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1. INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van 2018. In een
wat compactere vorm dan doorgaans in het
verleden het geval was. Het bestuur wil
hiermee kort en krachtig het werk bij elkaar
zetten, zonder daar ook maar iets af te doen
van hetgeen er allemaal aan (voorwaardelijk)
werk gebeurd. Veel aan uitgebreide achtergrondinformatie van de projecten kunt u
terugvinden via de voetnoten onder aan de
pagina.
Stichting ’t Groenewold heeft als doel om mensen te verbinden. Voor tal van
activiteiten geldt dit, maar vooral voor situaties waar personen of groepen (van
alle leeftijden) in achterstandsituaties en armoede leven.
Het Groenewold is een vrijwilligersorganisatie waar het grootste gedeelte van
werk door vrijwilligers gebeurt. De betaalde krachten zorgen o.a. voor de
voorwaardelijke borging en begeleiding van projecten. Het geheel staat onder
verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur.
’t Groenewold in het kort
Vrijwilligers
Beroepskrachten staf
Bestuur
Gebouw
Openstelling

Plm 75
3 pers.
4 pers.
Bezoek & gebruik
Werkdagen
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Onderscheiden taken
2,6 fte
Plm. 8000 pers.
(Cursus-) Groepen
op zat.+ zondagen

2. PRESENTIE GERICHT OP ARMOEDE
Een groot deel van het werk van ’t Groenewold heeft met armoede te maken. En
dat in de breedste zin van het woord: het gaat niet alleen om materiële armoede,
maar evenzeer om de sociale vormen van armoede. De presentieprojecten
hebben allen op een onderscheiden manier hiermee van doen.
Huiskamer
De huiskamer is een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een
achterstandsituatie) zoekt naar contact. Op die manier speelt de huiskamer in de
binnenstad van Venlo een grote rol in vormen van sociale armoede en isolement.

Aantal bezoekers

2018
1717

Vrouwen
Mannen
Leeftijd ‹ 25
Leeftijd 26 tot 50
Leeftijd › 50
Eerste keer op bezoek
Venlo e.o
Van elders
Andere nationaliteit dan Ned.

280
1437
20
495
1202
32
1406
13
140

Openstelling
Hulpvragen

50 wk/28 uur/wk 1400 uur /jr
50 wk/ 150 pers/150 uur /jr.

De coördinator van het AC heeft zitting in de werkgroep ‘Kind en armoede’ en
zorgt zo voor input vanuit de huiskamer/keten Maatschappelijke Opvang.
Bindkracht Venlo – samen armoede uitsluiten
In 2012 startte het Groenewold samen met een
aantal organisaties en instellingen een
samenwerkingsinitiatief rondom de groeiende
armoede. Dat initiatief heeft de naam Bindkracht
Venlo1.
Stuurgroep en secretariaat
De organisatie van de beweging is in handen van de Stuurgroep Bindkracht. In
2018 bestond de stuurgroep uit 12 leden van diverse organisaties.
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www.bindkrachtvenlo.nl
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De stuurgroep i.s.m. de verschillende werkgroepen van bindkracht behandelt
projecten, aanvragen in dat kader en bereid een keer per anderhalf jaar een
armoedeconferentie voor. De eerstvolgende conferentie in voorbereiding is
voorjaar 2019 gepland rondom het thema ‘armoede… alleen een economisch
probleem?’
Het secretariaat van ’t Groenewold ondersteund verschillende werkgroepen en
beheert administratief de verschillende initiatieven in het werkveld.
Werkgroep Kind en Armoede
De werkgroep bestaat uit deelnemers welke allen betrokken zijn bij kinderen
dan wel jongeren die met armoedeproblematiek (o.a. economische
omstandigheden, voeding, taalverwerving, vanwege segregatie, etc.) van doen
hebben.
Kleine projectlijst: bedoeld om concrete vragen en
allerlei initiatieven op het terrein van armoede
Speelgoedkasten
Kinderkleding
Incidentele ondersteuning
Project Delen in Meedoen
Wekelijks ontmoetings-beweegprogramma voor
kinderen (4-12j.) die niet kunnen sporten.
Voorbereiding Maak Armoede Bespreekbaar
Speciaal project om basisscholen (teams/ouders) te
begeleiden rond het thema armoede

55 kinderen

Start april 2019

zal in de loop van 2018 tot de start van het wijkproject moeten leiden (zie
projectbeschrijving Weefkracht in hoofdstuk ‘Presentie-pastoraat’ (hfst. 5).
Werkgroep Schulphulpverlening
De Werkgroep Schuldhulpverlening bestaat uit organisaties die allen te maken
hebben met schuldhulpverlening. De werkgroep heeft meegewerkt aan een
beleidsnota Schuldhulpverlening en Schuldhulpmaatje heeft plm. 80 hulpvragen
begeleid.
Werkgroep Meedoen: het project Weefkracht
De werkgroep Meedoen richt zich allereerst op het sociaal isolement van
burgers. De werkgroep bestaat vooral uit buurtinitiatieven en instellingen die in
Blerick werkzaam zijn (o.a. Vastenavondkamp).
Opzet en uitvoering project Weefkracht i.s.m. partner Workshops + 12
Onbreekbaar.
deelnemers
Asielzoekers / Wereldmaaltijd - Nieuwkomers / Dialoogtafels
Hulp aan ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden asielzoekers i.s.m.
pastoraat Jongerenkerk.
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Begeleiding / doorgeleiding van vragen

Plm. 75 pers.

In samenwerking met een groep nieuwkomers werden een aantal
wereldmaaltijden georganiseerd. Gasten worden uitgenodigd en aan de hand van
maaltijd wordt er over verschillende culturen, taal en gebruiken verteld.
3 Maaltijden
30 pers.
2 Maaltijden voor daklozen (i.s.m. Solidariteitsmaaltijd) 60 pers.
door jongeren Home-plus
Het Groenewold heeft aan de wieg gestaan van de Ontmoetingsgroep voor
Joden, Christenen en Moslims (JCM). De laatste jaren wordt de groep in een
netwerk georganiseerd, in een zgn. ‘dialoogtafel’. Het is een beproefde methode
die al in plm. 100 plaatsen in Nederland wordt toegepast. De dialoogtafel is voor
het tweede jaar samen met het Blariacumcollege georganiseerd. Thema in 2018
was o.a. ‘vormen van sociale armoede’.
10 Dialoogtafels

Plm. 80 pers.

Regelmatig is de instelling onderdak voor gesprekken e/o kleine groepen die een
plekje voor overleg zoeken.
Ondersteunen gesprekken / klein groepswerk
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30 kringen

3. CURSUSAANBOD
De stichting organiseert een reeks korte cursussen, lezingen en bijeenkomsten
welke te maken hebben met bewustwording, persoonlijke ontwikkeling of een
studiekring rondom een thema op het vlak van een (religieuze) traditie.
Cursusprogramma
Het Groenewold organiseert jaarlijks een cursusprogramma, ‘de Stiltemkamer’.
Dit programma biedt korte cursussen, lezingen en workshops op het terrein van
zin- levensvragen en persoonlijke ontwikkeling.

Cursusprogramma onderdelen voor- / najaar
Totaal deelnemers

26 onderdelen
279 pers.

Alle onderdelen worden professioneel begeleid veelal door externe cursusleiding. Een aantal elementen worden door stafleden of de programmacommissie van ‘t Groenewold verzorgd2.
Afscheid nemen en rouwbegeleiding
Het Groenewold begeleidt rouwverwerkingsgroepen (jeugd en volwassenen)
voor nabestaanden die een partner, familie- of gezinslid hebben verloren.
Daarnaast biedt de stichting op aanvraag ondersteuning aan nabestaanden om
een passend afscheidsritueel te helpen vormgeven.
Totaal
Rouwverwerking / afscheid
Begeleidingstrajecten nabestaanden / partnerverlies
Totaal aantal deelnemers
Intake
Begeleiding
Evaluatie / leerpunten & deskundigheidsbevordering

2

www.stichtinggroenewold.nl / stiltekamerprogramma
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7 wk.

1
8
6 uur
21 uur
8 uur

4. SAMENWERKING
Binnen de dienstverlening worden groepen of andere instellingen op aanvraag
ondersteund. Het betreft initiatieven die vragen om ondersteuning en
opbouwwerk.
Opbouwwerk / kerken
Werkgroep Missie, Ondersteuning
Ontwikkeling en
project Covredesvraagstukken Foundation Ghana
(MOV-groep)
dekenaat Venlo
Jongerenkerk Venlo Past. team

Pastoreskring
dekenaat
Raad van Kerken

Film
Heilige huisjes tocht
Lezingen
Ghana ontmoeting
Tentoonstelling
Posters/flyers/pr
Opbouwwerk, acties
en kerk

Commissie

Totaal
350 pers.

Totaal
voor 250
pers.
75 pers.

Agenda
Uitstapje
Ouderenpastoraat
Vertegenwoordiging Uitkeringen /
Doelgroep
Cliëntenraad Soc.
Belangenbehartiging plm. 3000
Dienst Venlo
Speciaal thema
pers.
‘armoede’

Netwerk – samenwerking - individuele vragen
Prisma
Organiseert programma’s op het snijvlak van kunst en religie.
Het Groenewold ondersteunt de werkgroep in haar initiatieven.
- Wandeling Heilige Huisjestocht Vastentijd
- Filmvertoning i.h.k.v. Nacht der Zielen
- Nacht der Zielen
Pactief
Studiekring van geïnteresseerden die beroepshalve verbonden
zijn (geweest) aan een parochie, zorginstelling of andere vorm
van pastoraat. Voor- en najaar bijeenkomst georganiseerd.
Fair Venlo
De organisatie richt zich op allerlei vormen van (sociale vormen
van) verduurzamen en bewustwording. Het Groenewold is
partner / toezichthouder.
Overleg Binnenstad
Deelname aan samenwerkingsverband Wijkraad centrum,
Jongerenkerk, Fair Venlo, Prot. Kerkgemeenschap, Venlo
6

25 pers.
30 pers.
50 pers.

35 pers.

Partners i.h.k.v. gezamenlijke acties (schoonmaakacties).
Franz Pfanner Huis3
Op Klein Vink in Arcen bevindt zich de oude kapel van het
eerste klooster van de paters van Mariannhill. De ruimte biedt
podium voor concerten en tentoonstellingen welke in het
verlengde liggen van hun missie. Het Groenewold verzorgt
Paas- en Adventsmeditaties.

3

Plm.100
deelnemers

Wijk Venlo-zuid
Samenwerking Sint Maartencomité t.b.v. optocht en werving
voor goed doel.

1200 pers.

Individuele vragen
Begeleiding en verwijzing van hulpvragen

Dagelijks

www.franzpfannerhuis.nl
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5. ONDERSTEUNING
Het Groenewold biedt gelegenheid aan initiatieven om (groepen van) mensen bij
te staan. Soms heeft dit met persoonlijke ontwikkeling te maken, soms ook betreft
het groepen. Het centrum biedt onderdak voor initiatieven die met de missie van
’t Groenewold te maken hebben.
Home-plus
Home-plus is een honk voor jongeren waar ze onder
begeleiding, wekelijks allerlei activiteiten ontwikkelen
en organiseren voor door, voor en met jongeren.
Doel is ontmoeting, bewustwording en persoonlijke
groei.

Totale bereik 20-25
jongeren

Project Zin In Leven (ZIL)4
Sinds enkele jaren neemt ’t Groenewold samen met
negen andere organisaties in Limburg deel aan een
overleg en sturing van een provinciaal project dat te
maken heeft met jeugdproblematiek (sociaal domein,
onderwijs, en jeugdzorginstellingen) in relatie tot zinen levensvragen. Voor de verschillende werkvelden
wordt een handelingsmethodiek ontwikkeld.

Momenteel bereik
op 2 sectoren:
- Onderwijs
- Jeugsdwerk

Stichting Jongerenkerk
Deelname Pastoraal Team. Coördinator JK houdt
kantoor in ’t Groenewold.

Wisselende inzet
t.b.v. de JK
gemeenschap

Stichting Wachm
Marokkaanse vereniging (tweede generatie) welke
activiteiten en belangen organiseren.

Kring van plm. 100
leden

Facilitair
• Spreekuur Cliëntenraad Sociale Dienst
• Diverse praktijken voor (jeugd-)zorg

4

www.zininleven.eu
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Maandelijks
Wekelijks

6. ORGANISATIE
Vrijwilligers
vrijwilligers
75
Voor alle vrijwilligers, bestuursleden, staf en
1
betrokkenen, is een eindejaar-bijeenkomst in de Advent
georganiseerd.

Stafleden / Beroepskrachten
• Carien Lalieu, oecumenisch jongerenpastor (tot 1 april 2018)
• Daphne Tip, coördinator Aandachtscentrum
• Piet Linders, algemeen coördinator
• Leonie Nijholt -algemeen secretaresseStafbijeenkomsten
Per 1 april heeft de stichting afscheid genomen van
mevr. Carien Lalieu. Als zeer gewaardeerde collega is
zij 23 jaar als jongerenpastor aan de stichting
verbonden geweest voor specifieke taken van o.a.
(allochtone) jeugd- en jonge moederwerk.
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Stichtingsbestuur
• Dhr. M. Cornelissen, voorzitter
• Dhr. H. Lamers, penningmeester/secretaris
• Mevr. P. Verhoeckx-Derckx, bestuurslid
• Mevr. E. de Bock, bestuurslid
Bestuursvergaderingen
6
In de loop van 2018 hebben wij na een lange staat van
dienst afscheid genomen van onze penningmeester dhr.
Bert Kort en mochten wij dhr. Hanno Lamers als
nieuwe penningmeester welkom heten.
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7. FINANCIËN 2018

ONTVANGSTEN:

Euro

Subsidies:
Congregaties:
Zusters Goddelijke Voorzienigheid
Dominicanessen
Zrs. H. Geest S.V.D.
Zusters van Liefde

15.000
9.000
5.000
5.000

Andere Subsidienten:
Burgerlijke Godshuizen
Dekenaal Centrum Venlo
Projectsubsidies gemeente Venlo
Projectsubsidie gemeente Venlo (Bindkracht 2017)*
St. Steunfonds
Edmond Beelstichting
Impulsprogramma Kansfonds (Delen in Meedoen)
Stichting Kansfonds

22.500
2.757
45.289
8.230
5.000
10.000
7.650
14.000

34.000

115.426
Subtotaal

149.426

Andere ontvangsten:
Giften
Activiteiten
Huur
Koffie/Thee
Diversen
Kopieën

2.464
9.738
8.701
623
1.897
1.245
24.668

Exploitatietekort **

28.653

Totaal

202.747

* Subsidie 2017, ontvangen in 2018
* M.n. derving gemeentelijke subsidies door bezuinigingen
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UITGAVEN:

Euro

Huisvesting
Huur
Essent/Ziggo/WML
Schoonmaak/Onderhoud

16.585
6.820
5.758
29.163

Salarissen
Salaris
Kerstgratificatie
Belastingdienst
PGGM Pensioen
Schouten Ziektewet

83.422
90
36.578
17.259
5.321

Kantoorkosten
Kantoorkosten (w.o. Kopieerlasten)
Representatie

8.745
1.957

142.670

10.702
Activiteiten
Drukwerk

17.293
678

Diversen:
Aandachtscentrum
Diversen

1.791
450
2.241

Totaal

202.747
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8. OVERIG & CONTACT
Participantenvergadering
In juni werd de jaarlijkse vergadering met onze participanten belegd.

Periodieken / programma’s (digitaal)
Digitale Nieuwsbrief
De Nieuwsbron
Stiltekamerprogramma
Persberichten

800 adressen
1250 adressen (post)

10
1
1
32

Detacheringsplaatsen
De Stichting Interparochieel Service Centrum (ISC) is werkgever voor een
aantal beroepskrachten in het werkveld.
Dhr. Hub van den Bosch

Jongerenkerk Venlo
Dekenaal Missionair werk

12 uur
3 uur

Gebouw
Gebruik groepen en instanties
Aantal bezoekers/gebruikers

52
Plm. 8000

Contact
Stichting ‘t Groenewold
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo / tel.: 077 - 3546689
email: info@stichtinggroenewold.nl / www.stichtinggroenewold.nl
Bank
NL15 RABO 016.77.39.557
ANBI
Het Groenewold is een door de ANBI erkende stichting.
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