Rijswijk, augustus 2019

Geachte raad,
Via deze weg luiden wij de noodklok voor ons mooie jeugdcentrum, Don Bosco Rijswijk. Bijna 70 jaar
voeren wij op onze prachtige locatie jeugdwerk uit, waar jaarlijks zeker 1000 verschillende kinderen
hun vrije tijd doorbrengen. Momenteel is de toekomst onzeker door een dreigend tekort.
Tot 2014 maakten wij kosteloos gebruik van de panden aan het Julialaantje 22-26. Door de verkoop
aan een particulier was Don Bosco Rijswijk genoodzaakt de panden en omliggende gronden te huren
voor € 70.000 per jaar. Dit is exclusief vaste lasten zoals kleinschalig onderhoud, energie, beveiliging,
afvalverzameling en bijbehorende personeelskosten. Door onze creatieve manier van werken hebben
wij een weg gevonden om deze kosten te verdisconteren in onze baten. In 2017 hebben wij een
verlies gedraaid van € 20.000 ; in 2018 is het ons gelukt het jaar af te sluiten met een positief
resultaat. Deze trend willen wij uiteraard doorzetten in de hierop volgende jaren. Een uitdaging,
gezien het negatief eigen vermogen van €10.000.
Naast onze tussenschoolse opvang, reguliere activiteiten als koken en woensdaginstuif en de
drukbezochte vakanties voeren wij projecten uit. Hiermee spelen we in op behoeften van de
doelgroep, de stad, de wijk en de maatschappij. Een project waar we trots op zijn is Ontmoeten &
Beleven, waarin kinderen met een beperking worden betrokken bij ons jeugdwerk en het soortgelijke
concept met vluchteling kinderen. Daarnaast is Kids 4 Society een voorbeeld van hoe onze
organisatie de Don Bosco visie mengt met maatschappelijke trends: kinderen maken door middel van
klusjes kennis met de voldoening van vrijwilligerswerk. Ook de vakantiebossen zijn voor kinderen uit
Rijswijk een onmisbare invulling van hun vrije tijd: zeker 50% van de jaarlijks 3000 deelnames komt
uit Rijswijk. Naast ontspanning krijgen deze kinderen de gelegenheid sociale vaardigheden op te
bouwen, vriendschappen te ontwikkelen, normen en waarden te leren en kennis te maken met tal
van sporten en hobby’s. Wij geloven dat zonder Don Bosco een groot deel van de kinderen in Rijswijk
een belangrijk stukje jeugd zal missen.
Naast jeugdwerk trachten wij via het verhuren van onze zalen, aan bijvoorbeeld het Tollens
ensemble, theatergroep SPOT, balletstudio Heart for Dance, sportverenigingen BEUK en Yawara en
kerkgenootschap VORM, enige inkomsten te genereren. Tegelijkertijd werken we duurzaam
(recycling, afval scheiden), zoeken sponsoren, donateurs van materialen en schrijven we vele
fondsen aan voor financiële steun. Zo komt 42% van onze omzet in 2018 van bijdragen, giften en
subsidies.
Het probleem wat we hier echter ondervinden is dat de fondsen en subsidies die wij ontvangen
verlangen dat de ontvangen bijdrage logischerwijs naar de projecten en activiteiten gaat die Don
Bosco Rijswijk al decennia lang uitvoert. Het gedeelte van de bijdrage wat besteed wordt voor
algemene kosten dekt een gedeelte van de vaste lasten maar lang niet alles. De huurkosten worden
op dit moment gedekt door de jaarlijkse bijdrage €40.00 0 van Don Bosco Werken Nederland alsmede
de verhuur van een deel van het centrum aan Stichting Kinderopvang Dak. Echter door een recente
huurverhoging van €6000 worden we nog meer beperkt in onze financiën. Verder is de jaarlijkse
bijdrage van € 40.000 euro een bijdrage die per jaar heroverwogen wordt en niet per definitie een
zekerheid.

In het verleden had Don Bosco 10 betaalde krachten om alle werkzaamheden uit te voeren. Op dit
moment is dat teruggebracht naar 3 FTE’s. Naar onze mening is dit het absolute minimum en op het
randje van een solide team dat kwaliteit kan garanderen. Gelukkig kunnen we rekenen op de inzet
van zo’n 50 vrijwilligers die met passie bijdragen aan de activiteiten voor de jeugd. In alle projecten
werken we met Nederlandse en Europese vrijwilligers, die elkaar zo ontmoeten, van elkaar leren en
elkaar inspireren. Een groot deel van de vrijwilligers zijn voormalig deelnemers, die nu hun vrije tijd,
tussenjaar of stage bij ons besteden. Het liefst zouden wij onze organisatie uitbreiden met
gepassioneerde mensen die voor ons nog meer activiteiten kunnen coördineren en onze vrijwilligers
kunnen begeleiden maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben.
Na jarenlange toewijding van de voormalige bestuursleden is het bestuur van Don Bosco Rijswijk
recentelijk vernieuwd. ........ is aangebleven om zijn kennis van Don Bosco te delen met het nieuwe
bestuur. De nieuwe leden zijn allen toegewijde mensen die op allerlei verschillende manieren aan het
centrum verbonden zijn, ofwel via hun kinderen, ofwel hun eigen vrijwilligerswerk voor Don Bosco of
puur via de passie voor het jeugdwerk. Alle zes de bestuursleden brengen hun eigen unieke
karakteristieken en skills mee. Hun toekomstvisie voor Don Bosco is de professionalisering van de
organisatie en het stroomlijnen van de werkzaamheden. De verbetering van communicatie en
efficiëntie zal zorgen voor een gestroomlijnde organisatie waarbij belangrijke tijd vrijgemaakt zal
worden die dan weer kan terugvloeien naar ons meest waardevolle bezit, de blijdschap van de
kinderen van Don Bosco.
Onze wens is dat wij verder kunnen bouwen aan de droom van Don Bosco, die ruim 200 jaar geleden
in Turijn startte met een groepje straatkinderen, en nu is verspreid over de hele wereld. Met onze
toewijding, passie en kennis kunnen wij deze droom voortzetten op een klein groen stukje Rijswijk,
maar niet zonder steun van de gemeente Rijswijk. Wij vragen u onze financiële steun van €16 .500,per jaar op te hogen naar €50.000,-. Wij willen niet doelloos onze hand ophouden maar ervoor
zorgen dat samen met de Gemeente Rijswijk Don Bosco Rijswijk door kan blijven gaan met het
creëren van goede herinneringen, geluk brengen aan alle kinderen, het ontlasten van ouders en
werken aan een positieve toekomst voor iedereen. Helpt u ons deze droom te verwezenlijken?

Met vriendelijke groet,

Coördinator Jeugdwerk
Don Bosco Rijswijk

