Jaarverslag 2006

Voorwoord
Stichting Elkrijk heeft zich in 2006 volgens plan vooral gericht op het
leggen van contacten en het naar buiten brengen van haar plannen. Zo
werd er onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de plannen onder
bijna 70 mensen uit verschillende doelgroepen. Dit leverde naast
waardevolle informatie een belangrijke conclusie op: “Onder de
onderzochte doelgroepen bestaat een groot draagvlak voor het concept
van Stichting Elkrijk”.
Verder was er veel enthousiasme voor de plannen van de circa 35
belangstellenden die de informatieavond in november bezochten. Vrijwel
alle bezoekers lieten weten graag betrokken te blijven bij de verdere
ontwikkelingen.
In het najaar werd contact gelegd met de sector Visie en Programmering
van de gemeente Eindhoven. Het verzoek om van gedachten te wisselen
over mogelijkheden tot realisatie van de plannen van Stichting Elkrijk in
Eindhoven werden ook daar positief ontvangen.
Het bestuur is in 2006 nadrukkelijk gesterkt in haar overtuiging dat
Stichting Elkrijk een waardevol nieuw concept van samenleven op basis
van wederkerigheid uitdraagt en realiseert.
Jean Jamin
Voorzitter
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Aanleiding en ontstaan
Stichting Elkrijk is in april 2005 opgericht. De doelstellingen van Stichting
Elkrijk treft u op de volgende pagina aan.
De ideeën van enkele ouders van kinderen met een beperking hebben de
basis gevormd voor het concept dat door Stichting Elkrijk is ontwikkeld.
De ouders van het eerste uur hebben al in een vroeg stadium verbreding
gezocht bij maatschappelijk geëngageerde personen die vanuit
verschillende achtergronden bereid gevonden konden worden om een rol
te gaan spelen bij het realiseren van de plannen van Stichting Elkrijk.
Hoewel de aanzet is gegeven door ouders, is Stichting Elkrijk dus geen
ouderinitiatief. Stichting Elkrijk streeft naar een groot en gevarieerd
draagvlak in de samenleving.
Bij het ontstaan van Stichting Elkrijk zijn verschillende factoren van
invloed geweest:
•

Een combinatie van doorleefde werkelijkheid (realiteit) en idealisme;

•

Gesignaleerde huidige en toekomstige maatschappelijke problemen;

•

Een positieve eigen kijk op mogelijkheden van mensen met en
zonder beperking en hun plaats in de samenleving;

•

De wens om iets nieuws tot stand te brengen, een echt alternatief,
met een duurzaam en toekomstgericht karakter, waarbij niet slechts
de problemen van vandaag worden opgelost, maar ook die van
morgen worden voorkomen;

•

De behoefte om als groep maatschappelijk betrokken individuen
gezamenlijk verantwoordelijkheid te willen dragen door van
gebaande paden af te wijken om iets nieuws kans van slagen te
geven.

Organisatievorm
Een bestuur bestaande uit vijf personen gaf in 2006 leiding aan Stichting
Elkrijk. Het bestuur liet zich daarbij adviseren door vier personen die
vanuit verschillende vakgebieden kennis konden inbrengen en als adviseur
betrokken waren bij Stichting Elkrijk. In het bestuur bestond in 2006 nog
een vacature voor de functie van penningmeester. Deze functie werd
waargenomen door de secretaris.
Naast bestuursleden en adviseurs waren ook anderen in 2006 betrokken
bij Stichting Elkrijk of actief werkzaam voor de stichting op verschillende
terreinen. Deze groep is in 2006 gegroeid.
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Stichting Elkrijk stelt zich ten doel:
•

Eén of meer kleinschalige leefgemeenschap(pen) op te richten en in stand te
houden, waar mensen zónder en mét beperkingen – op grond van handicap,
ziekte of ouderdom – samenleven.

•

De hulp die mensen met een beperking binnen de leefgemeenschap(pen)
nodig hebben in hun dagelijks leven waar mogelijk te laten bieden door
medebewoners, vrijwilligers en stagiaires. Professionele zorg wordt daarnaast
ter aanvulling ingekocht en wanneer een bepaalde deskundigheid,
bevoegdheid of vakkennis nodig is.

•

Passende ontwikkelingsgerichte dagbesteding te bieden aan mensen met een
beperking. Onder meer op het gebied van kunstzinnige vorming, natuur,
milieu, landbouw, recreatie, en vrije tijdsbesteding.

•

Onbetaalde en waar mogelijk betaalde arbeidsplaatsen te bieden aan mensen
met een arbeidshandicap en het geven van de daarbij benodigde
ondersteuning.

•

Een zodanig beleid te voeren dat onbetaald werk binnen Elkrijk voor de
betrokken vrijwilligers en stagiaires aantrekkelijk is.

•

Het sociale netwerk van bewoners van de leefgemeenschap(pen) en van
deelnemers aan de dagbesteding actief in te schakelen, zo nodig uit te
bouwen én in stand te houden, zodat elke bewoner / deelnemer mensen met
een speciale betrokkenheid bij zijn / haar persoon als ondersteuning ter
beschikking heeft.

•

Uiteenlopende educatieve activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van mensen
met een beperking, vrijwilligers, stagiaires en overige geïnteresseerden.

•

Het samengaan van mensen met en zonder beperkingen te bevorderen door
het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

•

Hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking zodanig vorm te
geven dat de persoon en zijn / haar onafhankelijkheid daardoor zoveel
mogelijk wordt versterkt.

•

Een levenshouding uit te dragen waarbij het positieve wordt benut,
gerichtheid bestaat op mogelijkheden, met respect voor de natuur als geheel
en voor ieders natuur afzonderlijk.

•

Voortdurend te werken aan verbetering van de kwaliteit van haar activiteiten
en de nieuwe inzichten die dit oplevert middels voorlichting uit te dragen,
zodat anderen daar gebruik van kunnen maken.

•

Middels samenwerking(sverbanden) lokale en regionale inbedding te
bevorderen en de basis en draagkracht van Elkrijk te vergroten.

•

Het verwerven van registergoederen en voorts al hetgeen met het
vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
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Activiteiten

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten die vanuit Stichting Elkrijk
in 2006 zijn ondernomen:

*

Bestuursoverleg
Het bestuur is zeven maal bijeen geweest. Met toestemming van
Fontys Hogeschool Sociale Studies kon hiervoor ’s avonds kosteloos
gebruik gemaakt worden van een ruimte en faciliteiten in het
gebouw aan de Fliednerstraat te Eindhoven.

*

Overleg met adviseurs
In maart is een overleg gevoerd waarbij alle adviseurs en
bestuursleden aanwezig waren. Doel van dit overleg was het
komen tot een goed plan van aanpak.

*

Tussenstanden
Ten behoeve van de interne communicatie werden door de
secretaris actuele ontwikkelingen doorgegeven middels een digitale
nieuwsbrief, de “Tussenstand”. Dit medium ging naar bestuursleden
en adviseurs. In 2006 is de Tussenstand vier keer uitgebracht.

*

Depot Merkenbureau
Begin 2006 is de laatste actie, te weten de schriftelijke bevestiging
voor de handhaving van het depot, ondernomen om de naam
“Elkrijk” en het logo van Stichting Elkrijk gedeponeerd te krijgen bij
het Benelux Merkenbureau. Geen overbodige luxe, bleek al op de
valreep van het jaar, toen een aantal fuserende zorginstellingen het
voornemen had om een tamelijk gelijkluidende naam te gaan
voeren.
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*

Projecten ten behoeve van Stichting Elkrijk
In 2006 zijn twee afstudeerprojectgroepen van Fontys Hogeschool
Sociale Studies ten behoeve van Stichting Elkrijk werkzaam
geweest. Een projectgroep bestaande uit vier studenten heeft
voorwerk gedaan voor bijeenkomsten die Stichting Elkrijk in de
toekomst zal organiseren.
Een projectgroep bestaande uit zes studenten heeft een onderzoek
verricht naar het Draagvlak voor het plan van Stichting Elkrijk. Er
zijn in het kader van dit onderzoek bijna 70 personen geïnterviewd.
Alle interviews zijn op band opgenomen en later geanonimiseerd
uitgetypt. Uitspraken gedaan tijdens interviews zijn gelabeld voor
het onderzoek en daarna beoordeeld door meerdere studenten en
geteld. Stichting Elkrijk heeft een rapport met de interviews
ontvangen en een afzonderlijk onderzoeksrapport met gegevens
over het onderzoek, conclusies van het onderzoek en allerlei
aanbevelingen, tips en voorwaarden die uit de interviews naar voren
zijn gekomen.

Eindconclusie van het onderzoek is dat er een groot draagvlak is
voor het plan van Stichting Elkrijk. Dat geldt met name onder drie
doelgroepen, te weten: vrijwilligers; mensen die affiniteit of ervaring
hebben met gemeenschappelijk wonen en ouders/familieleden van
mensen met een beperking. De antwoorden van mensen met een
beperking zelf (een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking) bleken (onverwacht) zodanig van elkaar te verschillen
dat hieruit geen betrouwbare eindconclusie kon worden getrokken,
omdat het aantal antwoorden per subdoelgroep te klein werd. De
interviews met deze doelgroep hebben echter wel waardevolle
informatie opgeleverd in de vorm van aanbevelingen, tips en
voorwaarden. Ook zijn er voldoende aanknopingspunten om een
vervolgonderzoek onder deze doelgroep goed vorm te geven.
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*

Ontwikkeling website
In de eerste helft van 2006 is veel tijd besteed aan het ontwikkelen
van een website voor Stichting Elkrijk: www.elkrijk.nl Daarbij is
gebruik gemaakt van de deskundigheid van webbouwer Erik
Bolwerk, met wie een plezierige samenwerking heeft geresulteerd in
een kwalitatief goede website met een professionele uitstraling. Zie
voor Erik Bolwerk’s website: www.bolwerkweb.nl

*

Artist Impression
Met architect Bob Graat is het bestuur gedurende een aantal
bijeenkomsten aan de slag gegaan om een Artist Impression te
realiseren. Een positief neveneffect hiervan was dat het plan voor
een aantal mensen nog meer is gaan leven door er in beelden over
te praten en denken.
Bob heeft hier belangeloos een aantal uren in gestoken en enkele
eerste schetsen gemaakt ter voorbereiding van een Artist
Impression.
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*

Informatiebijeenkomst
Op 7 november 2006 heeft Stichting Elkrijk voor het eerst een
Informatiebijeenkomst voor belangstellenden gehouden. De avond is
goed verlopen. De sfeer was goed. Naar aanleiding hiervan kwamen
achteraf een aantal reacties binnen van mensen die de avond “goed
verzorgd” noemden. De groep actief betrokkenen is na deze
bijeenkomst gegroeid. Het interactieve deel van de avond leverde in
korte tijd veel op aan ideeën en contacten.

*

Externe contacten
In 2006 zijn diverse gesprekken gevoerd met verschillende
belangenbehartigers en ouders/familieleden van mensen met een
beperking, adviseurs, potentiële vrijwilligers of bewoners,
medewerkers van gemeenten en anderen. Ook zijn een aantal
studiedagen en Open Dagen bezocht.
Via e-mail komen regelmatig berichten binnen van mensen die
Stichting Elkrijk een warm hart toedragen (steunbetuigingen) en/of
die op de hoogte gehouden willen worden van ontwikkelingen. Het
aantal externe contacten is in dit jaar sterk toegenomen. Die
toename is niet uitsluitend te danken aan het grotere bereik
vanwege een operationele website.
Eind 2006 is een relatiebeheer-softwareprogramma aangeschaft om
een goed overzicht te kunnen blijven houden van het groeiende
aantal contacten.
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Mijlpalen

01-04-06 Naam en logo gedeponeerd m.i.v. 26-10-05 bij Merkenbureau
12-06-06 Officiële toestemming voor gratis gebruik ruimtes in De Kroon
08-08-06 Website Stichting Elkrijk online
25-09-06 Subsidie € 3.000,- ontvangen van Kattendijke/Drucker Stichting

29-09-06 Onderzoekspresentatie “Draagvlak voor plan Stichting Elkrijk”
17-10-06 Subsidie € 3.000,- ontvangen uit Combifonds van de provincie NB
07-11-06 Eerste Informatiebijeenkomst voor belangstellenden gehouden
11-12-06 Eerste Elkrijk-kaars gemaakt door kaarsenmaker Michel Buizer
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Elkrijk bestond in 2006 uit de volgende
personen:
Jean

J.H.A.C. Jamin………………………………………………………………………voorzitter

Marja

M.M. van Melis……………………………………………………………………secretaris

Jeanet

J.A. in ’t Veld - Schimmel………………………………………………bestuurslid

Emiel

A.J.A. van Melis…………………………………………………………………bestuurslid

Anneke

A.E.I.J. Zeijlstra - Rijpstra……………………………………………bestuurslid

Voor de functie van penningmeester bestond een vacature, die werd
waargenomen door de secretaris.

Adviseurs
De groep adviseurs van Stichting Elkrijk bestond in 2006 uit de volgende
personen:
Marianne
Rob

J.A.M. van Hoof…………………………………………………….medeoprichter

R.J. Wegner………………………………………ondernemer / adviseur financiën

Jan-Hein
Egbert

J.H. Zeijlstra…………………………………………adviseur juridische zaken

E.G. Slot………………………………………………………………………adviseur PGB
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Financieel Jaarverslag 2006

De inkomsten van Stichting Elkrijk bestonden in 2006 uit:
subsidies, giften en vergoeding voor ingezamelde printercartridges.
De uitgaven bestonden in 2006 o.a. uit:
bankkosten; inschrijving Kamer van Koophandel; huur postbus;
onkostenvergoedingen afstudeerprojectgroepen Fontys; aanschaf
ringleiding en microfoon; kosten informatiebijeenkomst; aanschaf
beamer; portokosten; advieskosten; drukwerk.
Zie voor verdichte balans en resultatenrekening volgende pagina.
Opnieuw met dank aan de heer Henry Hosewol voor de uitwerking
hiervan.
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Administratie: Stichting Elkrijk
Periode: 1-1-2006 t/m 31-12-2006
GrBkRekNr

Omschrijving

1

Vaste Activa

12
0230
0231
12

Verdichte balans

Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting
Afschrijving inventaris & inr.
Materiële vaste activa totaal

28-2-2007, 11:05:19

Debet

Credit

EU

614,95

EU

580,79

EU

580,79

Liquide middelen
Rabobank
Liquide middelen totaal

EU
EU

2.970,27
2.970,27

2

Vlottende activa totaal

EU

2.970,27

3

Eigen vermogen

EU

34,16

EU
EU

239,97
239,97

EU

239,97

EU
EU

29,87
29,87

Vreemd vermogen totaal

EU

29,87

<< Winst >>

EU

3.281,22

EU

3.551,06

1

Vaste Activa totaal

2

Vlottende activa

24
1130
24

31
0500
31

Kapitaal
Kapitaal de heer/mevrouw
Kapitaal totaal

3

Eigen vermogen totaal

4

Vreemd vermogen

49
1925
49

4

Overige schulden kort
Te betalen rente
Overige schulden kort totaal

TOTAAL

EU

3.551,06

Administratie: Stichting Elkrijk
Periode: 1-1-2006 t/m 31-12-2006

GrBkRekNr

Omschrijving

51
8000
8010
51

Netto omzet
Ontvangen giften
Ontvangen subsidie
Netto omzet totaal

63
4330
63
68
4800
68
69
4910
4930
4931
4932
4943
4980
4990
4991
4992
69

Resultatenrekening

Afschrijving materiële vaste activa
Afschr. Kosten inv. & inr.
Afschrijving materiële vaste activa totaal
Distibutiekosten
Verzending portikosten
Distributiekosten totaal
Algemene kosten
Contributies & abonnement
Kantoorartikelen
Kleine aanschaf kantoor
Kleine aanschaf hulpmiddelen
Advieskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
Kosten informatiebijeenkomst
Kosten projectgroep onderz. Elkrijk
Algemene kosten totaal

28-2-2007, 11:06:54

Debet

Credit

EU
EU

34,16
34,16

EU
EU

312,45
312,45

EU

21,63

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

348,67
205,00
1.374,45
100,38
49,50
212,19
226,10
2.472,17

EU

2.818,78

<< Winst >>

EU

3.281,22

TOTAAL

EU

6.100,00

EU
EU
EU

3.100,00
3.000,00
6.100,00

EU

6.100,00

EU

65,75

EU

6.100,00

Dankwoord
Bestuursleden, adviseurs en andere actief betrokkenen verrichten hun
werkzaamheden voor Stichting Elkrijk als onbetaalde vrijwilligers en zien
in de meeste gevallen zelfs af van vergoeding voor hun onkosten.
Fontys Hogescholen stelde opnieuw kosteloos vergaderruimte en
bijbehorende faciliteiten ter beschikking ten behoeve van het overleg van
bestuur en adviseurs.
In de loop van 2006 kreeg Stichting Elkrijk daarnaast toestemming om
incidenteel kosteloos gebruik te maken van ruimte in De Kroon, het pand
voor informele zorg in Eindhoven. Daarvan wordt met name gebruik
gemaakt voor overleg met belangstellenden, potentiële bewoners en
vrijwilligers.
In 2006 ontving Stichting Elkrijk voor het eerst financiële bijdragen uit
fondsen; te weten € 3.000,- uit het fonds van de Kattendijke / Drucker
Stichting en € 3.000,- uit het Combifonds van de provincie Noord-Brabant.
Jan Vriends, grafisch vormgever en eigenaar van Mad Dog Productions,
heeft in 2005 belangeloos fantastisch werk geleverd bij het ontwikkelen
van logo en huisstijl. Ook in 2006 heeft Stichting Elkrijk daarvan de
vruchten geplukt en veel positieve reacties gekregen op de vormgeving
van het drukwerk en van de website.
Erik Bolwerk van Bolwerkweb bleek bereid om een professionele website
te bouwen voor Stichting Elkrijk tegen uitgestelde betaling, zodat de
continuïteit van de werkzaamheden niet in gevaar kwam, ondanks een
tijdelijk gebrek aan financiële middelen.
Bob Graat, architect, besteedde kosteloos een aantal uren om met het
bestuur aan de slag te gaan en enkele eerste schetsen te maken ter
voorbereiding van een Artist Impression.
Koen Wilhelm bood belangeloos ondersteuning bij het vertalen van
teksten voor de Engelstalige webpagina’s.
Jacqueline Kuppens, gemeenteraadslid en oud-wethouder van Eindhoven,
nam het initiatief om Stichting Elkrijk te ondersteunen omdat zij het
concept een warm hart toedraagt. Haar ondersteuning heeft een aantal
ontwikkelingen aanzienlijk versneld.
Henry Hosewol, financiële en fiscale dienstverlener, bood opnieuw
kosteloos ondersteuning bij het verwerken van de jaarcijfers.
De ondersteuning van deze groeiende groep mensen en organisaties geeft
Elkrijk de kracht die nodig is om haar plan te realiseren.
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