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Inleiding

Sinds het vorige werkplan is er veel veranderd in De Basis. Het jongerencentrum is
flink opgeknapt door de vorige beheerder Hans Gravestein. Het pand is mooier om
te zien en qua faciliteiten is het erg vooruit gegaan. We beschikken nu over een
Playstation 4, beamer, een goed geluidssysteem en een professionele DJ set. Het is
voor de jongeren een prettige plek geworden om samen te komen en zij doen dat
dan ook massaal tijdens de inloop.
Het was de bedoeling om de doelgroep verder uit te bouwen en meer activiteiten
te initiëren. Er hebben wel wat losse activiteiten plaatsgevonden, zoals
bijvoorbeeld de Minions disco voor de basisscholen, deze was zeer geslaagd. Helaas
heeft dit nog niet geresulteerd in een vaste activiteit.
Ook was het de bedoeling een grotere vrijwilligersgroep te werven. Assistent
beheerder Donny Orij heeft 10 vrijwilligers bereid gevonden en deze zetten zich op
dit moment in tijdens de inloop. Deze vrijwilligers zijn ons visitekaartje en zij
realiseren zich dit ook. Zij gaan een belangrijke rol vervullen in de plannen die
gesmeed zullen gaan worden.
Sinds augustus is er een nieuwe beheerder, Naomi Beijer. Het plan is verder te
bouwen op alle goede dingen die hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar. En
met het oog ook op de toekomst meer muziek te faciliteren in Zwanenburg. Verder
is het belangrijk om De Basis positief op de kaart te zetten en meer betrokken te
zijn bij de buurt.

Doelstellingen per aandachtsgebied
Subdoel

Reden

Deadline

Resultaat

Resource

Aparte inloop
De wil is er wel, Februari 2017
skatebaan groep maar jongeren
willen niet omdat
de huidige
bezoekers geen
vrienden zijn

Een nieuwe
MeerWaarde
doelgroep binnen Vrijwilligers
die anders buiten
‘hangt’.

Subdoel

Resultaat

Reden

Deadline

Resource

Inloop voor groep Deze doelgroep Februari 2017
7/8
komt niet binnen.
Leeftijd huidige
doelgroep ligt
hoog. Tijd voor
nieuwe aanwas.

Nieuwe
Scholen
doelgroep
Voetbalclubs
aanspreken in de Tennisclubs
hoop dat ze
Flyers
blijven tijdens de
eerste jaren van
de middelbare
school

Subdoel

Resultaat

Resource

Vaste activiteiten Op dit moment Januari 2017
doordeweeks
zijn er alleen nog
maar inlopen in
De Basis en
sporadisch een
filmavond. Vanuit
bezoekers het
verzoek om meer
activiteiten te
introduceren

Duidelijkheid
over wekelijkse
bezigheden en
jongeren weten
wat er plaatsvind
en wanneer.

Vast programma
printen en
ophangen

Subdoel

Resultaat

Reden

Reden

Deadline

Deadline

Flyeren en
posters ter
aankondiging
Sociale Media

Resource

Subdoel

Reden

Deadline

Activiteiten
Er is op dit
Februari 2017
aanbieden in de moment nog
(voorjaarsvakanties
geen andere
vakantie)
activiteit dan de
inloop in de
vakanties

Resultaat

Resource

Een zinvolle
tijdsbesteding
voor jongeren in
de vakantie.
Denk aan uitjes,
FIFA toernooien,
sporten of een
game-café

Ons eigen
gebouw
Het park
voetbaltoernooi
Flyeren
Mond tot mond
reclame
Poster op
hangen
Programma
verspreiden op
basisscholen
Sociale Media

Subdoel

Reden

Deadline

Resultaat

Resource

Een betrouwbaar Met een vaste
Juni 2017
vrijwilligers
groep vrijwilligers
bestand
kunnen we
opbouwen
bouwen aan een
centrum waar we
samen met de
doelgroep
activiteiten
draaien en
organiseren.

Een op de
Huidig
behoefte gericht vrijwilligers
programma,
bestand.
geïnitieerd vanuit
of samen met de Vrijwilligersdoelgroep.
meetings
Je creëert op
deze manier
eigenaarschap

Subdoel

Resultaat

Reden

Deadline

Resource

Subdoel

Reden

Een
discussieavond
organiseren
tussen jongeren
en autoriteiten

Deadline

Resultaat

Resource

Er is op dit
December 2017
moment nog
geen plek in de
buurt waar het
mogelijk is om
een mening te
geven over
beslissingen die
de jeugd
aangaan.
Bovendien
heerst er in
Zwanenburg
over het
algemeen een
afkeer tegen
autoriteiten.

Jongeren voelen
zich op deze
manier gehoord
en hopelijk ook
begrepen, omdat
je ze betrekt bij
beslissingen die
de jongeren
aangaan.

Het gebouw zelf

Subdoel

Reden

Resultaat

Activiteiten
samen met
Meerwaarde
organiseren

Verschil
Juni 2017
Meerwaarde en
Maatvast bij vaak
niet duidelijk.

Vertrouwensband bij
bezoekers
MeerWaarde en
Maatvast
versterken

Subdoel

Reden

Resultaat

Deadline

Deadline

De Basis is een Op het moment Januari 2018
positieve spil in staat De Basis
de buurt
bekend als een
hangplek voor
jongeren. Het
imago van De
Basis is op dit
moment niet erg
positief

De afkeer van
jongeren jegens
autoriteiten
neemt af, omdat
men in gesprek
gaat en niet
enkel op het
matje wordt
geroepen.

MeerWaarde
Gespreksleider
uit netwerk van
sociaal
beheerder
Contacten van
Maatvast binnen
gemeente en
andere
autoriteiten
Flyers/ Sociale
Media

Resource

Resource

De Basis wordt De vrijwilligersgezien als
groep
belangrijke plek
voor jongeren
Samenwerking
om samen te
aangaan met
komen.
andere
De jongeren
organisaties in
geven iets terug Zwanenburg
aan de buurt,
door bijvoorbeeld Buurtbewoners
iets te
uitnodigen
organiseren voor
Burendag of
Sociale Media
vuurwerk op te
ruimen na oud
en nieuw.

Subdoel

Reden

Deadline

Resultaat

Resource

Subdoel

Reden

Deadline

Resultaat

Resource

Studio/oefenruim
te bouwen voor
muziek/DJ
workshops

Op dit moment Juni 2019
hebben we een
goede DJ
installatie en
podium, maar er
gebeurt nog te
weinig mee.

Er is de
mogelijkheid om
als band te
repeteren of
lessen en
workshops te
geven met goed
geluid

In samenwerking
met mensen uit
het netwerk van
sociaal
beheerder de
ruimte bouwen
(mogelijk een
deel van het
kantoor
opofferen)

Er zijn nog geen
goede
oefenruimtes in
Zwanenburg.
Hiervoor moet je
naar Haarlem of
Amsterdam.

Backline kopen
Reclame maken
in dorp en
omstreken.
Flyeren/ Sociale
media

Subdoel

Reden

Deadline

Een talentontwikkelingtraject voor
jongeren op het
gebied van
muziek en
theater

Op dit moment December 2017
worden er alleen
maar inlopen
georganiseerd.
Vanuit de
jongeren krijgen
we signalen dat
ze meer
creatieve dingen
willen doen.

Resultaat

Resource

Jongeren op een
laagdrempelige
manier
introduceren tot
muziek en
theater. Zinvolle
tijdsbesteding
naast school

Het gebouw zelf
Groot netwerk
sociaal
beheerder op het
gebied van
muziek en
theater

Subdoel

Reden

Deadline

Samenwerking Samenwerking December 2017
met de
met de
gevestigde orde gevestigde orde
binnen de cultuur kan helpen met
in H’meer
De Basis op de
kaart te zetten
als poppodium
en plek waar
cultuur beoefend
wordt.

Resultaat

Resource

De Basis staat
op de kaart als
plek waar cultuur
beoefend wordt,
in plaats van een
hangplek.

Netwerk sociaal
beheerder
Contacten met
Artquake en
podium Duycker

Begroting

Afdeling

Soort

Kosten

Aankleding

-

Banken
Posters
Boekenkast

€ 1000
€ 50
€ 100

Fotografie

-

Vlogcamera
Polaroidcamera
Polaroids

€ 250
€ 200
€ 150

Activiteiten

-

Filmavonden
Disco’s
Knutselspullen
Workshop
Backline
Oefenruimte
Playstationspellen
Discussieavond

€ 100
€ 500
€ 150
€ 1500
€ 1500
€ 4000
€ 150
€ 600

Vrijwilligers

-

Vrijwilligersavonden € 400
Kleding
€ 250

Onvoorzien

€ 500

Totaal

€ 10.050

