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Samenvatting ‘VERANKERD in Rotterdam-Charlois’
De diaconaal-missionaire stichting Het Anker Charlois is al ruim 60 jaar actief in de wijken OudCharlois en Carnisse in Rotterdam-Charlois. Beide wijken zijn (deels) te benoemen als
achterstandswijk met veel sociale problematiek. Veel mensen voelen zich eenzaam, hebben te
maken met armoede, criminaliteit en ouders hebben moeite met het goed begeleiden van hun
kinderen naar de volwassenheid.
De afgelopen vier jaar hebben we gewerkt onder het motto: ‘Net even anders!’. Hiermee wilden we
tot uitdrukking brengen dat we ons opnieuw focussen op kinderen, jongeren en hun ouders in de
wijken Oud-Charlois en Carnisse. Het seniorenwerk kreeg minder aandacht in deze tijd. In deze vier
jaren hebben veel bestaansvoorwaarden onze aandacht gevraagd, zoals gebouwen, personeel en
financiële middelen. Inmiddels huren we beide panden van huiseigenaren die het pand goed
onderhouden, hebben we weer een coördinator in vaste dienst, aangevuld met een kinderwerker,
en is onze financiële bestaanszekerheid gewaarborgd door de verkoop van de Mezenstraat.
Komende vier jaar willen we daarom werken aan verankering in Rotterdam-Charlois , waarbij we
nadrukkelijk weer kijken naar alle groepen binnen onze organisatie, zoals kinderen, jongeren, ouders
en senioren. We willen een veilige haven zijn in de wijk, waar iedereen die bij Het Anker terecht
komt een luisterend oor vindt, creatief bezig kan zijn of samen van een maaltijd genieten. Een plaats
waar mensen zichzelf mogen zijn en vriendschappen kunnen opbouwen. Door te werken aan
continuïteit en vertrouwen groeien de relaties tussen mensen onderling en met partner organisaties.
Op die manier kunnen we zien waar behoefte aan is in de wijk en welke activiteiten mensen nodig
hebben om zichzelf te ontplooien, ontdekken en hulp kunnen krijgen indien nodig. We willen
aandacht geven aan opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding, gezond eten en omgaan van
geld. Samen met kinderen, jongeren, hun ouders en senioren willen we gesprekken voeren over
levensvragen en getuigen van de liefde van God voor alle mensen.
In dit beleidsplan staan we stil bij onze missie, visie en doelen voor de komende vier jaar. Na een
beschrijving van de personele organisatie, omtrent bestuur, betaalde en vrijwillige medewerkers, en
partners in uitvoering, arbeidskracht en visie, komen we in hoofdstuk 9 bij de behandeling van alle
activiteiten. We beschrijven hier onze dromen en wensen voor de komende vier jaar met betrekking
tot alle bestaande en nieuwe activiteiten. In het ene laatste hoofdstuk staan we stil bij onze
communicatie en beleidscyclus. We sluiten af met een meerjarenbegroting waarin de flinke
uitdagingen voor de komende tijd vertaald zijn in financiële cijfers.

1. Achtergrondinformatie en ontwikkeling stichting
Het Anker Charlois bestaat al sinds 1954 als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie. Voorheen
was ‘Het Anker’ (zoals deze in de volksmond kortweg wordt genoemd) bekend onder de naam
‘Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker’. Nu worden de activiteiten uitgevoerd onder de naam
‘Stichting Het Anker Charlois’. We zijn actief in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. We
werken namens de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid.
Al ruim 60 jaar lang organiseren wij vanuit ons clubhuis aan de Carnisselaan diaconaal-missionair
(jeugd)werk in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. Tal van activiteiten om kinderen,
tieners én hun ouders te bereiken, vanuit bewogenheid met onze medemensen.
Het werk van Het Anker vindt zijn oorsprong in de jaren voor de oorlog. Sociale bewogenheid is voor
twee inwoners uit Carnisse een belangrijke drijfveer om zich te ontfermen over de kinderen van de
Carnissebuurt. Zij organiseren bijeenkomsten in hun eigen huiskamer, die daarmee de voorloper is
van de Jeugdhaven. Dankzij mond-tot-mondreclame wordt de huiskamer al gauw te klein en betrekt
men het pand aan de Carnisselaan 40. Na de oorlog gaat de Jeugdhaven zich steeds meer richten op
het clubwerk en wordt de Stichting ‘t Anker opgericht. Hiermee werd een begin gemaakt met het
kinderwerk in Charlois. Later kwamen daar ook buurtactiviteiten en volwassenwerk bij. Eind jaren
zestig zetten veel kerkleden zich in om geld in te zamelen voor een eigen pand. Dat werd de
Mezenstraat in Oud-Charlois. Zodoende kon ’t Anker nog meer werken aan haar zichtbaarheid in de
wijk.
Vanuit de gedachte dat we liever geld in mensen dan in stenen stoppen en vanwege de noodzaak
om na het teruglopen van subsidies onze financiële continuïteit veilig te stellen, hebben we in 2016
met pijn in ons hart het in 1979 zelf gerealiseerde pand Mezenstraat 4 verkocht. We blijven het wel
huren voor onze activiteiten voor volwassenen en senioren en er is een goede verstandhouding met
de nieuwe eigenaar, het Apostolisch Genootschap.
Het pand in de Carnisselaan is nu de thuisbasis van Het Anker, met name voor de wijk Carnisse.
De opbrengst is ondergebracht in de steunstichting Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker en wordt
gebruikt voor het ook op langere termijn dekken van de tekorten in de exploitatiekosten van het
werk van Stichting Het Anker Charlois. Het betreft met name de huur -en organisatiekosten. Ook
voor het in vaste dienst nemen van de coördinator van het kinderwerk was een stabiele
vermogenspositie noodzakelijk. De steunstichting en Stichting Het Anker Charlois hebben dezelfde
bestuursleden.
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2. Missie
Het Anker Charlois is een vrijwilligersorganisatie die, namens de Protestantse gemeente Rotterdam
Zuid diaconaal-missionair actief is in de achterstandswijken Carnisse en Oud-Charlois. We weten ons
geroepen door ons geloof in Jezus Christus om onze naasten bij te staan en te helpen vanuit de
liefde van God voor alle mensen. Dit betekent in onze situatie: dienstbaar voor de kwetsbaren,
verlichten van hun dagelijks bestaan, bijdragen aan ontplooiing van talenten van kinderen, tieners
en hun ouders en bijdragen aan gemeenschapsvorming. Wij doen dit voor iedereen, ongeacht religie
of afkomst. Dit gebeurt: open, gelijkwaardig, respectvol, bezielend, gelovig, betrokken, betrouwbaar
en vreugdevol.

3. Visie
Vanuit de traditie van ‘Jeugdhaven’ ‘t Anker kiezen we voor het organiseren van individuele,
groepsgewijze en wijkgerichte activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders, ongeacht hun
geloofs- of levensovertuiging. Daarnaast bieden we verschillende activiteiten aan voor de oudere
buurtbewoners. Dit seniorenwerk is ontstaan uit de clubs van vroeger en mensen zijn vaak al
jarenlang bij Het Anker Charlois betrokken. In de ontmoetingen bemoedigen en verrijken wij elkaar
en worden we uitgedaagd om betrokken te zijn op het leven van de ander. We werken samen met
groepen en organisaties die eenzelfde doel nastreven. Door vernieuwende, aansprekende projecten
hopen we dat er open en respectvolle relaties ontstaan tussen wijkbewoners, dat ze sterker worden
en zich inzetten voor elkaars welzijn. We stimuleren jongeren in hun talentontwikkeling,
identiteitsvorming en helpen hen bij levens- en geloofsvragen.

4. Doelgroep
Wij richten ons in Rotterdam op de wijken Carnisse en Oud-Charlois. Met name de vele kinderen,
jongeren en hun ouders in deze wijken vormen de focus van de activiteiten die we vanuit Het Anker
Charlois organiseren. Maar we richten ons ook op de senioren in de wijk.
Carnisse
Carnisse is een achterstandswijk, een relatief
rustige oude stadswijk in Rotterdam met 10.000
inwoners. Het grootste probleem in deze wijk is
het gebrek aan sociale binding. Weinig mensen
voelen zich echt thuis in de wijk. De wijk scoort
slecht op de thema’s gezondheid, opleiding,
voorzieningen, vervuiling, overlast en sociale
inzet. 1

Op het thema sociale en culturele
activiteiten scoort de wijk sociaal
onvoldoende.
Rotterdam, sociaal gemeten

De gemeente Rotterdam onderzoekt tweejaarlijks haar wijken op thema’s als fysieke index (zoals
woonomgeving, openbare ruimte en milieu), veiligheidsindex (zoals veiligheidsbeleving, diefstal en
overlast) en sociale index (zoals binding met de wijk, beleving van kwaliteit van leven en meedoen).
Carnisse scoort op alle drie de indexen onder het gemiddelde van Rotterdam. Wanneer het
wijkprofiel van 2014 wordt vergeleken met 2016 zien we een stijging van de fysieke index, waarbij
1

Rotterdam sociaal gemeten

met name de leefomgeving, zoals de luchtkwaliteit. De veiligheidsindex en sociale index zien een
daling ten opzichte van 2014. Qua veiligheid ervaren mensen zich veiliger, maar het aantal inbraken
of geweldsdelicten is gestegen. De sociale index laat zien dat mensen zich wel meer verbonden
voelden met de wijk, maar dat dit niet tot uiting komt in hoelang mensen blijven wonen in Carnisse.
Ook wat betreft opleidings- en inkomensniveau zien we een achteruitgang met 2014, wat betekent
dat er relatief veel mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen in Carnisse wonen2.
Oud-Charlois
Oud-Charlois is een wijk met twee gezichten. De wijk heeft enerzijds een rustige en dorpse
uitstraling, maar kent anderzijds ook grootstedelijke problematiek. Er is een grote kloof tussen
kansrijke en de mensen die minder kansen hebben. Het toegenomen aantal kunstenaars en
creatieve ondernemers doet de wijk goed, al heeft dit nog te weinig impact op de hele wijk. De
woonduur van deze groep nieuwe inwoners van de wijk Oud-Charlois is relatief kort en deze
bewoners ervaren weinig binding met de wijk.
De sociale inzet van inwoners bij sociale en culturele activiteiten scoort relatief hoog, maar er zijn
wel problemen op het gebied van (langdurige) sociale contacten, gezondheid, taalbeheersing,
inkomen, werk en school.3
Ook voor Oud-Charlois biedt het wijkprofiel een schets van de wijk in 2016 ten opzichte van 2014.
De fysieke en veiligheidsindex zijn licht gestegen, terwijl de sociale index licht is gedaald. Bij de
fysieke gaat het met name om een stijging in het milieu, de luchtkwaliteit. Wat betreft de
veiligheidsindex zijn er minder diefstallen gemeld en is de algemene subjectieve veiligheidsbeleving
ook gestegen. De sociale index laat zien dat de binding die mensen met de wijk ervaren en het
oordeel dat ze hebben over de aantrekkelijkheid van de wijk wel is gestegen, maar objectief gezien is
de wijk niet aantrekkelijker geworden en er wonen relatief veel mensen met lage opleidings- en
inkomensniveaus in de wijk4.

2

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam/charlois/carnisse/trend
Rotterdam sociaal gemeten
4
http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam/charlois/oud-charlois/trend
3
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5. Doelen
Het Anker Charlois wil de leefbaarheid van de wijken Carnisse en Oud-Charlois vergroten en de
binding tussen wijkbewoners (in het bijzonder voor de jeugd, maar ook hun ouders en de senioren in
de wijk) versterken. Wij werken wijkgericht en willen een brug bouwen tussen mensen met
verschillende culturele, raciale en etnische achtergronden.
Het Anker Charlois wil zich inzetten voor de vrede in de stad Rotterdam en met name in de wijken
Carnisse en Oud-Charlois. Vanwege de verminderde binding die mensen onderling in de wijken
ervaren, willen wij de maatschappelijke participatie van kinderen, tieners en hun ouders vergroten
door het aanbieden van vrijetijdsbesteding, talentenontwikkeling, identiteitsvorming en
opvoedingsondersteuning. We willen
werken aan positieverbetering van
alle bezoekers aan de diverse
activiteiten, door te werken aan
armoedebestrijding. Bij de
jeugdactiviteiten willen we de ouders
steeds meer betrekken bij de
activiteiten en de organisatie
daarvan, maar ook speciaal voor hen
activiteiten ontplooien. Voor ouderen
willen we eenzaamheid doorbreken
en hen een luisterend oor en
helpende hand bieden.
We willen een beschermende en
veilige plek zijn voor aan kinderen,
jongeren en hun ouders, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en stabiele mensen.

6. Werkwijze
Het Anker Charlois heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als ervaren (jeugdwerk)organisatie
in de wijken Carnisse en Oud-Charlois. Hieronder beschrijven wij de methodiek die wij als
uitgangspunt gebruiken in ons werk in de wijk.
Relatiegericht
Voor Het Anker Charlois zijn relaties essentieel. Zonder een goede relatie zullen medewerkers en
bezoekers niet open naar elkaar zijn en blijft ons werk moeizaam gaan. We kiezen bewust voor
‘professionele nabijheid’, waarbij het gaat om het bieden van steun en betrokkenheid, maar waarbij
we de ander wel de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven houdt. We krijgen hierdoor
vertrouwen en kunnen verder komen. De nadruk op het relationele helpt bezoekers om te beseffen
dat hij of zij van waarde is, wat het proces ten goede komt. Dit betekent voor de programma’s dat er
altijd voldoende ruimte is voor het relationele aspect en spontane interactie, ook als die niet is
ingepland.
Outreachend
Hoewel sommige activiteiten gebonden zijn aan de fysieke ruimte van het gebouw, streven we
ernaar dat onze activiteiten ook zichtbaar worden voor een groter publiek. Dat betekent dat we
aanhaken bij een buurtactiviteit, activiteiten op straat organiseren of outreachend zijn door

programma’s aan te bieden op scholen. We zullen steeds meer samen met de deelnemers van onze
activiteiten nieuwe bijeenkomsten voorbereiden of activiteiten ontplooien. Het is hierbij belangrijk
in contact te zijn met de buurt, wat we willen bereiken door bijvoorbeeld het afleggen van
huisbezoeken.
Open klimaat
Voor Het Anker is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij de activiteiten die georganiseerd
worden. We staan open voor nieuwe bezoekers, nieuwe kinderen en volwassenen bij de clubs.
Daarom werken we aan zoveel mogelijk pr in de wijk, voor alle activiteiten maken we flyers en
aankondigingen op sociaal media. Tijdens de Vakantie Bijbel Club en op het buurtevent nodigen we
de kinderen uit om te komen naar de wekelijkse clubs in de wijk. Bij de kinderclub werken we aan
een open klimaat door in groepsgesprekken de onderwerpen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
leefsituatie van de kinderen. De kinder- en volwassenenclub heeft een redelijk informele indeling
met een open begin en open einde. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen en het
programma wordt aangepast als er iets leeft bij de deelnemers dat op dat moment belangrijk is om
te bespreken.
Multicultureel
In het Anker zijn, zonder onderscheid, alle mensen welkom. In de wijk wonen veel mensen met een
andere culturele, etnische of religieuze achtergrond. Ook hen heten we welkom en geven hen de
ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Dit betekent dat we onze vorm waar mogelijk aanpassen zonder
af te doen aan de inhoud.
Aansluiting (georganiseerde nabijheid)
In onze activiteiten sluiten we aan bij de leefwereld van onze doelgroep. Dit vraagt om een
luisterende houding ten opzichte van de doelgroep. We gaan actief in gesprek met wijkbewoners.
We zijn aanwezig bij activiteiten in de wijk waar we kinderen, jongeren en hun ouders ontmoeten.
We presenteren ons actief op sociale media en zoeken via netwerksites aansluiting met de
doelgroep.
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7. Organisatie
Het Anker Charlois is een stichting die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder de naam:
Stichting Het Anker Charlois. Het Anker Charlois heeft een vrijwillig bestuur, een parttime betaalde
coördinator en tientallen vrijwillige medewerkers. In de komende vier jaren willen we een (betaalde)
kinderwerker in dienst nemen.

7.1 Organogram
Bestuur

Coördinator
Kinderwerk

Coördinator
Volwassenenwerk

Werkgroepen
Kinderwerk

Werkgroepen
Volwassenenwerk

Kinderwerker

7.2 Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door zes leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester
die het dagelijks bestuur vormen. Daarnaast zijn twee leden vertegenwoordigers van de zendende
kerken (PgRZ en Oude Kerk Charlois). De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen
herkozen worden. De bestuursleden voeren hun taken vrijwillig uit. Het bestuur is belast met het
opstellen van een begroting, jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast weet het bestuur zich
verantwoordelijk om te zorgen voor financiële middelen, huisvesting en personeel en sturing van
vorming en inhoud van de activiteiten.

7.3 Betaalde medewerkers
Het Anker Charlois heeft momenteel een betaalde professional in dienst voor 20 uur per week, als
coördinator van het kinderwerk. De coördinator (Eline Ditsele) is verantwoordelijk voor het
realiseren van het beleidsplan, initiëren van nieuwe activiteiten en het leiding geven aan en coachen
van de vrijwilligers die meewerken met het kinderwerk. Het kinderwerk heeft de eerste focus, maar
daarnaast is deze professional ook contactpersoon voor partnerorganisaties en onderhoudt zij deze
contacten en zoekt naar mogelijkheden voor brede wijkgerichte activiteiten. De coördinator
ondersteunt de coördinator van het volwassenenwerk, welke een vrijwillige functie is. In de
komende vier jaar willen we toegroeien naar een diaconaal-missionair coördinator, waarbij deze
verantwoordelijk is voor al het werk dat vanuit Het Anker Charlois gebeurd.
Daarnaast wil Het Anker voor het seizoen 2017/2018 een nieuwe betaalde kinderwerker aantrekken
voor 8 uur per week om meer continuïteit te creëren bij het clubwerk, zodat daar steeds een vast
bekend gezicht aanwezig is (naast de steeds wisselende vrijwilligers). In de vier komende

beleidsjaren wil het bestuur zorgen voor voldoende financiële middelen zodat de kinderwerker een
betaalde functie kan blijven en er mogelijk in uren uitbreiding kan plaatsvinden.
De betaalde krachten zijn in dienst bij de Stichting en vallen onder de CAO Sociaal Werk.

7.4 Vrijwilligers
Het Anker draait voor een groot deel op vrijwillige medewerkers. In totaal gaat het om 40
medewerkers, 20 vrijwilligers die structureel meehelpen en 20 vrijwilligers die betrokken zijn bij
projecten (zoals de Vakantie Bijbel Club en de kampen). De medewerkers maken deel uit van het
team kinderwerk, team volwassenwerk of verlenen ondersteunende diensten. De medewerkers
vinden aansluiting bij de drive en inspiratie van Het Anker om zich onbaatzuchtig in te zetten voor de
ander. De medewerkers zijn veelal afkomstig uit de stad Rotterdam, maar ook daarbuiten en zijn
betrokken bij diverse kerken en groepen.
In de komende beleidsjaren wil Het Anker Charlois meer werk maken van goede in-, door- en
uitstroom van vrijwilligers. Hiervoor is het belangrijk afspraken te maken over kennismaking,
inwerken, aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag, beloning en afscheid. Dit doet Het Anker Charlois
middels het opstellen van vrijwilligersbeleid en het actief uitvoeren van deze afspraken. Met elke
nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gevoerd en uitgebreide informatie over Het
Anker Charlois gegeven. Bij Het Anker Charlois kunnen vrijwilligers een benodigde cursus volgens,
zoals EHBO of omgaan met kinderen/culturen. Ook is het de bedoeling dat vrijwilligers nieuwe
vrijwilligers zoeken en dat deelnemers aan activiteiten mogelijk doorgroeien naar een
vrijwilligerstaak. In 2021 wil Het Anker Charlois bereikt hebben dat er meer vaste vrijwilligers voor
de wekelijkse activiteiten zijn.

7.5 Stagiaires
Naast vrijwilligers zijn er ook stagiaires actief bij Het Anker Charlois. Al enkele jaren heeft Het Anker
Charlois een intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College en lopen er regelmatig
studenten onderwijsassistent en pedagogisch werkers stage bij activiteiten. Het Anker Charlois is
een erkend leerbedrijf van het Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
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Komende beleidsjaren wil Het Anker Charlois ook vanuit andere opleidingen en instituten stagiaires
werven, door oproepen te doen via bestaande kanalen, zoals nieuwsbrieven van
studentenverenigingen en de Pabo. Eerste jaar studenten van Social Work, SPH, GPW kunnen
stagelopen bij het Anker en ervaring op doen met de verschillende aspecten van het werk.
Studenten kunnen hun ervaringen delen met andere studenten en zelf of anderen uitnodigen om
vrijwilliger te worden bij het Anker.

8. Partners
Het Anker Charlois zoekt op diverse terreinen intensieve samenwerking met andere sociale partners
in Charlois. Onze bijdrage in de wijk is vanuit het ‘gebiedsgericht werken’ een schakel in de
totaalaanpak om de leefbaarheid in de wijk te vergroten en de levenskwaliteit voor de wijkbewoners
te verbeteren. Wij erkennen het belang van samenwerking en afstemming om de krachten te
bundelen, de impact te maximaliseren en om elkaars expertise te benutten. We zoeken de
samenwerking op verschillende fronten. We onderhouden contact met partners in uitvoering,
partners in arbeidskracht en partners in visie en missie.
Nieuwe plannen
Rondom de samenwerking met verschillende partners hebben we een aantal mooie wensen en
doelen voor de komende jaren. In 2021 werken we (weer meer) samen met basisscholen in de wijk.
Het programma van het Anker wordt actief aangekondigd op de scholen en het Anker organiseert
tussen schoolse activiteiten. Er wordt samengewerkt met de speeltuin, huis van de wijk en TOS in
het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Ter ondersteuning van de gezinnen werken we
samen met de voedselbank, kledingbank en het CJG.

8.1 Partners in uitvoering








Basisscholen in de wijken: Openbare basisschool De Kameleon, Christelijke basisschool De
Klaver. Flyers voor activiteiten van Het Anker voor kinderen worden in deze scholen
opgehangen. Kids Music time is ooit gestart vanuit een samenwerking met de Klaver. Later is
Het Anker dit zelfstandig gaan voortzetten. De komende seizoenen willen we intensiever
gaan samenwerken met deze scholen en ontdekken waar de scholen behoefte aan hebben.
De coördinator van het kinderwerk Eline Ditsele zal hiervoor de komende tijd oriënterende
gesprekken gaan voeren.
Voedselbanken: uitgiftepunten bij de Kerk van de Nazarener en de Bethelkerk. Via deze
voedselbanken worden flyers voor het kinderkamp uitgedeeld zodat kinderen van ouders die
het niet breed hebben ook mee kunnen met kamp. Jaarlijks gaan zo’n 5 kinderen via de
voedselbank mee op kamp.
Lokale maatschappelijke organisaties en welzijnsinstanties: House of Hope, Huis van
Carnisse, TOS, DOCK, Centrum voor Jeugd en Gezin, het Lokale Zorgnetwerk. Met lokale
maatschappelijke organisaties en welzijnsinstanties wordt afgestemd in het
afstemmingsoverleg dat geïnitieerd wordt door gemeente Rotterdam, gebiedsnetwerk
Carnisse. Flyers van activiteiten worden uitgewisseld zodat we onze bezoekers op
activiteiten van hen kunnen wijzen en zij hun bezoekers op activiteiten van ons. House of
Hope gebruikt één dag in de week ons pand om in onze wijk maatschappelijke werk aan te
bieden.
Samen010 – Deze instelling organiseert in de vakanties uitjes voor kinderen die door de
thuissituatie nietsdoen in de vakantie. Via Het Anker krijgen kinderen een uitnodiging om
mee te doen met deze activiteiten. Ook organiseert Samen010 de actie ‘Sint voor Kint,

waarbij kinderen een Intertoys-bon krijgen, zodat hun ouders ook een Sinterklaascadeau
kunnen kopen.

8.2 Partners in arbeidskracht
Via de onderstaande partners werven wij vrijwilligers voor het werk van Het Anker, door vacatures
te delen en presentaties te houden.






Kerken in Rotterdam: Vanuit de brede kerken in Rotterdam zijn er verschillende mensen
actief binnen Het Anker Charlois. Deze kerken bieden visie, gebed, vrijwilligers en financiële
steun.
Christelijke studentenverenigingen: via presentaties worden studenten op de hoogte
gebracht van ons werk en gevraagd mee te leven of werken. Hierdoor krijgen studenten
meer binding met de stad Rotterdam en draagt het meewerken bij Het Anker Charlois bij
aan een persoonlijke ontwikkeling in hun studententijd. Deze ontwikkeling nemen ze hun
leven mee, met name in hun toekomstige werk, woonplaats en kerkelijke gemeente.
CVD Centrum voor Dienstverlening: dit netwerk is opgericht om vrijwilligersorganisaties te
ondersteunen en wij maken daar gebruik van door middel van het volgen van
deskundigheidsbevorderende trainingen en het publiceren van onze vacatures via hun site.
Scholen: Hoornbeeck College, Christelijke Hogeschool Ede, Driestar (Pabo).
Met het Hoornbeeck College is een intensieve samenwerking waarbij studenten helpen
tijdens clubmiddagen of andere activiteiten. Via de Driestar of Christelijke Hogeschool Ede
(beide Pabo, maar ook GPW, SPH, MWD) werven we studenten voor de invulling van hun
vrije studieruimte met vrijwilligerswerk bij Het Anker.
Deze studenten vinden bij Het Anker Charlois een plek waar ze ervaring op kunnen doen met
kinder- en tienerwerk in een multiculturele en religieuze wijk. Hierdoor worden zij bewust
van verschillen tussen mensen en geloofsovertuigingen en zien zij gevolgen van armoede.
Dit bewustzijn kunnen ze meenemen in hun toekomstige werk, woonplaats en kerkelijke
gemeente. Dit geldt ook voor kerkleden of studenten die via presentaties op de
studentenvereniging bij ons vrijwilligerswerk doen.

8.3 Partners in visie en missie
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Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid: namens deze kerk doen wij ons werk. Via het
kerkblad verspreiden we uitnodigingen voor onze activiteiten. De diaconieën van alle
Protestantse Gemeenten van de PKN in Rotterdam zijn verenigd in de Diaconaal Missionaire
Stuurgroep Rotterdam (DMS). Via de samenwerking met de wijkgemeente Charlois maken
we deel uit van deze stuurgroep en ontvangen we (financiële) steun voor het werk van Het
Anker.
Vanuit de PgRZ wordt de missionaire raad georganiseerd, waarbij de coördinator aansluit.
Tijdens deze raad bemoedigen werkers van diaconaal-missionaire organisaties in Rotterdam
Zuid elkaar, middels tips en trucs, maar bovenal gebed en Bijbelstudie. Hier neemt de
coördinator aan deel en biedt aan om kennis en expertise over kinderwerk te delen met wie
daar behoefte aan heeft. Via de PgRZ blijft er een opening naar kerkelijke (financiële)
mogelijkheden voor diaconaal-missionaire plekken (pioniersplek landelijke PKN).
Oude kerk Charlois: minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats tussen kerkenraad,
bestuur en de coördinator van Het Anker Charlois. Jaarlijks wordt er een
samenwerkingsagenda opgesteld, waarbij de leiding van de kindernevendienst nauw
betrokken gaat worden. In deze agenda wordt afgesproken bij welke activiteiten we
samenwerken. Voorbeelden van activiteiten zijn: VakantieBijbelClub, kerstfeest en
gezinsdienst.
International Christian Fellowship (ICF): verschillende vrijwilligers zijn lid van deze gemeente.
De Musical van ‘Kids Music Time’ wordt tijdens een bijeenkomst van de ICF opgevoerd.




Kerk van de Nazarener: de coördinator voert overleggen om activiteiten samen te doen (bijv.
tienerkamp) en werven vrijwilligers.
Apostolisch genootschap: Het Anker Charlois huurt het gebouw aan de Mezenstraat 4 van
het Apostolisch Genootschap. In 2016 is het gebouw door Het Anker Charlois aan het
Apostolisch genootschap verkocht. Sinds die tijd is er meer bekendheid over en weer en zet
het Apostolisch genootschap zich in voor een bijdrage (financieel) aan Ankeractiviteiten. Het
Anker Charlois geeft presentaties over het Ankerwerk tijdens vieringen van het Apostolisch
genootschap en deelt kennis van het kinderwerk.

9. Activiteiten
Onze activiteiten hebben we onderverdeeld in ‘Wijkactiviteiten’, ‘Kinderactiviteiten’,
‘Volwassenactiviteiten’ en levensbeschouwelijke activiteiten.

9.1 Wijkactiviteiten
Algemene nieuwe activiteiten per jaar.
Met name in dit beleidsplan voor 2017-2021 willen we ruimte houden voor de initiëring van nieuwe
activiteiten in de wijk/buurt. Hiervoor maken we gebruik van informatie die we krijgen van
wijkbewoners die we kennen en zien tijdens activiteiten. Ook is de informatie uit de gemeentelijke
en kerkelijke afstemmingsoverleggen belangrijk om te komen tot nieuwe ideeën.
Enkele ideeën zijn er al, zoals het organiseren van een lampionnen optocht rond feestdagen,
opzetten moeder activiteiten, club en kamp voor tieners enz. Per projectjaar zullen we een nieuwe
activiteit opzetten en uitvoeren. We oriënteren in de wijk en bij de bewoners aan welke activiteiten
behoefte is, maar voorbeelden kunnen zijn: sporttoernooi, kunstenaarstocht, tussenschoolse
opvang, meer maaltijden enz.
In de komende beleidsjaren willen we ook nieuwe activiteiten ontplooien die zich richten op de
bestrijding van armoede. Gezinnen waarin armoede voorkomt willen we doorverwijzen naar de

voedsel-, kleding- en speelgoedbank. Mogelijke activiteiten waar we aan denken zijn maaltijden,
overblijfmaaltijden tussen de middag voor schoolkinderen en cursussen hoe je met geld omgaat.
Buurtevent
Het buurtevent is een laagdrempelige activiteit die bijdraagt aan het vergroten van de sociale
cohesie in de wijk Carnisse. Buurtbewoners worden uitgedaagd om actief deel te nemen, elkaar te
ontmoeten, te helpen en samen zorg te dragen voor een mooi eindresultaat. Het buurtevent is
daarnaast een instrument om de zichtbaarheid van Het Anker te vergroten. Er is sport en spel voor
kinderen in de wijk en activiteiten voor moeders, vaders en grootouders. Laagdrempeligheid en
ouderwetse gezelligheid zijn kernwoorden voor dit feest en vooral gericht op ‘community building’.
We huren spelmaterialen: springkussen, sjoelbakken en andere spellen die je met elkaar op straat
kunt doen. Het is om de hoek van het gebouw aan de Carnisselaan. Doel is vooral om kinderen
bekend te maken met Het Anker Charlois.
Vernieuwend in de aanpak is dat na de buurtevents de follow up veel beter wordt georganiseerd.
We schrijven de adressen op waar bezoekers wonen en vervolgens worden kinderen en hun ouders
bezocht en uitgenodigd voor de club. Zodat we hopelijk meer kinderen op club krijgen.
In het Ankergebouw kunnen kinderen knutselen of wordt door de clubkinderen een show gegeven.
Vanaf 2018 worden er minimaal drie buurtevents per jaar gehouden, waarvan de invulling
verschillend is. Soms is het buurtevent opgezet aan de hand van een thema, andere keren is het
kernelement: spelen op straat. We houden buurtevents op verschillende locaties, bijvoorbeeld in het
gebouw bij de Mezenstraat of bij Portland. Voor het organiseren werken we samen met huis van de
wijk, TOS, BOC en de speeltuin. Ook registreren we de gegevens van bezoekers (die dat willen),
zodat we hen voor andere activiteiten van Het Anker Charlois kunnen uitnodigen.
Ontmoetingsmaaltijden
De ontmoetingsmaaltijden zijn bestemd voor ouderen in de wijken Oud-Charlois en Carnisse. Elke
eerste donderdag van de maand kunnen ouderen bij Het Anker terecht voor een warme maaltijd en
een goed gesprek. Daardoor kunnen ze blijven participeren in de maatschappij en wordt sociaal
isolement voorkomen. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Tijdens de maaltijden is een
coach aanwezig die jarenlang huisarts is geweest en ouderling in de kerk. Bij hem kunnen bezoekers
terecht met (levens)vragen.
De bestaande ontmoetingsmaaltijd op donderdag zal in de komende jaren samenwerken met
andere activiteiten van Het Anker Charlois, om zo meer mensen te bereiken (via andere activiteiten
worden mensen uitgenodigd voor de maaltijd). Ook zal er tijdens deze maaltijd aandacht zijn voor
gezonde budget maaltijden. Ook worden mensen tijdens het bezoekwerk uitgenodigd voor deze
maaltijd.
Buurtbezoekwerk
Vanuit Het Anker Charlois worden buurtbewoners, met name ouders van clubkinderen, bezocht
door een vrijwilliger. Dit kan een kennismakingsbezoek zijn n.a.v. een ontmoeting tijdens een andere
activiteit, een bezoek aan een ouder van een kind van de club of een bezoek aan een eenzame
oudere. Het gaat hier meestal om gezelligheid en een luisterend oor bieden. Ook bieden we middels
dit bezoekwerk actief opvoedingsondersteuning aan ouders. Alle ouders van kinderen die op kamp
gaan krijgen bezoek om kennis te maken met het Anker en praktische zaken te bespreken.
Het is de bedoeling dat Het Anker Charlois in 2021 meer vrijwilligers hebben die dit bezoekwerk
kunnen doen zodat we meer bezoeken kunnen brengen. We willen buurtbewoners uit de wijk
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betrekken als ambassadeur in de wijk, vanwege taal en netwerk, en zodoende in contact komen met
meer mensen. Ook willen we de komende jaren inzetten op het kennen van de sociale kaart. Als er
in de gesprekken een bepaald probleem aan de orde komt kunnen we via de sociale kaart
doorverwijzen naar andere organisaties in de wijk.

9.2 Kinderactiviteiten
Kinderclubs
De kinderclubs zijn binnen het jeugdwerk van Het Anker een stabiele ruggengraat waar kinderen een
veilige plek vinden, een zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden, leren samenwerken met andere
kinderen, vrienden krijgen, hun talenten ontdekken en een vertrouwensband kunnen opbouwen
met leidinggevenden. Kortom een plaats waar kinderen creatief bezig zijn, op een positieve manier
worden gevormd en zich kunnen onttrekken van eventuele sociale isolatie. De leidinggevenden van
de clubs fungeren daarbij als co-opvoeders naast ouders, docenten en andere rolmodellen in de
levens van de kinderen.
Er zijn twee goedlopende kinderclubs bij Het Anker. Op maandagmiddag van 16.00 en 17.30 uur
voor kinderen tussen de 9 – 12 jaar en op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur voor kinderen
tussen de 6 – 9 jaar.

In 2021 is er voor elke club een vast team met vrijwilligers die elkaar kunnen ondersteunen en
eventueel afwisselen. Een avond in de week is er een tienerclub en een ochtend in de week een club
voor peuters. Omdat Het Anker Charlois een veilige plaats wil bieden aan kinderen zullen de clubs
niet meer dan 15 deelnemers hebben. Zodra het structureel boven deze aantallen uitkomt, wordt
een tweede club van dezelfde leeftijdsgroep gestart. Een club op een andere locatie behoort ook tot
de mogelijkheden. Ook willen we in de komende jaren werken aan meer verbinding tussen de
ouders van de clubkinderen, door deze ouders uit te nodigen voor clubactiviteiten, zodat de
kinderen hun knutselwerk kunnen showen of kook- of baksel kunnen laten proeven. Hierin willen we
creatief kijken waar behoefte aan is en dat inzetten. Tijdens de club willen we ook aandacht
besteden aan gezond leven, eten en hoe je geld besteed.
Tienerclub
Vanaf 2018 willen we gaan starten met een club voor tieners (12-16 jaar). De kinderen van de club
worden ouder en we willen graag met hen meegroeien. Het programma op de club zal in overleg

met de tieners worden ontwikkeld. Daarnaast gebruiken we bekende programma’s voor het werken
met tieners, zoals Rock Solid van Youth for Christ.
Zomerkampen
Kinderkamp
Een tweede kernactiviteit van Het Anker Charlois is het zomerkamp. Elke zomervakantie organiseert
Het Anker een zomerkamp voor kinderen uit Charlois en daarbuiten die normaal niet op vakantie
kunnen. De groep verblijft vijf dagen lang in kamphuis Fijn-Oord te midden van de bosrijke omgeving
van Ermelo. Niet alleen de groep, maar ook het kind als individu krijgt bijzondere aandacht, dat
gebeurt vooral binnen de mentorgroepen. Tijdens het kamp gelden een duidelijke structuur en
duidelijke kampregels die een veilige basisomgeving bieden aan de kinderen.
In de komende beleidsjaren komt de nadruk bij het kinderkamp op het zoeken van sponsors die het
kamp willen sponsoren met eten, kleding en geld. De kinderen die we ontmoeten op het kamp
bezoeken we thuis en geven we ook een uitnodiging voor andere activiteiten van het Anker. In 2021
hopen we 2 kampen te organiseren voor kinderen en een tienerkamp.
Tienerweekend
In de zomervakantie organiseert Het Anker een tienerweekend voor tieners van 12 tot 16 jaar uit
Charlois en daarbuiten die normaal niet op vakantie kunnen. De groep verblijft een weekend op een
locatie in de natuur, mogelijk dichtbij Rotterdam
zodat de tieners op de fiets kunnen of ook in het
kamphuis Fijn-Oord van Ermelo. Net zoals bij de
kinderkampen willen we tijdens het
tienerweekend niet alleen de groep als geheel,
maar ook de tiener als individu bijzondere
aandacht geven in de mentorgroepen.
In de zomer van 2018 wil Het Anker Charlois het
eerste tienerweekend organiseren. De
deelnemers worden geworven onder de
deelnemers van de tienerclub. De groei van de
tienerclub willen we samen op laten gaan met de
groei van het tienerkamp, om op zo’n manier te
bouwen aan relaties en vertrouwen.
Kids Music Time
Kids Music Time is een educatieve en vormende
activiteit naast de clubs. Kinderen leren muziek
maken en toneel spelen. Gedurende het jaar
worden 40 muzieklessen gegeven en twee
musicals ingestudeerd. Er worden meerdere
voorstellingen in de wijk opgevoerd, onder
andere in Verzorgingstehuis Nancy Zeelenberg, Oude Kerk Charlois, bij de volwassenclubs. Daarnaast
wordt er aan een klein groepje kinderen wekelijks gitaarles gegeven waarin veel ruimte is voor
individuele aandacht.
In de komende beleidsjaren worden de kinderen steeds meer betrokken en uitgedaagd om mee te
doen met de praktische voorbereiding van de uitvoeringen, zoals het decor maken en onderdelen
van musical bedenken zoals dansjes. Tieners van de tienerclub kunnen ook mee doen met de
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musical. De musical zal op meerdere plaatsen uitgevoerd worden en er zullen meer kinderen
deelnemen aan de musical. Kinderen en tieners zullen hun toneel- en/of muzikale talenten
ontdekken en hun zelfvertrouwen en plezier vergroten.
Vakantie Bijbel Club
Elke mei- en herfstvakantie organiseert Het Anker de Vakantie Bijbel Club (VBC), in totaal vier dagen.
De dagen hebben één thema, maar kunnen ook apart gevolgd worden. Alle kinderen uit de wijk zijn
van harte welkom. We vertellen verhalen uit de Bijbel en de kinderen kunnen naar hartenlust
knutselen en zingen.
In de komende beleidsjaren wil Het Anker Charlois ook in de voorjaarsvakantie een activiteit
organiseren. De kinderen die Het Anker Charlois ontmoet op de VBC-dagen, willen ze beter leren
kennen. Ze worden ook voor andere activiteiten uitgenodigd, zoals club en kamp, maar ook gaat Het
Anker Charlois indien gewenst op bezoek bij ouders. De VBC worden in samenwerking met
verschillende partners georganiseerd en de komende jaren bespreekt Het Anker Charlois ook met
andere partners of zij willen participeren in de organisatie van de VBC.

9.3 Volwassenenactiviteiten
Volwassenenactiviteiten
Volwassenenclubs
Wekelijks worden er drie volwassenclubs gehouden. Kernbegrippen zijn: verhelderen en verlichten
van dagelijks bestaan, ontmoeting en ontspanning, onderlinge hulp, samenwerking,
gemeenschapsvorming, zelforganisatie, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
De dinsdagavondclub telt vijf leden, een hechte groep van vrouwen die al heel lang bij het Anker
betrokken zijn. Bijzonder belangrijk voor hen is de ontmoeting, de aandacht voor elkaar en het met
elkaar praten over persoonlijke dingen en geloofszaken.
De leeftijd varieert van 60-76 jaar.
De woensdagmorgenclub telt negen leden. Twee van hen, de dames Valkenburg en Vreugdenhil,
leiden deze club al jaren. De leden doen graag een quiz of een spel. Ook wordt er altijd gezongen en
een mooi gedicht voorgelezen. Leeftijden: 56-90 jaar.
De donderdagavondclub telt zestien leden, variërend van 25-72 jaar. Vijfendertig procent van de leden
is jonger dan 35 jaar. Er wordt veel gezongen en voor de verkondiging wordt meestal gebruik gemaakt
van een bijbels dagboek. De leden houden van handenarbeid en doen elke maand iets creatiefs.
Koffieochtend
Iedere twee weken is er een koffieochtend op dinsdagmorgen. Er zijn 18 trouwe bezoekers, waarvan
er gemiddeld 14 aanwezig zijn. De leeftijd is tussen 64 en 93 jaar. De mensen komen voor de
gezelligheid en voor de bingo. Ook de onderlinge band is belangrijk.
In de komende beleidsjaren wil Het Anker Charlois werken aan meer verbinding tussen het kinderwerk
en volwassenenwerk door bijvoorbeeld musicals op te voeren tijdens volwassenenactiviteiten en
leden van de volwassenenclubs vragen om mee te helpen met kinderactiviteiten (chauffeur of
pannenkoeken bakken). Er worden nieuwe vrijwilligers gezocht voor de clubs en koffieochtenden en
nieuwe leden.
Moederochtend

Als laatste wil Het Anker Charlois starten met een nieuwe moederclub op een andere locatie,
bijvoorbeeld de Carnisselaan. Deze club is bedoeld voor moeders van clubkinderen en komt in beginsel
één keer per maand bij elkaar en bespreekt thema’s zoals opvoeding, cultuur, school, enz. We willen
hierbij samen werken met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De vrijwilliger die het bezoekwerk doet nodigt mensen die ze ontmoet tijdens het bezoekwerk uit
voor de gespreksochtenden en/of maaltijden, er worden uitnodigingen verspreid en op facebook is
er een aankondiging. Tijdens of na de maaltijd wordt er een cursus gegeven over bijvoorbeeld
gezonde budget maaltijden. Er worden ook bezoeken gedaan n.a.v. de maaltijd.
Vrouwenvakantie
In de zomervakantie organiseert Het Anker een zomervakantie voor de volwassen vrouwelijke
clubleden. De groep verblijft zes dagen lang in kamphuis Fijn-Oord te midden van de bosrijke
omgeving van Ermelo. Voor veel vrouwen – overwegend clubleden – is dit de enige mogelijkheid om
tegen een haalbaar tarief op vakantie te kunnen. Naast ontmoeting, gezelligheid, spel en creativiteit
zijn het met name de bezinning en de onderlinge pastorale aandacht die zorgen voor een week met
blijvende herinnering. Hierdoor kunnen de vrouwen er weer een jaar tegenaan.
In de komende jaren wil Het Anker Charlois actiever vrouwen werven die mee gaan op vakantie,
door flyers te maken en te verspreiden. We zoeken sponsors voor dames die graag mee willen maar
het niet kunnen betalen.

9.4 Activiteiten rondom levensvragen
Familiekerstfeest en Paasfeest
In samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Charlois worden rondom de christelijke
feestdagen laagdrempelige wijkvieringen georganiseerd. Het zijn creatieve vieringen waarin het
christelijke kerst- en paasverhaal wordt verteld en gezamenlijk gevierd door middel van veel zang en
andere uitingsvormen (zoals een musical, een quiz voor jong en oud of een speurtocht door de wijk).
Voor deze vieringen wordt actief geflyerd in de wijk.
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Zondagsvieringen
Het Anker organiseert iedere maand een zondagsviering voor de volwassen clubleden en andere
belangstellenden. Tijdens de diensten wordt een eenvoudige preek gehouden over een bijbel
gedeelte of een bijbels thema. Daarnaast wordt vooral veel en graag gezongen. Verdere
kernbegrippen zijn: gemeenschapsvorming, ontmoeting, pastorale zorg en ‘verhelderen en
verlichten van het dagelijks bestaan’.
In de komende jaren kan de zondagsviering veel meer een dienst worden van alle Ankerleden:
kinderen, jongeren, ouders en senioren. Kinderen zouden een inbreng in de dienst kunnen hebben
en na de dienst is er een eenvoudige maaltijd en kunnen de kinderen knutselen.
Naast het blijven organiseren van bovenstaande vieringen willen we ook een gezinsdienst
organiseren in samenwerking met de Oude Kerk.

9.5 Samenvatting beleidsideeën activiteiten
In tabel 1 zijn alle beleidsideeën rondom de activiteiten samengevat. De komende jaren zal het een
uitdaging zijn om op alle verschillende vlakken aan het werk te zien. De tabel laat zien wat we vast
willen houden en waar we willen groeien, in contact, relatie of aantal deelnemers.

Tabel 1. Samenvatting activiteiten 2017-2021
Beleidsjaren

2017-2018

Wijkactiviteiten

Nieuwe activiteiten

Oriëntatie bij en met andere organisatie
(bezoeken bij andere soortgelijke
organisatie)
Lampionnen optocht
Opstarten moederactiviteiten

Buurtevent

3 buurtevents

Ontmoetingsmaaltijden

1 x per maand, 13 bezoekers

Bezoekwerk
Kinderclubs

30 contacten, frequent bezoek bij
meerdere contacten
15 kinderen per club, continuïteit leiding

Vakantiebijbel club

4 dagen (mei- en herfstvakantie), 30
kinderen per club

Kits Music Time

2 musicals per jaar, 3 uitvoeringen,
wekelijkse les

Kinderactiviteiten

Kinderkamp/
Tienerweekend
Volwassenenactiviteiten

Levensbeschouwelijke
activiteiten

Clubs

45 kinderen, 15 leiding, opstarten
tienerweekend
Nieuwe leiding voor de clubs werven,
bijeenkomsten voor vrouwen in de
Carnisselaan.

Vrouwenvakantie

Meer PR, 5 nieuwe vrouwen mee

Zondagsvieringen

Gezinsdienst in de oude kerk

Familie kerst- en
paasfeest

Kerstfeest in Oude Kerk, in
samenwerking met Kindernevendienst

2018-2019

2019-2020

Nieuwe activiteiten
ontplooien op basis van
behoefte in de wijk en van
de deelnemers.
3 buurtevents, met thema
3 buurtevents, meer in
(bijv. bestrijding van
samenwerking met anderen
armoede)
Aandacht voor budget
Groei naar 20 bezoekers
gezonde maaltijden
Groei van aantal unieke
Groei van aantal unieke
bezoeken naar 20, doorverwijzen bezoeken naar 25,
sociale kaart
doorverwijzen sociale kaart
Herstarten tienerclub
Peuterclub opstarten
Extra VBC-activiteit in
Groei naar 35 unieke kinderen
voorjaarsvakantie, naast
per dag, werven vrijwilligers
bestaande VBC dagen.
Groei van aantal kinderen
dat deelneemt aan de KMTMeer input kinderen en ouders,
lessen naar 25. 1 musical
meerdere uitvoeringen (mogelijk oefenen, met meerdere
3x)
uitvoeringen (5x).
Nieuwe activiteiten ontplooien
op basis van behoefte in de wijk
en van de deelnemers.

2020-2021

Nieuwe activiteiten ontplooien op basis van
behoefte in de wijk en van de deelnemers.
3 buurtevents, met 1 nieuwe locatie
Stabiliseren aantal deelnemers en meer eigen
inbreng.
Meer vrijwillige bezoekers, groei van aantal
unieke bezoeken naar 30
Club splitsen
Kinderen van VBC stromen door naar wekelijkse
club

Kinderen betrekken bij decorbouw (aanvullend
op doelen van voorgaande jaren).

Meer sponsering, groei van
deelnemers aan tienerweekend

2 kinderkampen en
tienerweekend

2 kinderkampen en tienerweekend

Opstarten van een groep in de
Carnisselaan

Groep in de Carnisselaan

Groei van de groep in Carnisselaan naar 15
leden

Meer PR, 5 nieuwe vrouwen
mee, nieuwe leiding

Nieuwe leiding

Meer werving, nieuwe leiding.
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10. Communicatie en beleidscyclus
In dit hoofdstuk wordt communicatie vanuit Het Anker Charlois over de activiteiten en de
beleidscyclus beschreven.

10.1 Communicatie
Werven deelnemers
Om de activiteiten onder de aandacht te brengen van de inwoners van de wijken Oud-Charlois en
Carnisse, maakt Het Anker gebruik van verschillende kanalen.
De belangrijkste hiervan is het persoonlijke contact van alle vrijwilligers met de kinderen van de
kinderclub, hun ouders, deelnemers van de volwassenclubs, bezoekers van het inloophuis en de
koffieochtenden, enz. Daarnaast is er een website waarop alle activiteiten staan benoemd, wordt er
gebruik gemaakt van sociale media en worden er flyers rondgedeeld rondom events zoals het
buurtevent en het Vakantie Bijbel Club. Ook zijn er partnerorganisaties in de wijk die inwoners
wijzen op de activiteiten die georganiseerd worden door Anker Charlois.
Tijdens de Buurtevents worden er eveneens veel (nieuwe) contacten gelegd. Het Anker wil deze
momenten gebruiken om op een later moment follow-up te geven aan deze contacten, door de
mensen te bezoeken en persoonlijk uit te nodigen voor andere activiteiten.
Communicatie met achterban
Op verschillende manieren communiceert Het Anker Charlois met haar achterban. Leden van de
clubs krijgen tweemaandelijks een editie van de Ankerketting. Vanuit het bestuur wordt na een
bestuursvergadering een nieuwsbrief Ons Nieuws (6 keer per jaar) verstuurd naar alle (vrijwillige)
medewerkers. Overige achterban krijgt vier keer per jaar Ankernieuws, met algemene informatie
over de activiteiten en projecten.
Verder wordt gebruikt gemaakt van lokale kranten en kerkelijke nieuwsbulletins om activiteiten,
acties of wetenswaardigheden over Het Anker Charlois te verspreiden.

10.2 Beleidscyclus
De looptijd van dit beleidsplan is van 1 september 2017 tot 31 augustus 2021. Fasering en planning
van de te behalen doelen is in tabel 1 aangegeven. Elk jaar wordt een projectplan opgesteld, voor
2017-2018 is dit ‘een veilige haven’.
Elk half jaar (juni en december) wordt geëvalueerd of de activiteiten van de stichting nog in lijn zijn
met de plannen. In december wordt ook het nieuwe projectplan voor het volgende jaar opgesteld.
De evaluatie en opstelling van de plannen wordt geïnitieerd door het bestuur, samen met de
coördinator, de coördinator van het volwassenwerk, kinderwerker en vrijwilligers. De uitkomsten
van evaluaties worden gebruikt voor eventuele bijsturing van het project. In december 2020 start de
eindevaluatie van het meerjarenbeleidsplan en wordt de koers voor de daaropvolgende jaren
bepaald en vastgelegd in een nieuw meerjarenbeleidsplan.
Evaluaties en plannen worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de (financiële) partners. Elk
kalenderjaar wordt een jaarverslag, financieel jaarverslag van het afgelopen jaar en begroting voor
het volgende jaar opgesteld en gepubliceerd via nieuwsbrieven en website.
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10.3 Gebouwen
Het Anker Charlois maakt gebruik van twee gebouwen: Carnisselaan en Mezenstraat. De
Carnisselaan is in 2017 door de eigenaar verkocht aan Domos BV. Zij hebben het gebouw
gerenoveerd en op de bovenverdiepingen twee appartementen gemaakt. Wij zijn de huurder
gebleven van de benedenverdieping.
De Mezenstraat is in de jaren 70 door Het Anker Charlois gebouwd. In 2016 is de Mezenstraat
verkocht aan het Apostolisch genootschap, om zo financiële stabiliteit te creëren voor het aannemen
van personeel. Vanaf dat moment zijn wij huurder geworden en die garantie hebben we voor vijf
jaren gekregen (tot 2021).

10.4 Geldwerving
Met de jaarlijks opgestelde projectplannen worden fondsen benaderd voor een financiële bijdrage
aan het project. De penningmeester inventariseert welke fondsen per jaar in aanmerking zouden
kunnen komen en overige bestuursleden worden gevraag een aanvraag in te dienen.
Verschillende acties, zoals de boodschappenactie, sponsoractie voor kinderkamp, enz., worden door
vrijwilligers van de betreffende activiteit zelf opgepakt, in afstemming met het bestuur.
Komende beleidsperiode willen we inzetten op het werven van donateurs onder particulieren en
diaconieën en/of kerken. Op die manier willen we werken aan een stabiele inkomstenbron, naast de
genodigden fondsen en giften.
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11. Meerjarenbegroting 2017-2021

Wijkactiviteiten

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

€

€

€

€

Wijkevents

4.830

4.975

5.125

5.280

Ontmoetingsmaaltijden

1.880

1.950

2.200

2.250

Buurt Bezoekwerk

5.370

5.500

5.610

5.720

3.500

9.445

13.728

16.760

17.500

19.500

20.085

KidsMusicTime

6.340

6.530

6.726

6.928

VakantieBijbelClub

7.250

7.468

8.000

8.240

19.410

19.992

32.500

33.475

6.500

6.825

7.166

7.525

Extra wijkactiviteiten
Kinderactiviteiten

Kinderclubs

Kinderkamp
Tienerweekend
Volwassenenactiviteiten

Levensvragen

Volwassenenclubs

10.580

10.580

10.580

10.580

Koffieochtenden

2.690

2.690

2.690

2.690

Vrouwenkamp

8.760

10.000

10.300

10.609

Zondagvieringen

2.250

2.250

2.250

2.250

4.220

4.220

4.220

4.220

Familiekerstfeest en
Paasfeest
Projecten: beleid, bestuur &
organisatie

Medewerkersdag

780

800

800

800

Innovatie activiteiten

6.430

3.900

3.000

2.500

Fondswerving

1.950

1.950

1.950

1.950

7.300

7.300

7.300

7.300

113.300

117.930

139.362

146.130

37.820

38.000

40.000

45.000

Eigen bijdrage deelnemers (voor ontmoetingsmaaltijden,
Kids Music Time, kinderkamp, tienerweekend,
volwassenenclubs, koffieochtend, vrouwenvakantie
Eigen bijdragen vanuit vermogen steunstichting
Jeugdhaven Charlois 't Anker

14.089

14.500

16.000

16.500

6.000

6.000

6.000

6.000

Giften diaconieën en kerken

14.791

15.000

17.000

19.000

Algemene giften donateurs
Fondsen, stichtingen en
subsidies

10.600

9.430

10.362

9.630

30.000

35.000

50.000

50.000

€ 113.300,00

€ 117.930,00

€ 139.362,00

€ 146.130,00

[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]
Totaal
Dekkingsplan
Eigen bijdrage vrijwilligers (in
tijd á uurtarief € 10)

Dekking totaal
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