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Inleiding
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Sinds 1986 wordt het jaarlijkse Kinderkamp Kralingen-Crooswijk in Rotterdam georganiseerd
voor kinderen van alleenstaande ouders, bijstands- of achterstandsgezinnen die normaal niet
op vakantie kunnen gaan. Dit zomerkamp is ook belangrijk om het contact met het
welzijnswerk te versterken, zodat zij de kinderen kunnen volgen in hun ontwikkeling.
Nieuwe manier van welzijnswerk
Door veranderingen in het gemeentebeleid worden subsidies
steeds meer gecombineerd met andere vormen van financiering.
Bewonersinitiatieven zijn vaker leidend, met het welzijnswerk in
een ondersteunende rol. In 2012 zagen de initiatiefnemers van
Super-Actief een eerste kans om via een burgerinitiatief, en
samen met het welzijnswerk en vrijwilligers, het Kinderkamp te
organiseren. Met Rotterdamse hands-on mentaliteit sloegen zij
de handen ineen en zochten naar andere financiële middelen. En
met succes!
Zo kon het zomerkamp toch doorgaan.
Oprichting Super-Actief
Zij realiseerden zich dat andere groepen binnen en buiten de wijk
ook behoefte hadden aan dit soort activiteiten en daarom werd in
2014 de stichting Super-Actief opgericht door Anita Kornman en
Clara van Vliet; twee voormalig sociaal cultureel werkers.
Zij zetten zich in om twee van de meest kwetsbare groepen, te
weten kinderen en ouderen, in de maatschappij te helpen met
welzijnswerk dat niet in de opdracht zit van de welzijnspartijen
die in Rotterdam geselecteerd zijn door de gemeente.
Zij doen dit samen met een bestuur en een groep van vrijwillige
adviseurs uit het welzijnswerk en bedrijfsleven.
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Super-Actief: Samen
maken we welzijn
mogelijk,
waar het anders eindigt
Super-Actief speelt op
een toegankelijke en
flexibele manier in op de
actuele welzijnswensen
in de maatschappij door
bewonersinitiatieven te
initiëren in Rotterdam.
Dit doen wij voor én met
alle inwoners en
organisaties die hier
belang bij hebben, met
als doel kinderen, en
ouderen welzijn te bieden
wat voor hen wenselijk is.
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Hoofdstuk 2.

Missie, visie en strategie

Missie
De missie van Super-Actief Rotterdam is: Samen maken we welzijn mogelijk, waar het
anders eindigt.

Visie
Door veranderde beleidskeuzes van de overheid is er meer en meer verschraling ontstaan
voor de doelgroepen die Super-Actief wil helpen. Dit zorgt voor veranderingen in de
samenleving. De welzijnsopdracht voor de welzijnsorganisaties is gewijzigd, waardoor er
andere prioriteiten gesteld moeten worden en de werkwijze verandert. Er wordt een groter
beroep gedaan op bewoners om deze doelgroepen te ondersteunen.
Met elkaar en voor elkaar
De visie van Super-Actief is dat welzijn mensen bij elkaar brengt. Door verbinding in de buurt
te leggen tussen verschillende doelgroepen en culturen, zoals ouderen, jongeren en
kinderen ontstaan er ontmoeting en vertrouwen. Door ontmoetingen te stimuleren op een
veilige plek leren we van elkaar. Daarom achten wij het van groot belang om welzijnswerk
door te laten gaan.
Samenwerking
Super-Actief streeft naar samenwerking met het bestaande welzijnswerk en andere
organisaties om samen te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Middels
gecombineerde financiering door fondsen, het bedrijfsleven, burgers en overheid willen wij
aan ons werk invulling geven.

Doelstelling
Super-Actief wil haar bestaande activiteiten voor het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk en
Wijksteun De Esch continueren en op verzoek van bewoners overige activiteiten
ontwikkelen, al naar gelang waar de behoefte ligt en waar deze aansluiten bij de
kernwaarden van de stichting.

Activiteiten Super-Actief 2018 - 2021
1. Kinderkamp Kralingen-Crooswijk
2. Wijksteun De Esch

Werkgebied Stichting Super-Actief.
Super-Actief ziet de gemeente Rotterdam en de wijk De Esch in het bijzonder als haar
werkgebied. De komende vier jaar wordt er vooral ingezet op samenwerking in Kralingen-
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Crooswijk ten behoeve van het kinderkamp. Voor het project Wijksteun richten we ons
specifiek op de wijk de Esch omdat wij kleinschalig willen werken en daarbij het verschil
willen maken in de wijk.
Wij gaan ons richten op de 3 V’s.
1. Vertrouwen
2. Verbreden
3. Verbinden

Medewerkers
Het bestuur van de stichting is begin 2018 gewijzigd omdat er financiële ruimte ontstond om
het project Wijksteun te professionaliseren. Er zijn nieuwe bestuursleden aangetrokken en
Anita Kornman en Clara van Vliet zijn in dienst getreden bij Super-Actief.
Met dit vaste team van professionals is er een combinatie van vrijwillige en onbezoldigde
bestuursleden uit de welzijnssector en het bedrijfsleven en twee medewerkers die ieder 12
uur in dienst zijn. Zij zorgen gezamenlijk voor de continuïteit van de stichting en het
realiseren van de diverse activiteiten.
Wij bieden ook stageplaatsen aan voor studenten. Daarnaast zetten momenteel 34
vrijwilligers zich in voor de activiteiten van Super-Actief. De komende jaren is er meer ruimte
voor vrijwilligers met diverse deskundigheden, zodat wij hun inzet kunnen vragen voor
verschillende activiteiten. Het vrijwilligersbeleid wordt beschreven in het vrijwilligersprotocol.

Gecombineerde financiering
De stichting en haar activiteiten worden gefinancierd door fondsen, sponsoring vanuit het
bedrijfsleven en lokale middenstand, de Vrienden van Super-Actief, en met ondersteuning
vanuit de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.

Hoofdstuk 3.

Activiteiten 2018/2022

1. Kinderkamp Kralingen-Crooswijk
Super-Actief organiseert voor een groep kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot einde basisschool een
week vakantie in de zomer. Voor veel van deze kinderen is dit hun enige vakantie; soms zelfs de
enige vakantie uit hun jeugd! Eén van de doelen is het vergroten van de sociale vaardigheden, het
leren spelen met elkaar en het ontwikkelen van respect voor de natuur. Het kamp is niet alleen de
week waarin de kinderen op pad gaan, maar het is in feite een groot project met als einddoel en
hoogtepunt de kampweek. Dit project is een samenspel van bedrijfsleven, winkeliers, ouders,
kinderen, bewoners van Kralingen-Crooswijk en vrijwilligers die de krachten bundelen en door
middel van een geheel van vele (kleine) acties en donaties samen het Kinderkamp voor elkaar
krijgen. In 2018 bestaat het Kinderkamp 33 jaar.
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Doorontwikkeling
De financiering van het kinderkamp Kralingen-Crooswijk wordt de komende vier jaar
doorgezet op dezelfde wijze als we sinds 2014 doen. Een combinatie van crowdfunding,
fondsen, donaties en andere financieringsmogelijkheden moet ook de komende vier jaar het
kamp mogelijk maken voor 45 kinderen en 16 vrijwilligers als leiding. Hierbij werken wij
samen met DOCK, de welzijnsuitvoerder in het gebied.
Taakverdeling en professionaliteit
Een jeugdcoach van DOCK zal de voorbereiding leiden en de uitvoering tijdens het kamp
coördineren. Super-Actief zorgt voor de voorwaarden zodat het kamp mogelijk blijft. Daarbij
kan gedacht worden aan financiering, werving en begeleiding van vrijwilligers, zorgen voor
de materialen en verzekeringen.
Samenwerking
Dit beleidsplan beslaat een periode van 4 jaar, terwijl de opdracht van DOCK een periode
van 3 jaar beslaat. Daarom zullen we over drie jaar verder moeten kijken wie de
professionele ondersteuning kan verzorgen. Super-Actief zal voor de taken van de
organisatie vrijwilligers inzetten.
Nieuwe aanpak
Een belangrijke opdracht voor deze beleidsperiode is het vinden en verbinden van jongere
leiding. De organisatie en de coördinatie is op dit moment in handen van
vrijwilligers/medewerkers die in de komende jaren met pensioen gaan. Het is van groot
belang om het team aan te vullen en de volgende jaren stap voor stap te vervangen.
Dit gaan we doen door jongere capabele mensen te vragen of zij mee willen werken en te
onderzoeken of een nieuwe werkvorm met het inhuren van jeugdcoaches kan werken. Het
onderzoek richt zich dan op de volgende vragen:
1. Is er meer financiering te vinden zodat een jeugdcoach ingehuurd kan worden?
2. Zijn er jongere vrijwilligers die deze taak willen aanvaarden, die capabel zijn en met
ondersteuning opgeleid kunnen worden om de taken over te nemen?
Voor het kinderkamp wordt er elk jaar een projectplan gemaakt en na ieder kinderkamp
wordt er verslag gedaan aan de financiers door middel van een inhoudelijk verslag
aangevuld met een financiële verantwoording en foto’s.
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2. Wijksteun De Esch
Super-Actief heeft gemerkt dat er veel zorg aan huis
wegvalt, waardoor meer mensen het moeten doen
met beperkte steun. Ook zijn er bewoners die nooit of
zeer weinig bezoek krijgen. Wanneer wij praten met
bewoners worden gevoelens van eenzaamheid
regelmatig benoemd.
Super-Actief heeft naar aanleiding van onder andere
verontrustende cijfers vanuit de gemeente Rotterdam
m.b.t eenzaamheid nagedacht over de aanpak van vereenzaming in Rotterdam en wil het
project Wijksteun - wat kleinschalig werkt in de Rotterdamse wijk de Esch en succesvol is –
ontwikkelen tot een methodiek die in andere Rotterdamse buurten uitgerold kan worden.
Super-Actief gaat daarom haar werkwijze beschrijven en daarvan een praktisch en makkelijk
handboek maken. Bij voorkeur willen we ons werk door ontwikkelen in de wijk De Esch en in
de komende 3 jaar uitrollen naar 5 andere wijken in Rotterdam
De methodiek die wij momenteel hanteren is de netwerkmethode die wij speciaal maken
door een aanpak per straat of buurt, waarbij het doel is om het netwerk van de bewoner die
zich eenzaam voelt te vergroten. De beweging is van binnen naar buiten, van geen activiteit
naar activiteiten met anderen buitenshuis.
Het is onze missie een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid en
vereenzaming van de bewoners in De Esch en de methode die wij daarvoor gebruiken te
delen met andere organisaties, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden.
Onze activiteiten zullen hierbij aansluiten op “Voor Mekaar”, het in 2014 gestarte
actieprogramma van de gemeente Rotterdam, gericht op het verminderen van eenzaamheid
in de stad.

Super-Actief stelt zich tot doel:
1. Het creëren en vergroten van netwerkkringen van en voor wijkbewoners en
mantelzorgers in de wijk de Esch, die daaraan behoefte hebben (eenzaam,
hulpbehoevend, beperkt Nederlands spekend).
2. Een sociale schakel te zijn tussen bewoners die een grotere netwerkkring en wat
extra gezelligheid kunnen gebruiken en andere wijkbewoners. Waarmee de
netwerkring op termijn het fundament wordt voor sociale steun.
3. De netwerkkring van de wijkbewoners zoals bedoeld in 1 in kaart te brengen en te
vergroten.
4. Waarbij we:
a. Bewoners die dat niet zelfstandig kunnen, laagdrempelig, stap voor stap
betrekken bij (wijk) activiteiten.
b. Bewoner(s), liefst in groepsverband, deel laten nemen aan zoveel mogelijk
activiteiten buitenshuis.
Beleidsplan 2018-2021
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c. Voor een persoon die (nog) niet wenst deel te nemen aan gezamenlijke
activiteiten een persoonlijke 1-op-1 koppeling te zoeken tussen een
hulpbehoevende en wijksteunvriend.
d. De te ondernemen activiteiten zo gevarieerd en laagdrempelig mogelijk
aanbieden.
5. De methode die wij gebruiken door te ontwikkelen en te beschrijven in een handboek
zodat dit een handvat voor anderen zal zijn.

Oranjefonds
In december 2017 heeft Super-Actief van het Oranje Fonds financiering gekregen voor de
komende drie jaar. We nemen deel aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds, wat
inhoud dat we naast financiering ook coaching, training en uitwisseling krijgen met de andere
24 uitgekozen projecten in Nederland. Wij zijn als stichting erg blij met deze kans die we
krijgen en pakken dit met beide handen aan. Met deze financiering die per jaar opnieuw
vastgesteld moet worden is er besloten om 2 medewerkers van ieder 12 uur in dienst te
nemen om het project Wijksteun te ontwikkelen, uit te voeren en de methodiek ervan te
beschrijven.
In de komende vier jaar zal het project minimaal 25-50 ouderen betrekken en uitgroeien tot
een methodiek die overdraagbaar is.
Voor dit project is er een werkplan gemaakt wat de leidraad is voor de komende drie jaar.
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Hoofdstuk 4.

Organisatie

Algemene gegevens
Naam
Adres
Plaats
Telefoon
Website
E-mail
KvK
Bank
RSIN/Fiscaal

Stichting Super-Actief
Rijnwaterstraat 23d
3063 HC Rotterdam
06-11886979 | 06-54362001
www.super-actief.nl
info@super-actief.nl
60509031
NL16RABO0182450171
8539.41.750

Akte van oprichting en uittreksel handelsregister worden op verzoek verstrekt.

Medewerkers
Anita Kornman
Zakelijk leider
Drinkwaterweg 150
3063 JC Rotterdam
anita@super-actief.nl
06-11886979
Clara van Vliet
Sociaal Makelaar
Jan van Kanrede 54
2901 TB Capelle aan den IJssel
clara@super-actief.nl
06-54362001
Anita Kornman - Zakelijk leider
Anita Kornman werkt ruim 41 jaar met mensen in diverse functies: als sociaal cultureel
werker, re-integratie coach, manager en directeur. Zij heeft met alle doelgroepen gewerkt die
denkbaar zijn. Haar passie is om mensen te helpen bij hun ontwikkeling en te kijken naar
kansen. Vanuit haar ambitie is ze in 2008 gestart met haar bedrijf Groei-Consultancy voor
organisaties. Vanuit haar passie om mensen te helpen heeft zij in 2012 het initiatief genomen
om het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk, wat dreigde te eindigen, te organiseren als
burgerinitiatief. Dit is de voorloper van onze huidige stichting: Super-Actief. Nu Super-Actief
verder is ontwikkeld en er financiering is gekomen vanuit het Oranje Fonds is zij voor 12 uur
in loondienst getreden bij Super-Actief.
Clara van Vliet – Sociaal Makelaar
Clara van Vliet is de medeoprichtster van Super-Actief, trotse moeder van 2 en oma van 3
kleinkinderen. Zij startte als vrijwilligster in het buurthuis, volgde een hbo-opleiding gericht op
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het welzijnswerk en werkte jarenlang in het sociaal cultureel werk. Na een 'uitstapje' van 4
jaar naar de re-integratiewereld, waar zij met veel plezier werkte, wist zij zeker dat haar hart
toch lag in het welzijnswerk. Ze heeft samen met Anita Super-Actief opgericht en is sinds 15
januari in dienst getreden voor 12 uur.

Bestuur
Daan Beems
Penningmeester
Holterberg 136
2905 NC Capelle aan den IJssel
daan@super-actief.nl
010- 4516327

Helma van Veen-Grootveld
Algemeen bestuurslid
Waterwerk 71
3063HC Rotterdam
06-55966812

Niels van den Oever
Algemeen bestuurslid
Adamshofstraat 117a
3061 ZD Rotterdam
010-4047569

Overlegstructuur
Medewerkers
Het team medewerkers aangevuld met stagiairs overlegt 2x per maand en zoveel meer als
nodig is. De teamleden zijn in loondienst in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk op basis van
een jaarcontract dat nog 1 keer verlengd kan worden.
Bestuur
Het bestuur vergadert 2 tot 4 keer per jaar en zoveel meer als nodig is. Het bestuur werkt
onbezoldigd. Ze zijn een bestuur op afstand en hebben de zakelijk leider middels een
ondertekend directiestatuut de dagelijkse leiding in handen gegeven.
Penningmeester en Zakelijk leider
Om de financiële zaken van de stichting optimaal te laten verlopen overleggen de
penningmeester en de Zakelijk leider 1x in de 2 weken. Doel daarvan is bewaking,
bespreken stand van zaken en afstemmen en verdelen van taken m.b.t acties en
verantwoording naar fondsen etc. De penningmeester is de hoofdbeheerder van de
rekeningen van Super-Actief en de zakelijk leider is gemachtigd tot een betaling tot maximaal
€ 5000,00. De zakelijk leider is gemachtigd zelfstandig handelingen uit te voeren voor de
stichting. Deze handelingen zijn vastgelegd in een directiestatuut.
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Verzekeringen
 WA-verzekering van de Stad Rotterdam
 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 Verzekering voor deelnemers aan activiteiten

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Eenmalige en jaarlijkse giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst
stelt, is dat het goede doel is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Super-Actief zal als goed doel de ANBI-status aanvragen. Daardoor kunnen wij ook
donaties, schenkingen en erfenissen vrij van schenk- en erfbelasting ontvangen. Dat
betekent dat alle giften volledig ten goede komen voor de activiteiten van Super-Actief.

Kwaliteit
Kwaliteit is het voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden van een organisatie.
Hiervoor is ten eerste inzicht nodig in wie de belanghebbenden zijn, ten tweede wat de
verwachtingen van de belanghebbenden zijn en ten slotte hoe je kan voldoen aan deze
verwachtingen. Kwaliteit vorm hiermee een onlosmakelijk onderdeel, ofwel de basis van het
algemeen beleid.
De doelstellingen van de organisatie worden bepaald door de verwachtingen van de cliënten
en als organisatie probeer je te voldoen aan deze verwachtingen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem dient een organisatie te leiden tot een continue
verbetering. Super-Actief heeft nog geen keurmerk. Het behalen van een keurmerk is op dit
moment nog geen prioriteit. We zetten eerst in op een stabiele en groeiende organisatie. In
de komende vier jaar zal onderzocht worden hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen.
Mocht een keurmerk behalen dan nodig zijn zullen we dit doen. Maar we willen ondertussen
wel werken aan het leveren van kwaliteit en een lerende organisatie zijn. Dit doen wij door na
iedere activiteit of project een evaluatieformulier in te laten vullen en door elk jaar een
feedback gesprek te hebben met 7 tot 10 deelnemers/cliënten. De uitkomst van deze
formulieren en het gesprek helpen ons om verder te ontwikkelen.
We groeien ook in kwaliteit door in gesprek te zijn met onze adviesgroep en deel te nemen
aan het SamenOuder programma van het Oranje Fonds, met daarin coaching van Kees
Penninx van ActiveAge (www.activeage.nl).
Medewerkers die bij Super-Actief werkzaam zijn, moeten een geldig VOG kunnen
overleggen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. Super-Actief
heeft vanwege haar doelgroepen besloten dat iedere vrijwilliger die werkt voor de organisatie
moet beschikken over een VOG. Deze VOG wordt aangevraagd bij het in dienst nemen.
Wanneer de vrijwilliger een VOG heeft waarbij de toetsing gericht is op het omgaan met
kwetsbare groepen bij een andere organisatie en deze is niet ouder dan 6 maanden dan
vraagt Super-Actief een kopie om kosten te besparen.
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Per project werven wij medewerkers die qua opleiding passen bij een project. Vrijwilligers die
niet voldoen aan het profiel krijgen deskundigheidsbevordering aangeboden wanneer zij
daarvoor open staan. Samen staan wij voor de visie van Super-Actief.

Beleidscyclus
In de beleidscyclus van Super-Actief wordt het beleidsplan steeds opgesteld voor 4 jaar. In
2021 zullen wij een nieuw beleidsplan presenteren voor de periode 2022-2026.

Klachten- en privacyreglement
Super-Actief is in bezit van een eigen klachten- en privacyreglement. Beide zijn te vinden op
de site Super-Actief.nl of op te vragen bij de organisatie.

Hoofdstuk 5.

Doelgroepanalyse

Inleiding
Super-Actief richt het werk op twee doelgroepen, kinderen en ouderen.
Het kinderkamp wordt georganiseerd in samenwerking met Welzijnsorganisatie DOCK en is
bedoeld voor kinderen uit Kralingen-Crooswijk en de wijk De Esch. Het project Wijksteun is
in deze beleidsperiode alleen gericht op de wijk De Esch. We beschrijven hier daarom twee
doelgroepen apart van elkaar.

Doelgroep Kinderen
De doelgroep bestaat uit kinderen wonend in Kralingen-Crooswijk en de Esch.
Aantal kinderen
Bron: Gebiedsprofiel Kralingen-Crooswijk i.
In Kralingen-Crooswijk wonen op 1 januari 2017 53.535 inwoners. Van deze bewoners is
8565 jonger dan 17 jaar en 4682 jonger dan14 jaar. Dit is de doelgroep waarop wij ons
richten met het kinderkamp.
Armoede
Bron: Feitenkaart Armoede en schulden in Rotterdam ii.
Veel arme Rotterdammers wonen in Feijenoord, Delfshaven, Charlois, Kralingen-Crooswijk
en Noord. De vijf gebieden met het grootste aandeel huishoudens met een inkomen van
110% van het sociale minimum of minder zijn Feijenoord (31%), Delfshaven (30%), Charlois
(25%), Kralingen-Crooswijk (25%) en Noord (22%).



Het merendeel (61%) van de arme huishoudens bestaat uit
eenpersoonshuishoudens.
Er is een grote groep eenoudergezinnen die leeft onder de inkomensgrens (19%).
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23% van de Rotterdamse kinderen woont in een arm huishouden. Landelijk ligt dit
percentage ruim de helft lager.
In 68% van de arme huishoudens met kinderen valt de kostwinner in de categorie
van 'eerste generatie migrant'.

Het grootste deel van deze kinderen uit gezinnen met armoede woont in Crooswijk en in
Kralingen West. Dit geeft ons reden om de grootste groep deelnemers vanuit deze gebieden
te selecteren en om nauw samen te werken met welzijnswerk, scholen, wijkteam en overige
hulpverleners om juist deze kinderen een kans op een mooie vakantieweek te gunnen.
Een kleiner deel woont in de Esch waar Super-Actief gehuisvest is.
Deze cijfers tonen ons dat het kinderkamp hard nodig is en wij de kosten voor de
deelnemers zo laag mogelijk moeten houden. Dat lukte ons tot en met 2017 goed en we
streven ernaar om dit zo te houden in de komende jaren.

Doelgroep ouderen
Bron: Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk, Veldhuizenacademie 2012. iii
In De Esch wonen 686 ouderen (65+). Van deze groep zijn op 1 januari 2018 322 bewoners
ouder dan 75 jaar.
In de gezondheidsmonitor Kralingen-Crooswijk van de Gemeente Rotterdam (2016) valt het
volgende te lezen m.b.t. de eenzaamheidsbeleving van ouderen van 65+ in de Esch.
Zeer ernstig eenzaam
Matig tot ernstig eenzaam
Emotioneel eenzaam
Sociaal eenzaam
Ontvangt weinig sociale steun

17%
57%
42%
58%
5%

Kralingen-Crooswijk overig (10-24%)
Kralingen-Crooswijk overig (48-66%)
Kralingen-Crooswijk overig (32-51%)
Kralingen-Crooswijk overig (48-67%)
Kralingen-Crooswijk overig (1-10%)

Wij concluderen dat oudere bewoners zich in De Esch zich meer dan gemiddeld eenzaam
voelen. Ook een onderzoek uit 2016 van het gezondheidscentrum in de Esch onder 200
ouderen toont aan dat 57% van de ouderen zich meer dan eens eenzaam voelt.
Wonen als oudere in de Esch
In De Esch zijn twee 55+ flats. Mazesteyn met 140 woningen en Kralinger Esch met 40
woningen. In Mazesteyn wonen op 1 januari 2018 51 bewoners die ouder zijn dan 75 jaar.
Er wonen dus veel ouderen in woningen verdeeld over de wijk.

Samenwerking
Volgens de missie van Super-Actief is samenwerking zeer belangrijk om projecten te laten
slagen. Wij werken daarom graag samen met het bestaande welzijnswerk en andere
organisaties. In De Esch zijn wij aangesloten bij het Buurtcollectief De Esch om het
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welzijnswerk in De Esch actief te houden en daarin elkaar aan te vullen, samen te werken en
af te stemmen.
Wij hebben reeds een succesvolle samenwerking met o.a:
 Gezondheidscentrum De Esch
 Welzijnsorganisatie DOCK
 Hervormd Kralingen West
 Verpleeghuis Pniël
 Wijkservicepunt De Esch
 Basisschool De Esch
 Bewonersplatform De Esch
 Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk
 Wijktuin De Esch
 T.O.S. Thuis op straat
 Vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk
 UVV
 Aafje zorgverlening
 Diverse fondsen
 Diverse serviceclubs
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Hoofdstuk 6.

Marketing en communicatie

Doel
1. vergroten van de naamsbekendheid
2. financiering om projecten te realiseren
Doelgroep
 fondsen
 bedrijfsleven
 burgers
 overheid
1. Naamsbekendheid middels
 huisstijl die in alle uitingen en activiteiten consequent
doorgevoerd wordt
 actuele website met het laatste nieuws en informatie
 gekoppeld aan sociale media als Facebook en Twitter
 (digitale) nieuwsbrief
 profiel Super-Actief plaatsen op diverse websites
 persberichten en gratis publicatie bij lokale, regionale en landelijke media
 aangaan van partnerships
 organiseren van bijeenkomsten, workshops en evenementen
 persoonlijke afspraken en netwerken
 promotiemateriaal
 presentaties aan geldverstrekkers
2. Financiering per doelgroep
 Fondsen
- publieke en private subsidies


Bedrijfsleven

- geld en/of middelen
- sponsoring
- crowdfunding



Burgers

- doneren
- crowdfunding
- vrijwilligerswerk



Overheid

- samenwerking en aansluiting
- subsidies en vergunningen
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Begroting

Begroting 2018-2021
Wijksteun
Kantoorkosten

2018

2019

2020

2021

Vergaderkosten
Kantoor huur
Kosten telefoon

€
€
€

1.500,00 €
3.500,00 €
600,00 €

1.750,00 € 1.750,00 €
3.610,00 € 3.750,00 €
600,00 €
600,00 €

1.750,00
3.750,00
600,00

Kosten VOG
Training en educatie
Bedankjes

€
€
€

750,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

750,00 €
750,00 €
1.500,00 € 1.000,00 €
1.250,00 € 1.250,00 €

750,00
1.000,00
1.250,00

Vrijwilligerskosten

Personeel
32 uur projectmedewerker
€ 42.000,00 € 44.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00
Personeelsadministratie € 1.750,00 € 1.800,00 € 1.850,00 €
1.850,00
Onderzoekskosten
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
1.500,00
Publiciteit
€
€

Advertentiekosten
Drukwerk

750,00 €
400,00 €

750,00 €
400,00 €

Methodiek beschrijving
(tekstschrijver)

500,00 €
150,00 €

500,00
150,00

€ 3.000,00 €

3.000,00

Activiteiten

Subtotaal Wijksteun

Doe mee markt
€ 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €
2.250,00
Activiteiten buitenshuis € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
1.500,00
€ 59.500,00 € 61.660,00 € 65.850,00 € 65.850,00

Kinderkamp
Vergaderkosten
Kantoor/opslag
Vervoer
Verblijfskosten
Activiteitenkosten
Vrijwilligerskosten
Publiciteitskosten
Subtotaal kinderkamp

€ 1.500,00
€ 2.450,00
€ 2.000,00
€ 6.500,00
€ 1.250,00
€
450,00
€
350,00
€ 14.500,00

Totaal

€ 74.000,00 € 76.985,00 € 82.075,00 € 82.985,00
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€ 1.575,00
€ 2.600,00
€ 2.100,00
€ 6.850,00
€ 1.350,00
€
475,00
€
375,00
€ 15.325,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.700,00
2.750,00
2.225,00
7.200,00
1.450,00
500,00
400,00
16.225,00

€
1.800,00
€
2.900,00
€
2.350,00
€
7.560,00
€
1.550,00
€
525,00
€
450,00
€ 17.135,00
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Dekkingsplan
Dekkingsplan
Wijksteun

2018

2019

2020

2021

Eigen bijdrage deelnemers
Fondsen
Oranjefonds
Laurensfonds
Overige fondsen
Crowdfunding/overige
inkomsten
Subtotaal Wijksteun

€
500,00 € 1.000,00 € 1.750,00 €
1.750,00
€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
€ 19.000,00
€ 19.000,00 € 19.000,00 € 59.000,00

Kinderkamp

Eigen bijdrage deelnemers
Fondsen/individuele giften/sponsoren
Subtotaal Kinderkamp

€ 1.350,00 € 1.425,00 € 1.525,00 €
1.650,00
€ 13.150,00 € 13.900,00 € 14.700,00 € 15.485,00
€ 14.500,00 € 15.325,00 € 16.225,00 € 17.135,00

Totaal dekkingsplan

€ 74.000,00 € 76.325,00 € 82.075,00 € 82.985,00

€
€ 1.000,00 € 5.100,00 €
5.100,00
€ 59.500,00 € 61.000,00 € 65.850,00 € 65.850,00

Bronvermelding
i

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/taal-engezondheid/Kralingen_Crooswijk_Infographics_Durftezeggen_04.pdf
ii

https://idemrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/12/Feitenkaart-armoede-en-schulden-inRotterdam-webversie.pdf
iii

https://www.veldacademie.nl/img/Document/b7/ae/b7ae7fbb-2649-4d60-889ce1f0e5ec3352/120123_eindrapport_WSGLQPR.pdf
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