Kort jaarverslag Stek 2014
Maart 2015 verscheen ‘bij wijze van jaarverslag 2014’ het lustrumboek van Stek: Voor stad en kerk –
inspiratiegids. Omdat dit boek voor een bredere doelgroep is gemaakt dan de ontvangers van het
gebruikelijke jaarverslag en ook een bredere scope heeft dan ons werk in Den Haag, ontbrak daarin
het traditionele overzicht van gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014. Omdat daar toch vraag
naar is, vindt u hieronder een kort overzicht van wat wij bij Stek in 2014 hebben meegemaakt met de
46 medewerkers en de ruim 800 vrijwilligers met wie wij werken. Maar ook een overzicht van onze
lustrumactiviteiten is in ons boek niet te vinden. Daarom beginnen we daarmee.

Stek bestaat tien jaar
Het zal in Den Haag weinigen zijn ontgaan dat Stek
haar tienjarig bestaan vierde. Op 27 april, de echte
dies natalis, werd het nieuwe lustrumlogo
gepresenteerd en werd er getrakteerd voor
medewerkers en vrijwilligers, in de Parkstraat en op
onze locaties. Het lustrumlogo sierde taarten en
tompoezen. Ook trakteerde Stek in de wijkgemeenten
van de Protestantse Gemeente van Den Haag.
Het zwaartepunt van de overige lustrumactiviteiten
lag in het najaar. Een kort overzicht:
•

•

•
•

•

•

Er zijn in de zomer van 2014 acht korte filmpjes over Stek gemaakt die op YouTube zijn
geplaatst. De filmpjes zijn onderdeel van een langere film, die op 7 november haar première
beleefde. De film is te zien op YouTube en via de homepage van Stek.
Er werd een Kennisfabriek georganiseerd, volgens de no-conference formule, op woensdag
10 september 2014 in Theater de Vaillant in de Schilderswijk. In tientallen workshops
wisselden mensen van binnen en buiten Stek vanuit hun deskundigheid ‘om niet’ kennis uit
over een bont scala van relevante en interessante onderwerpen. Er werd geen entree
gevraagd, enthousiasme en inzet wel, er moest alleen voor eten en drinken betaald worden.
Er waren meer dan 150 deelnemers en de reacties waren zeer enthousiast. Voor herhaling
vatbaar!
In september en oktober werd een fotoprijsvraag uitgeschreven onder de titel ‘Ongezien
gezien’. De winnende foto's zijn in 2015 te zien op verschillende plaatsen in de stad.
Op verschillende zondagen in het najaar werden in samenwerking met wijkgemeenten van
de Protestantse Gemeente vieringen georganiseerd in het kader van het jubileum van Stek.
Centraal stonden daarin de vier werkwoorden uit de missie van Stek: versterken, verbinden,
beschermen en bezielen. Er waren vieringen in de Lukaskerk, Kerk in Laak, Abdijkerk,
Houtrustkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Maranathakerk en Marcuskerk.
Zaterdag 11 oktober 2014 was er een kindermusical over Mozes samen met en in de
Koningkerk te Voorburg, in samenwerking met de Vliegende Speeldoos. De musical werd
mede voorbereid door StekJong en uitgevoerd volgens de scratchformule: de kinderen
hadden hun repetities en uitvoering op één dag. Het werd een groot succes.
Vrijdag 7 november werd een grote lustrumviering gehouden met meer dan 300 bezoekers
in Theater Concordia. 's Middags stond de viering in het teken van de toekomst van het werk
van Stek en de dilemma’s onderweg. Dat gebeurdedoor middel van ‘flitsdebatten’, waarin
vier dilemma’s in het bestaande en komende werk in stad en kerk in Den Haag kort en scherp
in beeld werden gebracht. De debatten werden gevoerd door Stekmedewerkers, landelijke
en plaatselijke politici, welzijnswerkers en kerkmensen. De zaal kon meedoen.
Het ging om de volgende dilemma’s:
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Nieuwe vormen van sociale participatie: burgerinitiatieven of vrijwilligerswerk?
De grenzen van de presentiebenadering: dwingen of verleiden?
Inzet voor ongedocumenteerden: valse hoop of reëel uitzicht?
Een stad zonder armoede: utopie of kans?
Halverwege en na de debatten
hielden ontwikkelingspsychologe
dr. Joke van der Zwaard en
socioloog prof. dr. Godfried
Engbersen, wetenschappers van
naam, referaten waarin de
behandelde dilemma’s aan de
orde kwamen. Tussendoor zong
Martijn Breeman een zelfgemaakt
lustrumlied.
Er waren felicitatieboodschappen,
de film '10 jaar Stek' werd
vertoond en de prijswinnaar van
de fotowedstrijd
'(On)gezien' werd bekend gemaakt.
Aansluitend was er een borrel en werd een buffet geserveerd, met een optreden van trio
Nardizz. 's Avonds lag de nadruk op samen vieren, cultuur en bezinning. Het Mama
Verhalenkoor trad op, cabaretier en
verhalenverteller Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda speelden een
speciaal voor Stek gemaakte voorstelling
en de avond werd besloten met een
stemmige viering met ondersteuning van
een celliste en een sopraan.
De lustrumviering werd bezocht door
meer dan 300 bezoekers: gasten, veel
vrijwilligers, medewerkers, vertegenwoordigers van opdrachtgevers,
samenwerkingspartners en subsidie-verschaffers. De sfeer was fantastisch.
Begin december nam Stek een aantal fondsen mee op tour langs verschillende Stekprojecten
die zij in de afgelopen jaren hadden gesteund. Het werd een geanimeerde dag met
betrokken bestuurders. Daarmee sloot Stek haar lustrumjaar af. De laatste maanden van
2014 werkten tal van medewerkers van Stek en externe deskundigen, vrijwilligers en Haagse
predikanten mee aan het lustrumboek, dat in maart 2015 is verschenen. In dat boek wordt
inhoudelijk ingegaan op thema's uit het werk van Stek, in teksten en beelden die passen bij
de vier 'werkwoorden' van Stek: verbinden, versterken, beschermen en bezielen. Het fraai
vormgegeven boek, met foto’s van Rogier Chang, is in de boekhandel en bij Stek te koop voor
€ 14,50. Willem van der Meiden en Derk Stegeman deden de eindredactie.
Maar er gebeurde meer in 2014. Hieronder een kleine ronde langs gebeurtenissen en
ontwikkelingen. We kunnen hier niet alle projecten en locaties uitvoerig langslopen. De
website www.stekdenhaag.nl biedt meer informatie.
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Ongedocumenteerden
Vluchtelingen en mensen zonder geldige verblijfspapieren, ook wel ‘ongedocumenteerden’
genoemd, blijven een veilige plek vinden bij Stek: in het
Wereldhuis, in onze locaties de Paardenberg, de Oase,
Kariboe Bibi en in en om de Lukaskerk, in opvang De
Halte, maar ook in de Tussenvoorziening Juffrouw Ida,
waar mensen zich voorbereiden op vrijwillige terugkeer
naar hun land van herkomst. Den Haag Wereldhuis kreeg
een nieuwe coördinator: Mpanzu Bamenga.
De steun voor de ongedocumenteerden in de
Sacramentskerk viel buiten elk project, maar vergde veel
inzet van Stek, in samenwerking met Vluchtelingenwerk
en tal van vrijwilligers. Ook in de Sacramentskerk kon
deze groep niet blijven, maar gelukkig konden de
meesten van hen onderdak vinden aan de Haagse
Zilverstraat. Op 10 november 2014 besloot het Europees
Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa dat
de aangesloten landen verplicht moeten zijn om
‘illegalen’ ten minste onderdak te bieden. De Gemeente
Den Haag besloot daarop eind 2014 om te gaan werken aan een structurele bed-, bad- en
broodregeling voor Haagse ongedocumenteerden.

Armoedeprojecten
De gevolgen van de crisis bleven merkbaar. Dat werd vooral zichtbaar in het aantal
aanvragen voor individuele hulpverlening, die in een paar jaar tijd meer dan verdubbelden.
De verwachting is dat de gevolgen van de crisis ook in 2015 groot zullen blijven. Deze hulp
wordt verstrekt bij het centrale kantoor aan de Parkstraat, maar ook vanuit de verschillende
diaconale locaties.
Onderdeel van de individuele hulp is de
BabyBullenBank. Jonge moeders in Den Haag
blijken soms grote behoefte te hebben
aan basics, zowel voor en na de bevalling als
in de maanden erna: babykleertjes, een
slaapzakje, een draagzak, een badje, een
babybox, een kinderwagen of buggy, luiers,
kraampakketten en ook positiekleding. Er zijn
jonge moeders die de middelen hiervoor
eenvoudigweg niet hebben. Begin 2013
startte de BabyBullenBank. Hulpverlenende
instanties kunnen hier voor hun cliënten een beroep op doen. De ‘bullen’ worden
binnengebracht door mensen die ze missen kunnen voor dit goede doel. In de eerste twee
jaar hebben al 350 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden!
Loosduinen doet ’t werd de nieuwe naam voor de combinatie van twee recent gestarte
projecten over armoede en rijkdom in Loosduinen. In samenwerking met het Haagse
stadsdeel Loosduinen worden talrijke initiatieven genomen om vooral meer met elkaar te
delen. De sfeer is die van de ‘deeleconomie’. Dat is een wereldwijde beweging, die de
traditionele economie uitdaagt. Delen is goedkoper en kan niet zonder gemeenschappelijkheid, zonder community: groepen en gemeenschappen van mensen die samen iets doen.
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Initiatieven zijn tot nu toe een repaircafé, een wereldmaaltijd, een gemeenschappelijke tuin,
een kruidenwandeling, een kledingverstelgroep, een weggeefkast, een minibibliotheek. Er
zijn plannen voor een sociale kruidenier, een netwerk van ondersteuners en signaleerders. Er
wordt veel samengewerkt met welzijnsinstellingen in de buurt. Daarnaast doet het ZZPnetwerk van Rijk in je Wijk in Loosduinen mee.
Het maatjesproject Vandebankaf
koppelt vrijwilligers aan mensen met
een schuldenproblematiek. Samen
zetten ze stappen om een uitweg te
zoeken uit de schuldenlasten en de
leefsituatie van de cliënten te
verbeteren. Eind 2014 veranderde het
project van naam. Sedertdien heet dit
maatjesproject Budgetmaatjes070.
Een grote wervingsactie van nieuwe
vrijwilligers ging met de naamswijziging gepaard.
In 2014 zijn er 70 koppelingen
gerealiseerd. Het aantal cliënten dat aangemeld wordt of zichzelf aanmeldt groeit gestaag
(120 aanmeldingen in 2014 in vergelijking met 83 aanmeldingen in 2013). Ook het aantal
maatjes dat zich inzet groeit (58 actieve vrijwilligers in 2014 in vergelijking met 38 actieve
vrijwilligers in 2013). Begin 2015 werden al de vruchten van de wervingsactie geplukt met
een toename van het aantal vrijwilligers: 30 aanmeldingen van potentiële vrijwilligers in de
eerste twee maanden.

Kinderen en jongeren
Aan het eind van 2014 stond de nieuwe kinderwerker Petra Kruisselbrink er even alleen voor,
maar in de vacature voor ‘tienerwerker’ kon al snel in 2015 worden voorzien. De Kinderwinkel blijft een veilige pleisterplaats in Moerwijk, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, samen
kunnen spelen en leren. Het project De Bank op de P. Oosterleeschool bleef de plek waar
kinderen voor een goed gesprek in vertrouwelijkheid terecht konden.
StekJong richt zich met verschillende projecten op kinderen,
tieners en jonge volwassenen. StekJong groeit en bloeit, met
enkele spraakmakende projecten.
De bijbelse spelmethode Godly Play kreeg veel onthaal bij
kerken, ook buiten Den Haag. Er werden diverse trainingen
gegeven.
Het project M25 (naar Mattheüs 25) richt zich op tieners die
kennis willen maken met en zich willen inzetten voor
diaconale projecten in de stad.
Voor twintigers en dertigers worden bijeenkomsten voor
‘zinzoekers’ georganiseerd: op bezoek bij religieuze en
spirituele organisaties en tijdens zinvolle ontmoetingen met
elkaar. Ook voor twintigers en dertigers is er in de Paasnacht
de Nacht van de Hoop, in 2014 voor de vijfde keer
georganiseerd, in het Humanity House in Den Haag. De titel van de Nacht op 19-20 april 2014
was ‘Geven maakt verschil’.
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Ouderen
In de voor de Diaconie geschreven signaleringsbrochure over vereenzaming en toenemend
isolement onder ouderen (2013) werd een verslechterende situatie van ouderen in Den Haag
geconstateerd. Dat merken de
diaconale ouderenwerkers van Stek
dagelijks in gesprekskringen en
andere ontmoetingen in Haagse
verzorgingshuizen en elders. Vooral
de behoefte aan serieuze gesprekken
over levens- en zingevingsvragen is
groot, nu veel geestelijke verzorging
voor ouderen is wegbezuinigd en de
kerken krimpen.
Vooral voor oudere Hagenaars is ook
Zomerstek bedoeld. In 2014 waren er
51 laagdrempelige activiteiten, waar meer dan 1100 mensen op afkwamen. Zomerstek is
bedoeld voor mensen die in de activiteitenluwe zomermaanden niet op vakantie (kunnen)
gaan en toch graag zinvolle ontmoetingen willen hebben met elkaar. Zomerstek werd in 2014
voor de negende keer georganiseerd.

Locaties
Wat betreft de (diaconale) locaties werd er vooral geïnvesteerd in de nieuwe loot aan deze
stam. Een grote renovatie veranderde de Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat in
Buurt-en-kerkhuis Bethel, dat op 31 januari 2015
officieel werd geopend. Het is een huis met veel
kansen voor ontmoeting en inspiratie voor
mensen uit de wijde omgeving. In Bethel is ook
het oude buurthuis De Westhoek opgenomen en
kreeg de gesloten Bethelkapel een nieuw leven.
In korte tijd werden tal van nieuwe initiatieven
bedacht, gedragen door een flink aantal
vrijwilligers. Bethel wil buurt en kerk (weer)
dichter bij elkaar brengen, met tal van
initiatieven en faciliteiten. De start is
veelbelovend.
De Paardenberg in Transvaal bleef
toevluchtsoord voor veel mensen die terecht
konden in de inloop, bij de Voedselbank, het
inloopspreekuur of een van de vele cursussen.
Door het wegvallen van gemeentesubsidie voor
de inloop, moest er in 2014 op het werk van de
Paardenberg bezuinigd worden, waardoor de aanstelling van een van de medewerkers
helaas niet kon worden verlengd.
In De Oase in Spoorwijk bloeit de samenwerking met het Afrikaans Vrouwencentrum Kariboe
Bibi, met de protestantse wijkgemeente Kerk in Laak, de Jeroenschool, Mooi en andere
organisaties uit de buurt.
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In het diaconale werk in en rond de Lukaskerk in de Schilderswijk vinden hoopgevende
ontmoetingen plaats tussen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden.

Mensenwerk
Stek werkt met 46 medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers. We zijn trots op hen. Vooral
onze vrijwilligers verdienen een pluim. Niet alle vrijwilligerswerk is eenvoudig, integendeel
zelfs. Voor vrijwillige inzet in een maatjesproject als Over de Drempel (met mensen die leven
onder vereenzaamde en vervuilde omstandigheden) of met slachtoffers van mensenhandel
moet je stevig in je schoenen staan. Voor adviseren op maat aan mensen in problemen, zoals
bij de Raad & Daadbalie van de Oase of
bij de individuele hulp moet je van
wanten (en de weg) weten. En wie
vrijwilligerswerk doet met
ongedocumenteerden moet zeker ook
tegen een stootje kunnen. Maar voor
ondersteuning van het inloophuis,
huiswerkbegeleiding, helpen bij
maaltijdprojecten, de Voedselbank of
bestuurswerk zijn weer andere talenten
nodig.
Stek ondersteunt zijn vrijwilligers met
een goed vrijwilligersbeleid, onkostenvergoedingen, trainingen en voorlichting. Vier keer per
jaar brengt het Vrijwilligersbulletin nieuws, een interview, een column en tips. In december
2014 reikte PEP-directeur Fenna Noordermeer aan Stek voor de tweede keer het keurmerk
Goed Geregeld uit, voor de organisatie van het vrijwilligerswerk.

Missie
Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar
te versterken en te bezielen. Stek werkt voor verschillende opdrachtgevers, waarvan de
Protestantse Diaconie van Den Haag de grootste is. Andere opdrachtgevers zijn de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente en de classes Den Haag van de Protestantse Kerk
in Nederland, de Gemeente Den Haag en verschillende andere organisaties. Het werk van
Stek wordt mede mogelijk gemaakt door enkele tientallen fondsen en subsidiegevers.
Stek – voor stad en kerk
Parkstraat 32
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
T 070 318 16 16
E info@stekdenhaag.nl
W www.stekdenhaag.nl
Facebook: www.facebook.com/stekdenhaag
Twitter: @stekdenhaag
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014

2014

2013

1.979

1.782

Bijdragen overige kerkelijke organen
Bijdragen overige
samenwerkingspartners

195

130

190

130

Fondsenwerving en projectsubsidies
Algemene subsidie Gemeente Den
Haag

576

558

306

359

Overige baten (w.o. vorige jaren)

119

113

3.365

3.072

2.001

1.971

Vrijwilligers

88

88

Huisvesting

538

278

Automatisering/telecommunicatie

199

195

Kantoor/organisatiekosten

147

119

14

21

Uitgaande subsidies

182

170

Overige activiteiten

190

219

3.359

3.061

BATEN
Bijdrage Diaconie PGG

Totaal

LASTEN

Personeel

Algemene kosten

Totaal
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