WERKPLAN 2019
Inleiding
2018 was een veelbewogen en vruchtbaar jaar voor het Huis van Compassie.
We hebben veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe projecten. Voor alle
projecten die we hebben ingediend zijn middelen beschikbaar gekomen. De
projecten zijn voor het eind van 2018 gestart, of zijn goed voorbereid om in 2019
te kunnen starten. Een hoogtepunt was de ondertekening van de Nijmeegse
verklaring voor Compassie.
Bijna zonder uitzondering verliepen de activiteiten goed: ze werden goed bezocht
en gewaardeerd.
We zagen ook dat verhoudingsgewijs veel vluchtelingen onze activiteiten
bezochten. Eind 2018 hebben we ons met goed resultaat ingespannen om
verhoudingsgewijs meer mensen die in Nederland geboren zijn bij onze activiteiten
te betrekken: we willen immers dat mensen met verschillende achtergronden
elkaar kunnen ontmoeten in het Huis van Compassie. In 2019 continueren we deze
inspanningen.
Verder blijven we vooral doen waarvoor we het Huis van Compassie in het leven
hebben geroepen. Speerpunt is en blijft: activiteiten organiseren voor en met
mensen die het maatschappelijk niet eenvoudig hebben. Waarbij mensen niet
alleen deelnemen aan de activiteiten, maar er als vrijwilliger een belangrijke
bijdrage aan leveren. En waarbij iedereen welkom is, en wordt gezien en
gerespecteerd!
De sfeer bij ons is warm en open. Dat is een groot goed! We gaan er voor zorgen
dat deze zo goed blijft in 2019.
Activiteiten
Projectenboek
Leidraad voor de door ons te verrichten activiteiten is het Projectenboek. Hierin
staat wat we doen en wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt.
Inbedding projecten
In 2018 zijn we een groot aantal nieuwe projecten gestart. In 2019 willen we deze
continueren en goed inbedden in onze organisatie. Het gaat om: Iedereen Kookt
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voor Elkaar, Vrouwen Zonder grenzen, het Klussenteam, We leren het Elkaar,
Vluchtelingen Vooruit, Kappers en laptop cafe.
Start nieuwe projecten en activiteiten
- We starten met het project Wij doen ook mee, gericht op kinderen en hun
ouders
- Binnen Nijmegen stad van Compassie starten we met de Compassiekaravaan,
en Compassie en geschiedenis. Ook organiseren we 2 x een compassiecursus.
- We gaan 3 x een dagje uit organiseren voor kinderen in het Onky Donky huis
van dierentuin Ouwenhand
- We zijn lid geworden van de Ruilkring LETS. We gaan investeren in de
samenwerking. Ons doel is m.n. dat op deze manier vele diensten en
goederen beschikbaar komen voor de mensen van onze kerndoelgroepen.
- We organiseren minimaal 2 ruilmarkten
- We organiseren 1 of 2 dagen waarop Voedselbank klanten bij ons speelgoed
in ontvangst kunnen nemen dat we gedoneerd krijgen van het
kinderziekenhuis
Bijzondere activiteiten
- We gaan weer een vakantie organiseren in Huissen
- We gaan bakkie Soep in de vakantie herhalen
Vrijwilligers
-

We zijn bijzonder trots op onze 80 vrijwilligers. We zullen hen ook in 2019
koesteren! We zullen hen regelmatig informeren over ontwikkelingen, in de
gelegenheid stellen om (kostenloos) deel te nemen aan de diverse
bijeenkomsten in het Huis van Compassie. We zullen vrijwilligers telkens
uitnodigen om (kostenloos) deel te nemen aan deskundigheidsbevordering
bijeenkomsten die we ihkv de diverse projecten kunnen verzorgen. Ook
zullen we hen attenderen op deskundigheidsbevordering die door partners
van het Huis van Compassie wordt aangeboden. 2 x p.j. organiseren we een
bijzondere ontmoetingsactiviteit voor de vrijwilligers.

-

Omdat vrijwilligers van groot belang zijn en gezien de grote hoeveelheid
projecten is het belangrijk dat in 2019 meer kern vrijwilligers zelfstandig
bepaalde taken kunnen uitoefenen. Te denken valt aan PR, (financiele)
administratie, beheer en schoonmaak, maar ook aan (gedeeltelijke)
coördinatie van projecten en andere activiteiten. We reserveren in 2019
extra budget om onze vrijwilligers goed te kunnen vergoeden.

-

Voor alle vrijwilligers die in en rond de keuken werken zullen we weer een
avond verzorgen over hygiene en veiligheid.

Personeel
-

In 2019 zijn er 3 medewerkers in dienst van het Huis van Compassie voor in
totaal 48 uur per week.
Taakverdeling is gemaakt, ieder draagt verantwoordelijkheid voor een
aantal projecten en andere activiteiten
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Stagiaires
-

De eerste helft van het jaar kunnen we beschikken over 4 stagiaires van de
HAN Social Work en 2 stagiaires van de opleiding Voeding en Dietitiek. Ook
de tweede helft van het jaar zullen we stagiaires bij het Huis van Compassie
te betrekken.

Beleid
-

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het uit te zetten beleid en
komt daartoe minimaal 5 x p.j. bijeen.
We gaan in 2019 een Beleidsplan maken. We gaan hierin vastleggen hoe we
ons de komende jaren willen ontwikkelen: zowel werkinhoudelijk,
organisatorisch als financieel.

PR & Communicatie
-

We gaan een PR vrijwilliger aantrekken die PR beleid ontwikkelt en het
(samen met andere vrijwilligers en olv de coordinator) vorm gaat geven.
We willen steeds minder papier gebruiken en meer directe mondelinge
voorlichting geven aan onze doelgroepen en meer gebruik maken van sociale
media en andere free publicity kanalen.
We gaan actiever mensen die ons eerder bezocht hebben of interesse
hebben geuit in ons aanbod hierop attenderen.

Financieel
-

-

We gaan beleid uitwerken (ook belastings-technisch) m.b.t. de
vrijwilligersvergoedingen
We zijn, om de continuïteit van het werk op lange termijn te kunnen
garanderen, genoodzaakt om enige financiele reserves te creeren. Reserves
zijn ook nodig om evt. personeel in geval van ziekte te kunnen vervangen.
Voor het kunnen creeren van reserves hebben we de medewerking en
instemming van diverse financiers nodig (bij Fondsen aandringen op
schrappen van terugbetaal-rekening).
Een nieuwe stichting oprichten (Vriendenstichting).
Introductie van een volgsysteem m.b.t. subsidies /begrotingen in relatie tot
uit te voeren activiteiten.
Actief benaderen van fondsen, met als hulpmiddel het projectenboek.
(langdurige exploitatie-subsidie, project-subsidie, donaties, inkomsten uit
activiteiten).
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De te behalen resultaten op een rij
We realiseren in de loop van januari t/m december 2019:
- Publieksdebatten
- Filmavonden
- Tentoonstellingen beeldende kunst
- Kookcursus ‘iedereen kookt voor elkaar’
- Klussenteam
- Moestuinprojecten
- Repair café
- Kapperscafé
- Maaltijden
- Eet en ontmoet
- Nijmegen stad van Compassie
- Wereldmuziekavond
- Verhalendag
- Schrijfgroep
- Soepie doen
- Gespreksgroepen over levensthema’s
- Go green
- Vluchtelingen vooruit
- Kinderactiviteiten samenwerking Saam
- Kapperscafé en computercafé voor de voedselbank
- Vakantie
- Nieuwe projecten
- We leren het elkaar Arabisch
- Wij Doen ook mee
- Ruildagen
- Uitstapjes Onky Donky
- Uitgifte speelgoed
- Bakkie Soep
- Samenwerking met LETS
-
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