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1. Inleiding
Jaarlijks brengt de stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper verslag uit over de realisatie van haar
inhoudelijke doelstellingen. Voor het leesgemak van dit verslag, wordt de stichting Jeugdwerk Sint Johannes de
Doper verder aangeduid als het ‘Muspelheim’.
In dit verslag staat de uitvoering beschreven van;
• Doelstellingen Stichting
• Beleid en activiteitenplan 2019
• Activiteitenoverzicht en realisatie uitvoering beleid 2019
• Overzicht huidige organisatie opzet.

2. De wijk 2019
Het wijkgebouw Muspelheim is gelegen in de wijk Vastenavondkamp. Gezamenlijk telt deze wijk een kleine
5000 inwoners. Zij is de jaren zestig en zeventig gebouwd en wordt tegenwoordig ingedeeld in
Vastenavondkamp Noord en Vastenavondkamp Zuid. Het noordelijk deel van de wijk bestaat voornamelijk uit
huurwoningen, en het zuidelijk deel bestaat vooral uit koopwoningen. Het gebouw Muspelheim ligt min of
meer centraal gelegen op de ‘grenslijn’ tussen de koop- en huurhuizen, in het hart van de wijk, waar ook het
winkelcentrum gevestigd is.
De wijk komt meermaals als probleemwijk onder de publieke en gemeentelijke aandacht. Er spelen forse
armoede en integratieproblemen. Er leven relatief veel mensen van een uitkering en er zijn veel migranten
(zowel van westerse als niet westerse herkomst, als ook arbeidsmigranten).
Het Muspelheim is ontstaan vanuit een wijkinitiatief (1968) en is door de inzet van bewoners uit de wijk eind
jaren zeventig gebouwd. Het Muspelheim heeft net als de andere voorzieningen in de wijk te maken met een
veranderend profiel van wijkbewoners, met andere steun- en ontmoetingsbehoeften en een veranderd
maatschappelijk beleid.
Het Muspelheim wil in zijn beleid trouw zijn aan eigen doelstellingen, aansluiten bij de veranderende
behoeften van wijkbewoners en bij het overheid- of gemeentebeleid.
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3. Doelstellingen stichting
De doelstellingen van de stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper, die eigenaar en beheerder is van het
wijkgebouw het Muspelheim in de wijk Vastenavondkamp, staan beschreven in de in 1980 aangepaste
statuten.
a. Te voorzien in de behoefte aan een geschikte lokaalruimte in de wijk Vastenavondkamp, voornamelijk voor
activiteiten, die direct op het gebied van het jeugdwerk liggen in maatschappelijk, recreatief en cultureel
opzicht en voor zover mogelijk ook voor activiteiten die indirect met het jeugdwerk verband houden alsook
andere activiteiten op sociaal-cultureel en recreatief terrein, en wel volgens de algemeen geldende
maatschappelijke normen.
b. Het beheer en de exploitatie van een gebouw met inboedel, bedoeld als in de voorziening genoemd onder
a, welk gebouw gelegen zal zijn in de wijk Vastenavondkamp.
c.

4.

De activiteiten, zoals bedoeld onder ad a. te organiseren in de vorm van oprichting van verenigingen dan
wel deze activiteiten in materieel en moreel opzicht te stimuleren.

Meerjarig beleid- en activiteitenplan

Zoals in de doelstellingen van het Muspelheim staan omschreven, wil het Muspelheim;
•

Ruimte en activiteiten aanbieden op het gebied van jeugdwerk, als ook ruimte en activiteiten aanbieden
op sociaal-cultureel en recreatief terrein voor wijkbewoners, binnen de huidige maatschappelijke
normen en in overeenstemming met gemeentelijk beleid.

•

Een podium zijn voor ontmoeting. Zij wil mogelijkheden creëren/ faciliteren voor wijkbewoners binnen
de kaders van de doelstelling, aansluitend bij wensen en behoeften van wijkbewoners, in samenwerking
met wijkbewoners, vrijwilligers, gemeente en ketenpartners/organisaties in de wijk.

•

Dienen als wijkgebouw en gelegenheid bieden voor:
o Ontmoeting en ontplooiing voor wijkbewoners;
o Initiatieven die bijdragen aan de participatiebevordering van kwetsbare burgers
o Informatie- en adviesfuncties voor wijkbewoners voor zover dit overeenkomt met de statuten van de
stichting.
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In het beleid- en activiteitenplan van het Muspelheim 2019 is opgenomen:
1.

Het Muspelheim geeft vorm aan en biedt een podium voor jeugdwerk
door:
a) Voortzetting van jeugdactiviteiten
b) Uitbreiding en continuering seizoen- en feestactiviteiten voor de jeugd
c) Aansluiten bij ontwikkelingen/behoefte voor nieuwe jeugdactiviteiten.

2.

Het Muspelheim:
o Biedt een accommodatie voor verenigingen en geeft gelegenheid voor buurtinitiatieven die
bijdragen aan ontmoeting en ontplooiing van wijkbewoners.
o Speelt actief in op het belang van het zijn van gemeenschapshuis voor de wijk.

5. Activiteitenoverzicht en uitvoering beleid 2019
De activiteiten zijn onder te verdelen in:

5.1 Jeugdactiviteiten
5.1.1 Voortzetting/ uitbreiding vaste jeugd activiteiten.
5.1.2 Uitbreiding en continuering seizoen- en (feest)activiteiten voor jeugd en wijk.

5.2. Accommodatie/ ontmoetingsgelegenheid
Voor verenigingen, groepen en buurtinitiatieven (sport, cultuur).

5.3. Het Muspelheim speelt proactief in op toekomstig functiebelang
Door ruimte te bieden voor sociale ontmoetingen.

Ad 5.1.1. Voortzetting/ uitbreiding vaste jeugd activiteiten.
Ook dit jaar is het Muspelheim zeer verblijd met een paar nieuwe vrijwilligers, die ook mee invulling hebben
gegeven aan het jeugdwerk.

Ondernomen acties:
•
•

Al onze jeugdactiviteiten zijn gratis toegankelijk, vanwege de armoedeproblemen in de wijk.
Er zijn acties uitgezet om vaste jeugdactiviteiten te kunnen aanbieden.

Nieuwe jeugdactiviteiten
(basisschool)

Frequentie

Aantal kinderen

Jeugdsoos (Chill-zone)

Elke zaterdag

Knutselmiddag (Speelhouse)

Vrijdag elke 14 dagen

Jeugd disco

Zaterdag, 1 x per maand

Jeugdkookclub

Elke woensdag

30-35 kinderen- half juni
gestagneerd
10-15 kinderen- half juni
gestagneerd
25-30 kinderen- half juni
gestagneerd
10 kinderen (gestart eind 2019)
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Conclusie:
•

•

•

Nu onze jeugdactiviteiten gratis toegankelijk zijn komt de jeugd. De armoede in de wijk blijkt wel
degelijk een rol te spelen, nu er geen contributie betaald hoeft te worden, nemen meer kinderen deel
aan activiteiten. Het is van belang dat we zoveel mogelijk activiteiten kosteloos blijven aanbieden.
Continuïteit blijven bieden in vaste jeugdactiviteiten blijkt telkens weer moeite te kosten. Het bestuur
heeft aan de vrijwilligers gevraagd om een plan van aanpak per activiteit te maken, wat voor alle
betrokken partijen kan helpen om activiteiten duurzaam van de grond te krijgen.
De jeugdkookclub is gestart, er was veel belangstelling.

Ad 5.1.2 Uitbreiding & continuering seizoen-, jeugd- en feestactiviteiten
Er hebben in 2019 meerdere goed verlopende gelegenheid- en seizoenactiviteiten plaatsgevonden.

Ondernomen acties:
Gelegenheidsactiviteiten in het Muspelheim
Carnaval (2 dagen – 3 en 4 maart)
NL DOET (13-3)
Zowel eigen als andere vrijwilligers hebben diverse klussen geklaard.
FIFA-jeugdtoernooi online (16-03) voor kinderen van 8-13 jaar
Spellen uitdelen dag, georganiseerd door Stichting 1kleingebaar
MA- Run (21-9) deelname door vrijwilligers
Burendag- High Tea (22-09) met spellen voor de jeugd in het teken van het
Halloween (1-11)
Paratafeltennistoernooi – met inloop Muspelheim georganiseerd door Asterix (3-11)
Pietendisco (Sint-Nicolaas)
2de hands fietsen geschonken gekregen van rijwielhandel Klitsie, door het
Muspelheim opgeknapt, zijn gegeven aan de Stichting 1kleingebaar.

Aantal bezoekers
250
12 vrijwilligers
40 kinderen
160 kinderen/ouders
15
200 bezoekers
60 kinderen
80 mensen (deelnemers
met publiek)
100 kinderen
20 fietsen aan 20
kinderen

Ondernomen acties om deze activiteiten te realiseren:
-

Samenwerking met clubs en verenigingen (o.a. Asterix, MA-Run, Stichting 1kleingebaar).
Subsidie aanvraag bij de gemeente Venlo.
Inschrijving en budget aangevraagd voor de Burendag.
Inschrijving en budgetaanvraag bij NL doet.

Muspelheim jaarverslag 2019
Bestuur

6

Ad5.2. Accommodatie/ ontmoetingsgelegenheid
voor verenigingen, groepen en buurtinitiatieven (sport, cultuur)

Het Muspelheim is in 2019 accommodatie geweest voor sociaal-maatschappelijke, culturele- en
sportactiviteiten. Er is accommodatie geboden aan de volgende verenigingen, groepen activiteiten/initiatieven:
Dag
Tijdstip
Overzicht verenigingen/ activiteiten
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Line-dance groep 1
Burgercursus gemeente
Groenlicht taalcursus
Groenlicht taalcursus
Blierickse zangkompenie
Seniorendansen
Groep Textiele werkvormen
Gymnastiek Jong & Fit (Synthese)
Schildersgroep ‘t Pienselke
Zelfverdediging Allstimula
Groen Licht taal- eetcafé
Schildersgroep 3: ’t Pienselke
Siersmeden ’t Smidske
Senioren gymnastiek
Burgercursus gemeente
Inloop met gratis koffie voor buurtbewoners

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

18.
19.
20.
21.

Zangclub ‘The Voices’
Bijbelstudie
Wing Tsun Ebmas
Taalcursus Siriërs voor Nederland

Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

22.
23.
24.
25.
26.

Groovy Dancers
Congolese Gemeente Source de Vie
Nigeriaanse Dienst
Werkgroep Vastenavondkamp
Verenigingen van eigenaren (3) houden hier
standaard hun vergaderingen
27. Katholieke Kerk Indonesië (KKI)
ontmoetingsgelegenheid
28. Kreis fur naturliche Lebenshilfe
29. Incidentele huurders & met activiteiten

09.00 – 10.00 uur
09.15 – 11.45 uur
09.00 – 17.00 uur
09.00 – 13.00 uur
20.00 – 23.30 uur
09.30 – 11.00 uur
13.00 – 15.00 uur
13.30 – 14.30 uur
19.00 – 23.00 uur
18.45 – 22.15 uur
09.00 – 17.00 uur
13.30- 17.30 uur
20.00 – 22.30 uur
09.00 – 10.00 uur
13.00 – 15.30 uur
15.00 – 18.00 uur
20.00 – 13.30 uur
19.00 – 21.00 uur
12.00- 13.30 uur

Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag
6 vergaderingen

14.00- 16.00 uur
20.00 – 22.00 uur
11.30 – 14.00 uur
11.00 – 13.00 uur
Maandelijks
Verschillend

1 x per maand

14.00-18.00 uur

1 x per maand

Dagdeel per keer
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Conclusie:
Het Muspelheim heeft haar rol vervuld als wijkgebouw voor diverse sociaal culturele activiteiten. Veel
verenigingen weten het Muspelheim te vinden als gebouw in de wijk.
Het Muspelheim:
- Heeft vele vaste huurders, die uitvoering geven aan sociaal culturele activiteiten, mede hierdoor kan het
Muspelheim haar doelstellingen realiseren.
- De inkomsten van verhuur vormen bovendien een zeer belangrijk deel van het inkomen. Er zijn geen
personele kosten, omdat het Muspelheim draait op uitsluitend vrijwilligers. Hierdoor is het Muspelheim
financieel gezond.
- Wil graag een open huis en veilige (huur)plek blijven bieden voor alle wijkbewoners waarbij
verscheidenheid geen rol speelt.
- Biedt geen onderdak voor activiteiten of groeperingen die zich willen afzonderen van gezamenlijke wijken leef belangen of aan mensen die segregatie vorming versterken.

Ad5.3. Het Muspelheim speelt proactief in op toekomstig functie belang
Dit blijkt mogelijk door:
a. Ruimte te blijven bieden voor sociale ontmoetingen.
b. Verhuur.
c. Vrijwilligers.
d. Inzet en scholing van vrijwilligers.
o In het kader van speciale wijk gebonden tegemoetkomingen door de gemeente, heeft het
Muspelheim een toewijzing gekregen voor scholing van haar vrijwilligers.
o Alle scholing die heeft plaatsgevonden is gebeurd op basis van cursussen opgegeven door
vrijwilligers.
o De cursussen zijn gegeven aan en uitgevoerd door Jeugdwerk Limburg te Roermond.
e. Toekenning van deze functie door buurt en/of derden.
f. Gemeentelijke subsidie.
g. Waar mogelijk andere vormen van sponsoring, subsidie, fondsenwerving.
h. Voldoen aan gemeentelijke en wettelijke vereisten.
–Ondernomen acties:
Ad. c: Vrijwilligers zijn geworven en gevonden.
Ad d: Vrijwilligers zijn geschoold, o.a. in de cursussen:
▪ BHV
▪ Reanimatie en AED
▪ Effectief vergaderen
▪ Knutselen
▪ Schminken
Ad e: Er is een enquête gehouden onder de bezoekers van het Muspelheim over hun ervaring in het/ met
het Muspelheim. Het overgrote deel van de bezoekers gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de :
o Inrichting
o Reinheid/onderhoud
o En bijv. de consumptiekosten/ regeling
Ad f:

Daarnaast is er een subsidieaanvraag gedaan en een toekenning gegeven door de gemeente Venlo.

Ad h:

Het bestuur heeft protocollen opgesteld om te blijven voldoen aan gewenste omgangsvormen en
wettelijke vereisten. Zo is er binnen het Muspelheim en met de vrijwilligers aandacht besteed aan:
▪ AVG (privacy) regelement
▪ Een protocol: (aanname) vrijwilligers Muspelheim
▪ Een protocol: Ongewenst gedrag voorkomen, specifiek in het jeugdwerk
Muspelheim jaarverslag 2019
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▪

Een protocol: Ongewenst gedrag voorkomen in het algemeen binnen het
Muspelheim
▪ Huisregels Muspelheim
Vrijwilligers hebben een VOG aangevraagd.
Vrijwilligers gaan een gesprek hebben met het bestuur om akkoord te gaan met deze protocollen.
Bij inzet van nieuwe vrijwilligers zal deze procedure gestart worden als voorwaarde, voor aanvang van
het vrijwilliger-zijn binnen het Muspelheim.

Conclusie:
•
•
•

6.

Het Muspelheim kan al haar functie taken uitoefenen.
Het Muspelheim kan financieel gezond draaien en zodanig ook haar laag huurtarief hanteren voor
sociaal culturele activiteiten en huurders.
Dit alles kan het Muspelheim enkel en alleen, omdat zij uitsluitend op vrijwilligers draait!

Overzicht organisatiestructuur

Het Muspelheim:
• Draait uitsluitend door de inzet van vrijwilligers.
• Is een platte organisatie
• Er zijn 28 mensen actief geweest als vrijwilliger.

Bestuur

Horeca

Facilitair onderhoud
(dagelijks, tuin, technisch)

J. Sporken (voorzitter)
M. Propst
B. Sporken
J. Knelissen

7.

H. Sampers
M. Heuvelmans
H. van Geffen
G. Janssen
J. Janssen
C. Bentlage
W. Clabbers

A. Husanovic’
I. Hussanovic’
R. van Geffen
D. Zethof
P. Michiels

Jeugdwerk e.a.
activiteiten
H. Ammi
H. Driessen
D. Donders
D. van Geffen
S. van Geffen
F. Gerlach
W. Hendriks
M. Holthuijsen
P. Kempen
M. Kool
E. Manders
P. Schulze
M. Tastan
I. Tonino
A. Westheim
S. Wientjes
M. Wilmsen

Financieel overzicht 2019

Het Muspelheim heeft ook in 2019, een goed financieel beleid gevoerd en dit financiële jaar gezond afgesloten,
dit was mogelijk door:
- De inzet van vrijwilligers1
- Het inkomen van de exploitatie van het gebouw
- De ontvangen subsidie van de gemeente Venlo.
Het financieel overzicht wordt separaat aan de gemeente Venlo aangeboden.

1

Alleen voor het schoonmaken van het gebouw wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend.
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8.

Slotwoord

Het Muspelheim heeft opnieuw haar doelen (Stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper) gerealiseerd. Het
Muspelheim legt met dit verslag verantwoording af naar wijkbewoners, vrijwilligers en naar de gemeente
Venlo.
Het Muspelheim dankt haar vrijwilligers, de huurders en de gemeente Venlo voor de geboden samenwerking
en ondersteuning, waardoor de genoemde resultaten zijn bereikt.
Voor de komende jaren vertrouwen wij op een verdere samenwerking zodat we samen vorm en inhoud
kunnen geven aan ontmoeting en activiteiten in ons Muspelheim.
Namens het bestuur,
Jan Sporken, Voorzitter Stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper
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