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1. Inleiding Seinpost Slinge Maatschappelijk
2016 is een mooi jaar voor Seinpost Slinge geweest. In september heeft Seinpost Slinge het gebouw
van stichting Sonshine aan Middelharnisstraat 153 overgenomen en een naamsverandering
ondergaan. Voor alle activiteiten in het gebouw is de stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
opgericht. Sinds september 2016 zijn we dus bezig en is Seinpost Slinge een bruisend
maatschappelijk centrum geworden.
a. Missie en visie
Wij, mensen van Seinpost Slinge Maatschappelijk voelen ons geroepen om met ‘geloof en een hoop
liefde’ een bijdrage te leveren in de wijk Pendrecht. De complexe problematiek in de wijk (hoge
werkloosheid, schooluitval, ontwrichte gezinnen, huiselijk geweld, criminaliteit) heeft als gevolg dat
veel kinderen opgroeien zonder kansen en dat veel ouderen eenzaamheid of onveiligheid beleven en
daardoor in een isolement terechtkomen. Dat roept niet zelden zingevingsvragen op. Seinpost wil
een plek zijn waar bezoekers elkaar ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor
persoonlijke groei.
b. Organisatie
Seinpost Slinge heeft drie besturen met elk zijn eigen verantwoordelijkheden. Seinpost Slinge
Maatschappelijk is verantwoordelijk voor alle maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden.
Seinpost Slinge Kerkelijke Gemeente is verantwoordelijk voor alle activiteiten omtrent zingeving en
Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge is verantwoordelijk voor het pand. Stichting
Seinpost Slinge Maatschappelijk en Kerkelijk hebben een huurovereenkomst opgesteld voor de
dagdelen waarop zij voor hun activiteiten gebruik maken van het pand Middelharnisstraat 153.
c. Doelgroepen
Seinpost Slinge Maatschappelijk richt zich op alle bewoners van de wijk. Zo zijn er activiteiten voor
verschillende doelgroepen. Er is een aanbod voor kinderen, tieners, ouderen of volwassenen die de
Nederlandse taal willen leren. Verder bieden we maatschappelijke ondersteuning voor wie hulp
nodig heeft bij administratieve, juridische of sociale problemen.
2. Activiteiten
2.1 Taalles
Vanaf 21 september tot en met 30 november is er op de woensdagochtend taalles geweest. De
taalles bestond uit twee groepen. Een beginnersgroep (A1 niveau) met 4 deelnemers en een
gevorderdengroep (B2 niveau) met 18 deelnemers. De eigen bijdrage van de deelnemers was €20,per persoon.
2.2 Inloop
Op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 14 uur was er inloop. Zo’n 15 tot 20 wijkbewoners
bezoeken de inloop wekelijks. Tijdens de inloop kunnen de wijkbewoners brood krijgen dat tweemaal
per week geleverd wordt door de bakker.
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2.3 Maatschappelijke hulpverlening
Wijkbewoners kunnen maatschappelijke hulp aanvragen bij Seinpost Slinge. In 2016 is begonnen om
op een structurele wijze de hulpvragen te behandelen. Mensen hebben hulp gevraagd op de
volgende gebieden: administratief, financieel en sociaal. Bijvoorbeeld een voedselbank aanvraag, een
uitkering aanvragen, hulp bij opvoeding, relaties of schulden.
Het plan is als volgt: Als hulp nodig is, wordt begonnen met een intakegesprek. Dit gesprek is
oplossingsgericht. Er wordt gekeken welke stappen ondernomen moeten worden. Soms wordt een
traject opgezet inclusief stappenplan en soms is een eenmalig gesprek voldoende en kan de
hulpvrager daarmee weer zelfstandig verder. Wij pakken als organisatie niet alle hulpvragen zelf op.
Als de benodigde expertise/hulpverlening al in de wijk aanwezig is verwijzen we door naar bv sociaal
wijkteam, het Leger des Heils, Stichting Dock. We begeleiden de hulpvrager zodat zij op het juiste
adres terecht komen en zo nodig gaan wij met hen mee.
2.4 Kledingwinkel
Op zaterdag 10 december is de kledingwinkel geopend. Die week was net een levering met nieuwe
kleding van het merk Kyra & Ko binnengekomen. Het was een grote verkoop waarin veel kleding
verkocht is. Op die dag is ook overtollig speelgoed en boeken gratis wegggegeven. Sindsdien is de
kledingwinkel tijdens de inloopuren open. Dat is op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 14 uur.
Per maand bezoeken zo’n 50 klanten de kledingwinkel.
2.5 Kinderclub
Op woensdag is er kinderclub van 13 tot 15 uur. Er komen gemiddeld 35-40 kinderen op
woensdagmiddag. De kinderen zijn vrij om te kiezen uit het activiteitenaanbod (knutsel, buitenspel,
gezelschapsspel) of vrij te spelen in de ruimte. Sinterklaas en Kerst is uitgebreid gevierd met de
kinderen. Op deze middagen waren tussen 50 en 60 kinderen aanwezig
2.6 Tienerclub
Op woensdagmiddag, na de kinderclub is er tienerclub. Per keer zijn er zo’n 10 tot 15 tieners,
variërend in de leeftijd van 11 tot 14 jaar. De tieners doen spelletjes met elkaar, gaan voetballen, of
maken iets lekkers, zoals Turkse pizza’s, in de keuken. Met Kerst hebben 10 tieners een uitgebreide
maaltijd gekookt voor ca 25 gasten.
3. Medewerkers
3.1 Werknemers
De hoofdcoördinator is Dick van den Boogaart.
In 2016 zijn per 22 september drie werknemers aangenomen, totaal 0.5 fte. Een coördinator
kinderwerk, een coördinator tienerwerk en een coördinator maaltijden voor de ouderen. Ze waren
alle drie al betrokken bij Seinpost Slinge als vrijwilliger.
De coördinator kinderwerk voert de volgende taken uit:
- Een jaarplanning maken met de wekelijkse kinderactiviteiten plus bijzondere activiteiten
- Verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de kinderactiviteiten
- Verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderactiviteiten op dinsdag en woensdag
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Het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers en stagiaires, het verdelen van de taken per
activiteit
Leidinggeven aan briefing en evaluatie per activiteit
Verantwoordelijk voor registratie kinderen en rapportage evaluaties
Intakebezoeken doen en contacten met ouders onderhouden indien nodig
Bewaken van jaarbudget voor kinderwerk (vast bedrag per middag per kind)
Verantwoording afleggen aan bestuur (maandelijks overleg)

De coördinator tienerwerk voert de volgende taken uit:
- Een jaarplanning maken met de wekelijkse tieneractiviteiten plus bijzondere activiteiten
- Verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de tieneractiviteiten
- Verantwoordelijk voor de uitvoering van de tieneractiviteiten op dinsdag en woensdag
- Het aansturen en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires, het verdelen van de taken per
activiteit
- Leidinggeven aan briefing en evaluatie per activiteit
- Verantwoordelijk voor registratie tieners en rapportage evaluaties
- Intakebezoeken doen en contacten met ouders onderhouden indien nodig
- Bewaken van jaarbudget voor tienerwerk (vast bedrag per middag per tiener)
- Verantwoording afleggen aan bestuur (maandelijks overleg)
De coördinator maaltijden voor de ouderen voert de volgende taken uit:
- Inkopen doen voor de maaltijden.
- Verantwoordelijk voor de invulling van de maaltijden op donderdag- en vrijdagavond.
- Het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers en stagiaires tijdens de maaltijden.
- Verantwoordelijk voor de uitvoering in de keuken en de gang van zaken tijdens de
maaltijden.
- Aanmeldingen registreren en de eigen bijdrage van de deelnemers in ontvangst nemen.
- Bewaken van het jaarbudget voor de maaltijden.
- Verantwoording afleggen aan het bestuur.
3.2 Vrijwilligers
De activiteiten van Seinpost Slinge Maatschappelijk wordt voor een groot gedeelte gedragen door
vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bij elke activiteit zetten vrijwilligers zich in. In
totaal hebben in 2016 zo’n 40 vrijwilligers zich ingezet om de activiteiten van Seinpost Slinge mogelijk
te maken. Een groot gedeelte komt uit de wijk Pendrecht zelf en is na het bezoeken van een van de
activiteiten enthousiast geworden om zelf ook een steentje bij te dragen.
3.3 Stagiaires
In 2016 zijn hebben veel stagiaires gesolliciteerd naar een stage bij Seinpost Slinge. Twee stagiaires
zijn in december 2016 begonnen bij de maatschappelijke hulpverlening en werden begeleid door de
hoofdcoördinator Dick van den Boogaart. In 2017 zullen meer stagiaires aan de slag gaan en worden
begeleid door de coördinator van de betreffende activiteiten.
4. Financieel
Kan pas opgesteld worden als de jaarrekening er is.
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4.1 Gerealiseerde inkomsten
4.2 Gerealiseerde uitgaven
5. Plannen voor 2017
Na een mooie start in 2016 hebben we plannen voor uitbreiding in 2017. Om onze organisatie
sterker te maken, hebben we de volgende ambities.
Bestuurlijke ambities.
- De eerste prioriteit is het versterken van bestuurlijke kracht.
- Uitbreiding van uren voor maatschappelijke hulpverlening en kinder- en tienerwerk.
- Inzetten op structurele coaching en begeleiding van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
zodat zij een persoonlijke groei doormaken in hun tijd bij Seinpost Slinge
Ambities voor activiteiten
- Voor de taalles willen we een extra vrijwilliger werven, zodat we minimaal drie cursussen van
10 lessen per jaar kunnen geven.
- Voor de kinder- en tienerclub willen we intakegesprekken met ouders aangaan.
Huisbezoeken brengen om met ouders in contact te komen en hulpvragen in kaart te
brengen.
- Huiswerkbegeleiding opzetten
- Eens in de maand een groot verjaardagsfeest vieren voor de kinderen die in de betreffende
maand jarig zijn geweest.
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