het sociale
isolement van vrouwen te doorbreken. Tevens is dit een
mogelijkheid voor de vrouwen om elkaar te inspireren en van
elkaar te leren. Dit zorgt voor participatie en betrokkenheid
en de nodige sociale cohesie.
Wekelijks op woensdagochtend 09:00-12:00uur
Vrijwilligers (vrouwemcommissie) Stichting Al-Hoeda
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Maatschappelijke activiteiten
Vrijwilligers activeren voor organisatie van activiteiten
Vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap
Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Vrijwilligers kunnen op
deze manier kennismaken met het dragen van
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen, maar
ook een bijdrage leveren vanuit liefdadigheid.
Vrijwilligerswerk bevat vier componenten:
1.Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis
worden uitgevoerd,
2.zonder financiële vergoeding (buiten eventuele gemaakte
onkostenvergoedingen),
3.in georganiseerd verband,
4.met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij
individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.
Deze ambitie brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid
met zich mee, die we ook graag willen nemen. Daarom stelt
Stichting Al-Hoeda vrijwilligerswerk beschikbaar voor
vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt of
vrijwilligers die graag werkervaring op willen doen, of vanuit
oogpunt van liefdadigheid of andere persoonlijke motieven.
Vanuit de stichting worden de vrijwilligers actief begeleid.
Elke vrijwilliger krijgt een aanspreekpunt en begeleider. De
eigen actieve vrijwilligers die nauwe banden hebben met
onze doelstellingen staan hierbij centraal. Wij bieden, na een
selectie, actieve vrijwilligers een overeenkomst aan om
(vrijwillige) werkervaring op te doen. Dit is niet alleen
maatschappelijk verantwoord, maar sluit ook nauw aan bij
onze doelstellingen en beleid. De werkzaamheden zijn
voornamelijk het onderhoud & beheer binnen en rondom het
pand, maar ook begeleider van activiteiten. Totaal hebben 16
vrijwilligers deelgenomen aan een BHV cursus.
In 2018 heeft de stichting een brede “vrijwilligersdag”
georganiseerd waarbij alle vrijwilligers in het zonnetje zijn
gezet. Diverse ideeen zijn aangedragen ter verbetering. Het
was een zeer geslaagde bijeenkomst die ook zeer
gewaardeerd is door de vrijwilligers zelf.
Vrijwilligers hebben deelgenomen aan de “sociale straat” op
15 sept 2018. Diverse organisaties waren vertegenwoordigd,
een mooie gelegenheid om echt met elkaar in verbinding te
zijn. Op 10 november 2018 heeft Stichting Al-Hoeda een
opendag georganiseerd. Een succesvolle dag met diverse
workshops waar buurtbewoners in dialoog gaan en met
elkaar discussiëren over thema’s die ons allen bezighouden.
Per activiteit gepland
Stichting Al-Hoeda

Interne organisatie
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden die hun werk op vrijwillige basis uitvoeren
zonder enige tegemoetkoming of tegenprestatie. De hoofdtaak van het bestuur is om de
stichting op een professionele wijze te besturen. De realisatie van de doelstellingen zijn
daarbij het uitgangspunt. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter,
penningmeester en secretaris. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal
andere vrijwilligers. De raad van toezicht bestaat uit 10 vrijwilligers die een
controlerende taak heeft.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
Dit zijn de namen van de bestuursleden;
• Voorzitter: M. Kaddouri
• Penningmeester: A. El Hadioui
• Secretaris: A. Anaoua
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de islamitische gemeenschap
in Rotterdam Overschie en omstreken te behartigen zowel intern en extern. Wij streven
er naar om open en transparant te zijn en we willen ons dienstbaar opstellen voor onze
achterban.

Financiën
De activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door donaties en giften. Wij doen vooral
een beroep op particulieren in Rotterdam Overschie en omstreken met betrekking tot
donaties en/of giften. De stichting probeert de algemene uitgaven zo laag mogelijk te
houden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van het gedoneerd geld gebruikt kan
worden voor de verschillende doelen. Het uitgangspunt binnen de Stichting is dat
iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken
volgens het islamitische principe van “Fi Sabili Allah‟ (op basis van liefdadigheid).
Over elk boekjaar stelt de stichting een (financieel) jaarverslag op. De verantwoording
naar de raad van toezicht is uiterlijk vier maanden na het sluiten van het boekjaar.

Donaties

Uitgaven/kosten

Banksaldo

Conclusie
Wij kunnen heel kort zijn in onze conclusies. Als wij terugkijken kunnen we stellen dat
het behaalde resultaat boven verwachting is. Dit moeten wij als gemeenschap en het
bestuur koesteren. Wij kunnen met grote trots stellen dat 2018 een goed jaar voor ons
als stichting is geweest. De focus om extern de verbinding te zoeken activiteiten te
organiseren is ons goed bevallen. Dit hebben we uiteraard te danken aan de inzet van
vele vrijwilligers. Het is een jaar waarin we naar buiten zijn getreden en het gesprek zijn
aangegaan met verschillende welzijnsorganisaties en verbinding hebben gezocht met
bewoners uit de wijk.

Aanbeveling
Er zijn twee aanbevelingen die het bestuur zich ter harte neemt voor 2018. Gelet op het
feit dat er weer een volle activiteitenprogramma is voor het nieuwe jaar, zal het bestuur
er alles aan doen om meer jongeren te werven en te behouden. Ook wat betreft de lijn
die gezet is qua externe focus meer te verbreden. Ook duurzaamheid en veiligheid is een
belangrijk thema waar we als stichting meer mee kunnen doen, het laatste is een
belangrijk aandachtspunt.

