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1  Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van Stichting Drop-Inn 
 
In 2014 hebben we alweer het derde en tevens laatste project van 'Het Jongeren Atelier' 
mogen invullen en zijn er vier creatieve en maatschappelijke deelprojecten afgerond. Veel 
jongeren hebben hun bijdrage weer met plezier geleverd aan de buurt en hun buurtbewoners 
en hebben er weer veel van geleerd, mede dankzij de input van onze professionals en 
vrijwilligers.  
Ouderen en kinderen hebben van hun presentaties genoten en wij waren weer heel trots op 
ze!! 
 
Toch was 2014 ook een lastig jaar. 
Zo hebben we problemen ondervonden met het vinden van de juiste plek en zijn we op 
locaties terecht gekomen waar de jongeren moeilijk te bereiken bleken. Gelukkig zijn er 
maatschappelijke organisaties in Amsterdam West geweest die voor ons de deur open 
hebben gezet, waardoor we altijd ergens terecht konden. Vanaf Augustus zijn we 
neergestreken in de Creatieve Garage, een zeer creatieve onderneming waar we ons prima 
thuis voelden en waar we ook in 2015 een duurzame samenwerking mee willen voortzetten. 
Ook zijn er drie verschillende sociaal cultureel werkers geweest waarbij de laatste, Leona 
Simaan, een blijvertje bleek en een topper! 
 
Op het programma in 2015 staan nog het maken van een documentaire over de 
verschillende culturen in West.  
 
Verder hebben we plannen om ons meer te gaan richten op jongeren in hun zoektocht naar 
opleiding en werk. To be followed! 
 
We beginnen dit jaarverslag met het voorstellen van ons bestuur en medewerkers. 
Vervolgens nemen wij u mee naar onze visie waar Drop- Inn haar bestaansrecht op baseert.  
Verderop doen wij verslag van de deelprojecten die door de jongeren van' Het Jongeren 
Atelier' in 2014 zijn uitgevoerd en wat zij daarmee hebben bereikt.  
 
Tot slot ons financiële verslag en conclusie en een dankwoord aan de fondsen die Het 
Jongeren Atelier mogelijk hebben gemaakt. 
 
Het team van de Stichting Drop-Inn 
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Stichting Drop-Inn … even voorstellen: 
 
Het Bestuur 

 
Voorzitter 
Mijn naam is Magdy Khalil en ben sinds de oprichting actief 
betrokken bij de stichting. In mijn jeugd heb ik sommige ervaringen 
gemist, wat voor mij één van de redenen was voor het oprichten van 
de stichting. Ik heb Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd 
en heb momenteel twee werkgevers. Eén daarvan in de welzijn en de 
andere in de Geestelijke Gezondheidszorg. Mijn droom is een 
maatschappij met veel respect, tolerantie en begrip voor elkaar en 
waar mensen op een leuke met elkaar samen kunnen leven.  
 
 

 
Penningmeester 
Mijn naam is Nico Wuarbanaran. Tijdens en na mijn studie  
commerciële economie ben ik werkzaam geweest in de financiële 
dienstverlening bij verschillende grote verzekeraars. Ik kreeg hier  
onvoldoende voldoening uit en had het gevoel wat te missen. Na een 
sabbatical van een half jaar heb ik toen besloten om te gaan werken  
in de sociaal juridische dienstverlening en probeer ik een betere  leef 
omgeving te creëren voor mijn medemens. Sinds begin 2012 heb ik 
mijn eigen consultancy bureau en hier werk ik elke dag vol plezier. 
Doordat ik voornamelijk werk om de leefomgeving van 
meerderjarigen te verbeteren vindt ik het geweldig om nu met  
stichting Drop-Inn mij in te zetten voor minderjarigen.  

 
Secretaris 
Mijn naam is Judith de Jong. Ik heb na mijn studie sociale geografie 
zo’n 20 jaar gewerkt in verschillende functies;  bij een onderzoeks- en 
adviesbureau, een landelijke stichting die met  experimenten 
innovatie stimuleert en ook bij de gemeente Amsterdam, in stadsdeel 
Oud-West.  Mijn werkterrein is wonen, ruimtelijke ordening en vooral 
de wijkaanpak. Tegenwoordig werk ik als zzp-er en heb ik eindelijk tijd 
om als vrijwilliger voor die initiatieven te werken waar mijn hart naar 
uit gaat.  
 
 
 
 
 
Algemeen bestuurslid, Josje Schonagen 
In mijn dagelijks leven ben ik Facilitair Adviseur bij een Gemeentelijke  
instelling. Ik geloof erin dat ik als Young Professional kan bijdragen 
aan mijn Amsterdam door mij in te zetten voor Stichting Drop-Inn. 
Voor mij is het echt een leerschool. In mijn dagelijks leven sta ik ver 
van het  
maatschappelijk werk af en ik merk dat ik en de andere bestuursleden  
elkaar goed aanvullen vanuit ervaring en kennis. Het is gaaf om zo 
een leuke Stichting als de Drop Inn te kunnen faciliteren met het 
bereiken van haar doelstellingen. Het inzetten van talent om het talent 
op de beste manier eruit te halen bij onze doelgroep zeg maar. 
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Personeel 
 

Directeur Stichting Drop-Inn en projectleider Het Jongeren 
Atelier 
Thera Smitt: Na de middelbare school heb ik de opleiding HBO-
Jeugdwelzijn gevolgd en later de opleiding Maatschappelijk Werk. Ik 
heb o.a. bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam gewerkt. Jongeren en 
jeugdigen stimuleren in hun creativiteit en ontwikkeling, hen 
stimuleren zichzelf te zien als belangrijke schakels in de 
maatschappij en volwassenen ervan overtuigen dat jongeren als 
volwaardige burgers gezien worden, dat is waar ik voor ga!  
Via de stichting heb ik mijn weg gevonden om me voor de volle 
100% in te zetten door het mede-ontwikkelen van creatieve 
projecten, waarbij jongeren meer en eerder zicht krijgen in hun 
eigen krachten en tevens hun bijdrage aan de buurt (=maatschappij) 
kunnen leveren. 

 
 

Sociaal Cultureel Werker 
Ik ben Leona Simaan. 2 Jaar geleden ben ik begonnen als stagiaire 
bij het project Het JongerenAtelier, in november 2014 ben ik Sociaal 
Cultureel Werker geworden bij Stichting Drop-Inn. Een hele mooie 
en leerzame stap. Ik vind het belangrijk om de jongeren serieus te 
nemen te laten participeren, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien. 
Hierdoor wil ik empowerment creëren: jongeren ontwikkelen dan 
hun zelfvertrouwen wat resulteert in een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar en andere 
buurtbewoners. Ik vind het bijzonder om met jongeren een band op 
te bouwen en om vervolgens een mooi project neer te zetten." 

 
 

 Extern  
 

Communicatieadviseur + trainer  

Irma Vroegop: 'Je meer kunt dan je denkt!' onder dat motto daag ik 
jongeren (en anderen) uit om hun grenzen te verkennen en te 
verleggen zodat zij hun doelen kunnen bereiken. Het Jongeren 
Atelier van de stichting Drop- Inn is een bijzonder project waar ik 
graag aan bijdraag  in mijn rol als coach van de Ambassadeurs. Ik 
ben van oorsprong sociaal pedagoog en heb sinds vier jaar mijn 
eigen trainingsbureau.  Als zelfstandige begeleid ik organisaties  

(welzijn/zorg/onderwijs/overheid) en mensen bij verandertrajecten. 
Het gedachtegoed van geweldloze communicatie (NVC) is voor mij 
het vertrekpunt, de basis voor samen werken en samen leven.  
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2 Visie & methodiek 

Visie 
Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot 
volwassenen met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen 
om zichzelf te ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn( hun talenten). Door hen in 
contact te brengen met zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te 
kiezen  en zullen er meer mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. Door 
het omarmen van de doelgroep, wil Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent aanwezig is 
op elk vlak en niveau. 
Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en 
medeburgers, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn 
van de jongeren. 
 
‘Goed voorgaan doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in 
de spotlights zetten en waarderen.  Wij zijn ervan overtuigd dat andere jongeren die niet 
meedoen en dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.   

Doel 
Stichting Drop-Inn wil jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten. Daarnaast 
wil zij maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap en verdraagzaamheid bij jongeren en 
andere buurtbewoners stimuleren.  
 
Doelgroep 
Wij richten ons voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden hebben 
om zichzelf te ontwikkelen en die de weg (nog) niet kunnen vinden naar de bestaande 
instellingen. Wij willen meer aandacht voor jongeren die het wél goed doen. De leeftijd van 
‘onze’ jongeren ligt tussen de 11 en 18 jaar. 

Onze speerpunten 
- uitgaan van de eigen kracht van jongeren 
- leren gebruik te maken van je creativiteit 
- sociaal ondernemerschap: iets voor anderen in de buurt doen 
- leren projectmatig  werken 
- samenwerken 
- resultaten activiteiten  
- waardering geven waardoor meer zelfvertrouwen en respect. 

Stichting Drop-Inn heeft ruime ervaring met het werven van jongeren op straat. Mede 
hierdoor hebben we ondertussen een netwerk van jongeren ambassadeurs die gemotiveerd 
zijn aan Het Jongeren Atelier deel te nemen en meer bekendheid onder de buurtbewoners 
en andere jongeren te bewerkstelligen. Hierdoor verwachten we ook de vrienden en 
vriendinnen van deze groep te bereiken zodat we verzekerd zijn van iedere keer nieuwe 
aanwas van deelnemers. 
 
Wat is Het Jongeren Atelier? 

Het Jongeren Atelier is een driejarig project waarin jongeren onder begeleiding, maar zo veel 
mogelijk op eigen kracht, eigen ideeën realiseren voor de buurt en haar buurtbewoners.  
Activiteiten waar zij zelf veel van leren en plezier in hebben maar die ook een functie heeft 
voor andere buurtbewoners.  
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Methodiek 
We maken van de buurt een leer-werkplek . We strijken neer op een goed toegankelijke 
locatie, liefst op een centraal punt in de buurt. Daar komen de jongeren elke woensdag- en 
vrijdagmiddag samen om te werken aan hun project. Het Jongeren Atelier is dé plek waar 
jongeren aan hun buurtprojecten en –activiteiten  kunnen werken.  
Uitgangspunt is dat de jongeren zelf met ideeën komen. Zij worden begeleid door de sociaal 
cultureel werker en de projectleider. Stichting Drop-Inn biedt de structuur en het tijdsplan 
voor de projecten en zorgt ervoor dat dit tijdens de uitvoering wordt gehandhaafd.  
Ieder deelproject heeft een ander thema, op het terrein van kunst, cultuur en welzijn. Deze 
deelprojecten krijgen verdieping door professionals (zoveel mogelijk afkomstig uit de buurt) 
in te huren. Onze professionals zijn de vakkrachten. Voorbeelden hiervan zijn een 
kunstenaar,een kok, een meubelmaker. 
Wij vinden het belangrijk het goede voorbeeld te geven en  jongeren te waarderen die dat 
ook doen.  

Rondreizend circus 
We doen in een buurt in principe vier deelprojecten.  Onze bedoeling is dat wij Het 
JongerenAtelier daarna over kunnen dragen aan ouders/bewoners, al of niet met 
ondersteuning van het  reguliere jongerenwerk. Wij gaan dan weer verder naar een volgende 
buurt, waar het hele proces weer opnieuw begint. Eigenlijk is Het Jongeren Atelier een 
'rondreizend circus' , tot nu toe alleen in Amsterdam West, maar op termijn wat ons betreft in 
de hele stad.  

Deelprojecten: 
Ieder deelproject heeft een ander thema, altijd geënt op kunst, cultuur of welzijn. Een 
deelproject duurt tussen de 8 en 12 weken, afhankelijk van het onderwerp. 
Per deelproject doen er maximaal 12 jongeren mee. 
Ieder keer worden er drie ambassadeurs gekozen uit de groep door de jongeren zelf, zij 
krijgen speciale taken en begeleiding bij deze extra taken (leiding geven, activiteiten 
voorbereiden, communicatie, Public Relations). 
 
Na afloop van het deelproject ontvangen de jongeren ieder een Certificaat van Het Jongeren 
Atelier met daarin de verworven competities, per jongere wisselend!  Na afloop van Het 
JongerenAtelier kunnen  zij een beroep doen op een coach voor de verdere begeleiding bij 
het realiseren van hun persoonlijke doelen. 
 
Concreet heeft Het Jongeren Atelier zich de volgende doelen gesteld: 

 minimaal 4 deelprojecten (buurt-activiteiten) per jaar organiseren, 
 minimaal 48 jongeren begeleiden, 
 mogelijkheid voor coaching, 
 versterken van de  betrokkenheid van buurtbewoners.  

  



8 
 

 
De 12 weken-cyclus van het JongerenAtelier 
 
Week 1 'Het Jongeren Atelier' zoekt professionals bij de 

gekozen onderwerpen en eventueel een  locatie 
als blijkt dat het gekozen onderwerp niet kan 
plaatsvinden in Het Jongeren Atelier zelf. 

 
Week 2 +3 De drie ambassadeurs mogen zeven andere 

jongeren uit de buurt aandragen die zich 
inhoudelijk gaan bezighouden met het 
deelproject.  Het Jongeren Atelier heeft een 
kennismakingsgesprek met deze jongeren en 
maakt afspraken in de vorm van een contractje. 

 
Week 4-6 De twaalf jongeren starten met de vormgeving 

van het project, waarvoor zij nog drie weken ( 
twee middagen per week) de tijd hebben. De 
jongeren worden tijdens de activiteiten begeleid 
door de Sociaal Cultureel Werker; een 
vrijwilliger cq stagiaire ondersteunt hem of haar 
daarin. Daarnaast is er een professional  die 
zorgt voor de verdieping van het onderwerp. 
De ambassadeurs houden zich voornamelijk 
bezig met luisteren naar de jongeren, leren 
samen te vatten, leiding te geven, maar ook 
voorbereiding van de presentatie, het maken 
van een flyer ,het uitnodigen van 
buurtbewoners, het uitnodigen van de 
plaatselijke krant etc. Daarnaast zijn ze, samen 
met de andere jongeren bezig met de inhoud 
van het project. De drie Ambassadeurs  zijn 
gedurende de rest van de week het  
aanspreekpunt voor de andere jongeren. 

 
Week 7 De presentatie van het resultaat van de 

deelactiviteit van de jongeren aan (en met) de 
buurt. Er worden drie nieuwe ambassadeurs 
gekozen voor het volgende deelproject. 

 
Week 8 - 11 De evaluatie vindt plaats met de deelnemende 

jongeren, uitreiking van de  certificaten met 
daarin hun behaalde competenties en de 
bioscoop/cadeaubonnen aan de jongeren die 
dat hebben verdiend. Ook wordt aan de 
jongeren gevraagd of zij een coach willen voor 
persoonlijke begeleiding. 
 

 
 
Op onze site http://www.stichtingdropinn.nl kunt u de verder kennis maken met stichting 
Drop-Inn en Het Jongeren Atelier. 
  

http://www.stichtingdropinn.nl/
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3 De deelprojecten van 2014 
 
De deelprojecten die we in 2013 hebben uitgevoerd zijn: 
 
De deelprojecten die in zijn 2014 uitgevoerd: 
1. Muziekproductie voor en met buurtbewoners  (April/Mei/Juni) 
2. Verschillende zomervakantieactiviteiten voor de thuisblijvers (Juli,Augustus) 
3.Toneel/dansproductie voor ouderen in de buurt (September, Oktober) 
4. Kerstmarkt voor het goede doel (November,December) 

 

1.Muziekproductie voor en met buurtbewoners 
 
Duur project:      1 April-  1 Juli  
 
Doel: Jongeren leren aan andere doelgroepen Surinaamse 

Ritmes in muziek en dans ter bevordering van jong-
burgerschap en sociale cohesie 

 
Projectleider:    Thera Smitt 
Sociaal Cultureel  Werker:  Etienne Olf 
Professional dans en muziek: Michael Reiziger 
Communicatietrainer:   Irma Vroegop 
Vrijwillig PR medewerker:  Mart Wichers 
 
Eindpresentaties   20 samen met ouderen 
     21 juni met kleintjes uit de buurt 
 
Verloop en resultaten 
1. Er hebben gedurende de periode 24 sessies binnen en buiten plaatsgevonden 
2. Er hebben in totaal 28 jongeren meegedaan, verdeeld over de verschillende sessies 
3. Er heeft zich een vast kerngroepje gevormd van 5 jongeren uit de buurt 
4. Er heeft 1 sessie plaatsgevonden met Irma Vroegop: Communicatietrainer 
5. 10 Ouderen, 30 kinderen en 30 ouders hebben meegedaan tijdens de sessies buiten en 
de eindpresentaties 
6. Er zijn 2 buurt-informatiedagen geweest 
 
1. Locaties    
 
Locaties: de sessies hebben plaatsgevonden van 1 april tot 15 mei in Centrum PS van 
Stichting De Volksbond en  van 20 mei tot 30 juni bij Huis van de Wijk De Havelaar  
 
In de eerste periode (1 april tot 20  mei) hebben de jongeren ons nauwelijks kunnen (of 
willen) vinden bij Centrum PS. Centrum PS is een instelling van stichting De Volksbond, 
deze zet zich in voor dak en thuislozen en mensen die sociaal erg kwetsbaar zijn. De 
jongeren zowel als de ouders ervaren deze locatie helaas als hoogdrempelig. We hadden 
dat graag anders gezien! 
 
Daarop hebben we besloten een andere locatie te kiezen bij Huis van de Wijk: De Havelaar. 
Tevens zijn we veel de wijk  ingetrokken met muziekworkshops  om jongeren en 
buurtbewoners te trekken en samen muziek te maken. Dit was direct een goede PR 
aangelegenheid voor Het Jongeren Atelier en ons muziekproject.  
Deze muziekworkshops werden gegeven door Michael Reiziger, onze muziekprofessional 
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Door het mooie weer konden we naar buiten is er heerlijk muziek gemaakt en gedanst. 
 
 

 
 
 
 

 
Een kerngroepje jongeren (12-18 jarigen) zorgde voor de organisatie van de 
eindpresentaties. 
Ze hebben hard gewerkt om leuke middagen te organiseren voor ouderen en kleintjes in de 
buurt.  
De vorm waar zij voor gekozen hebben waren: het geven van een interactieve 
muziekworkshop en daarnaast een danspresentatie van de jongeren. 
 
We hebben Huis van de Buurt 'De Klinker' benaderd, een huis waar oudere mensen wonen 
en vanuit de buurt  op bezoek komen. Zij hebben aangegeven graag mee te willen doen, 
daar er niet vaak activiteiten zijn waarin ouderen en jongeren uit de buurt samen komen en 
activiteiten doen. 
 
De ouderen zijn onder begeleiding naar De Havelaar gebracht met een busje, de jongeren 
hebben ze in de watten gelegd. Ze hebben meegedaan aan de muzikale workshop en 
gekeken naar de danspresentatie. 
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De tweede eindpresentatie heeft plaatsgevonden op 21 juni bij De Suikertantes, ook in De 
Havelaar. De Suikertantes zijn twee dames die een 'sociaal cafe' hebben voor ouders met 
kleine kinderen, waar de kinderen fijn kunnen spelen en de ouders even kunnen relaxen en 
met elkaar praten en eten. 
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De kleintjes (onder het toezicht van de ouders)hebben muziek gemaakt en samen gedanst 
met de jongeren op Surinaamse ritmes. 
 
Contacten in de buurt 
Er zijn 2 basisscholen van groep 7 en 8 bezocht en we hebben ze geïnformeerd wat  Het 
Jongeren Atelier doet en wil bereiken, tevens heeft Michael een mini workshop trommelen en 
ritme gegeven aan de leerlingen om de jongeren uit te nodigen en te enthousiasmeren. 
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2. Zomervakantieactiviteiten  (Juli,Augustus) 
 
Grenzend aan de De Havelaar is een prachtig parkje. Daar hebben we, samen met de 
jongeren, tijdens de zomervakantie wekelijks activiteiten verzorgd voor de thuisblijvers. 
 

 
Pannenkoeken bakken voor Kika 
 
 

 
Voetballen en aandacht vragen voor de slachtoffers voor MH17 
 

 
Les gekregen van een professional om te leren tekenen en buurtbewoners geportretteerd.  
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Er is een heuse Expositie georganiseerd van de zelf gemaakte tekeningen met een hapje en 
een drankje 
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3.Muziek/dansproductie voor ouderen in de buurt (September, Oktober) 
 
Duur project:    1 September- 1 November  
 
Doel: Jongeren organiseren een leuke middag voor ouderen in de 

Klinker met zang, dans en viool in het kader van jong 
burgerschap en sociale cohesie in de buurt. 

 
Projectleider:   Thera Smitt 
Sociaal Cultureel  Werker: Michael Reiziger 
Professional dans:   Mathilde Jonker 
Communicatietrainer:  Irma Vroegop 
Vrijwillig PR medewerker: Mart Wichers 
 
Eindpresentaties:  31 Oktober in Huis van de Buurt: De Klinker 
Oefenlocaties:   De Creatieve Garage en De Havelaar 
 
Verloop en resultaten 
1. Er hebben gedurende de periode 16 sessies plaatsgevonden om de dans en de zang te 
oefenen. 
2. Er hebben in totaal 8 jongeren meegedaan 
3. Er zijn 40 ouderen geweest op de eindpresentatie  
4. Er is vooraf een buurtinformatie middag gehouden in De Creatieve Garage 
5. Buurt TV Het Gewilde Westen heeft 2 opnames gemaakt: 1 van de buurtinformatie- 
middag en 1 van de middag in De Klinker. Deze zijn beiden op SaltoTV vertoond 
 
Resultaat: 
8 Jongeren die vol enthousiasme een dansen uitvoerden, een prachtig lied hebben 
gezongen, viool hebben gespeeld uit het repertoire van Vivaldie en cupcakes als traktatie 
hebben gebakken voor de ouderen. De dag werd gepresenteerd door een echte jongere 
presentator!  
 
De ouderen wonen alleen thuis en komen eens in de week naar De Klinker. Ze gaven aan 
het heel  fijn te vinden dat jongeren een leuke middag voor ze hadden georganiseerd en 
hopen de jongeren nog vaker tegen te komen in de buurt. En dat zal wel lukken!! 

cccccccCom m c ccccccc 
Com m unicat ie 
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Dansprofessional Mathilda Jonker 
 

 
Meidengroep: The White Voices 
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Infinity 
 

 
Alice op viool: Vivaldi 
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4. Kerstmarkt voor het goede doel : Glow in the 
Dark(November,December) 
 
Duur project:      1 November- 18 december  
 
Doel: Jongeren organiseren een Kerstmarkt voor een andere 

doelgroep. De opbrengst is voor  stichting Het Vergeten 
Kind  

 
Projectleider:    Thera Smitt 
Sociaal Cultureel Werker:  LeonaSimaan 
Professional Glow in the Dark: Tanja Henn 
Communicatietrainer:   Irma Vroegop 
Stagiaire    Nicole van Renkum   
 
Eindpresentatie:   Kerstmarkt 17 en 18 December  
Oefenlocatie:    De Creatieve Garage 
 
Verloop en resultaten 
Het project " Kerstmarkt" heeft ertoe bijgedragen dat jongeren van Het Jongeren Atelier zich 
bewust zijn geworden dat er kinderen in Nederland zijn,  die 'vergeten' worden en in zeer 
sobere opvangtehuizen zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen van vluchtelingen. 
Deze producten hebben zij zelf verkocht op de Kerstmarkt voor een goed doel, nl voor 
Stichting Het Vergeten Kind. 
 
De jongeren hebben producten gemaakt gedurende vier weken, samen met buurtbewoners, 
onder leiding van professional Tanja Henn. Dit waren vooral producten die licht gaven in het 
donker, zogenaamde Glow in the Dark producten. 
 
Met een stalletje buiten op straat bij de Creatieve Garage hebben de jongeren gedurende 2 
dagen hun spulletjes verkocht. Zij schonken daarbij ook een warme chocolademelk en thee 
om hun bezoek warm te houden. 
 
Resultaat: twee Kerstmarkten met een opbrengst van € 130,-voor stichting Het Vergeten 
Kind 
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4. Financiën 
 
Stichting Drop-Inn is een kleine organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur werkt 
onbezoldigd en de kantoorkosten worden te allen tijde tot het minimum beperkt.  
 
Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben wij geld nodig. Zoals u al heeft kunnen 
lezen worden wij grotendeels gefinancierd door fondsen.  
 
Wat wij van stichting Drop-Inn doen met de door ons ontvangen gelden zijn wij volledig open 
in. Het is namelijk niet ons geld, maar geld voor de jongeren die wij helpen hun talent te 
ontdekken en te ontwikkelen én hun betrokkenheid bij de buurt te vergroten. 
 
In de bijlage vindt u onze jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de 
exploitatierekening waarin de baten en lasten worden weergegeven over 2014. 
 
Ten opzichte van 2013 zijn de  uitgaven in 2014 aanzienlijk lager. Dit komt doordat de 
stichting een tijdje geen sociaal cultureel werker heeft gehad. Hierdoor zijn de 
personeelslasten een stuk lager uitgevallen. Tevens zijn de pensioenkosten nog niet betaald 
in 2014.  
 
In2014 zijn we ook in geslaagd goedkopere huisvesting te vinden. 
 
 
Balans 31-12-2014 31-12-2013 
Activa 28.454 5.451 
Passiva 28.454 5.451 

 
 
Baten 2014 2013 
Subsidies en bijdragen 24.965 42.500 
Overige inkomsten 330 710 
Totaal 25.295 43.210 

 
 
Lasten 2014 2013 
Personeelslasten 16.287 27.606 
Huisvesting 959 4.254 
Kantoorkosten 1.852 5.216 
Activiteitenkosten 3.837 7.915 
Totaal 22.935          44.991 

 
 
Alvast een kleine blik op 2015 
 We zijn erin geslaagd om in 2014 onze lasten te verlagen ten opzichte van 2013. Hopelijk 
kunnen we dit voortzetten. Tevens zullen we kijken of het mogelijk is om, naast de giften van 
fondsen die we ontvangen, andere inkomstenbronnen aan te boren. 
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5. Conclusie 
 
2014 was een mooi, maar tevens lastig jaar, waarin we toch hebben bereikt wat we ons ten 
doel hebben gesteld met Het JongerenAtelier. 
 
Omdat we ons in een andere buurt dan gepland buurt moesten vestigen, brak er voor ons 
een spannende tijd aan. In Oud West bleek het in eerste instantie moeilijker om jongeren te 
bereiken.  
 
Toen we uiteindelijk ons stekje gevonden hadden bij De Creatieve Garage, was het 
makkelijker om jongeren te bereiken. We hebben opnieuw met elkaar gekeken hoe we de 
rest van het project gingen invullen en de onderwerpen enigszins aangepast samen met de 
jongeren. 
We hebben gedanst, muziek gemaakt, geknutseld met jongeren en buurtbewoners en een 
prachtige Kerstmarkt neergezet voor Stichting Het Vergeten Kind.    
 
Als we kijken naar 2015 dan weten we dat Het JongerenAtelier in april gaat stoppen. We hebben dan 
gedurende drie jaren dit project mogen uitvoeren. Met dank aan de fondsen en DMO Amsterdam die 
dat hebben mogelijk gemaakt. Het wordt dan tijd voor nieuwe ideeën en projecten. Onze ‘lessons 
learned’ en ‘best practices’ nemen we mee uit 'Het Jongeren Atelier' om wellicht een nog succesvoller 
project te bieden aan jongeren voor de ontwikkeling van hun talenten.  
Gelukkig is er nog een staartje van Het Jongeren Atelier in 2015, zodat we nu nog geen 
afscheid hoeven te nemen hiervan. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Drop-Inn 
 
'Het Jongeren Atelier' mogelijk gemaakt door 
 

 
 
 
Fonds Wiggers van Kerchem 
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