
Jaarverslag 2020 Stad van Vrede 

Missie en vertaling naar 2020 

2020 was het jaar waarin Stad van Vrede kon beginnen met het bouwen aan de opgestelde missie bij 

het starten van de stichting. Achteraf gezien stond 2020 daarnaast voornamelijk in het teken van de 

coronacrisis. In deze context hebben wij geprobeerd te werken aan onze missie en doelstellingen. Dit 

hield voornamelijk in dat we probeerden de mensen te ondersteunen die het hardst geraakt werden 

door de crisis, bijvoorbeeld door de samenwerking met de Marokkaanse moskee bij het verspreiden 

van voedselpakketten. Voor wie het nodig had om te ontmoeten vanwege bijv. eenzaamheid of een 

stressvolle thuissituatie, was het in veel gevallen mogelijk om naar het buurtcentrum te komen. Zo 

konden we ondanks alle beperkingen onze functie als buurtcentrum nog in enige mate vervullen. 

Concrete doelstellingen en realisatie 

Het belangrijkste doel voor 2020 was om onze stichting financieel en organisatorisch op de rit te 

krijgen en ons werkgeverschap goed in te richten. Overige doelen zouden pragmatisch worden 

gekozen, uiteraard aansluitend op onze missie en visie maar met in het achterhoofd dat er geen 

capaciteit was om grote projecten op te zetten en uit te voeren.  

Het financieel en organisatorisch op de rit krijgen van de stichting is grotendeels gelukt (zie ook 

financieel jaarverslag). Er zijn heldere afspraken gemaakt voor de afstemming met stichting Huis van 

Vrede. Ook is de ruimteverhuur verder gestroomlijnd en konden ook op dat vlak kinderziektes 

worden ontdekt en opgelost. Overige afgehandelde zaken zijn bijvoorbeeld onze vrijstelling van de 

belastingplicht, onze ANBI-registratie en het goed inregelen van ons privacybeleid. Vanwege 

afstemming met externe partijen geeft onze rol als hoofdhuurder van het buurtcentrum nog wel 

enige financiële onzekerheid. Daarnaast is het voor één van de huurders in het gebouw nog niet 

gelukt om financiële dekking te vinden. Dit kon dit jaar vanwege financiële meevallers door de 

stichting worden opgevangen, maar hier zal het komende jaar een oplossing voor moeten komen.  

Een belangrijk doel voor 2020 was het officieel in dienst nemen van onze beheerder. Dit was niet 

alleen belangrijk vanuit organisatorisch oogpunt, maar droeg ook expliciet bij aan onze doelstellingen 

omdat onze beheerder een belangrijke functie vervult in het representeren en verbinden van 

verschillende (culturele) groepen in onze buurt. We hebben zijn werknemerschap onder onze 

stichting geheel kunnen formaliseren en dit heeft positief bijgedragen aan zijn rol in ons 

buurtcentrum. 

Uiteraard heeft ook onze stichting geleden onder het coronavirus. Hoewel we in het eerste deel van 

2020 de verbouwingen die in 2019 waren ingezet succesvol hebben kunnen afronden, moest het 

buurtcentrum een groot deel van 2020 sluiten en hebben de inkomsten voor ruimteverhuur 

hieronder geleden. Verder konden eventuele projecten, bijeenkomsten en ‘inloop’, om aan de 

verbinding in de buurt te werken, veelal niet doorgaan of worden geïnitieerd.  

Een project dat wel heeft plaatsgevonden, was een samenwerking met studenten van de Universiteit 

Utrecht. Zij zijn in het laatste kwartaal van 2020 gestart met het opzetten van projecten rondom 

ondernemerschap(scoaching). Zo konden de verschillende (toekomstig) ondernemers in ons gebouw 

worden meegenomen in de kennis die de studenten opdeden. Er is een concreet project uit ontstaan 

waarmee een ondernemer in ons gebouw verder kan bouwen aan zijn eigen werk en de missie van 

Stad van Vrede via een Kanaleneiland-kledinglijn. We zijn aan het onderzoeken hoe we dit het beste 

kunnen doorzetten en welke rol groepen studenten in de toekomst nog in ons buurtcentrum kunnen 

spelen.  



Vooruitblik 

In 2021 hopen we verder te gaan op de weg die we in 2020 hebben ingeslagen. Nu de basis is gelegd 

kunnen we verder bouwen, en dat begint in de kern: we hopen ons bestuur zo uit te bouwen dat het 

beter de diversiteit in het buurtcentrum representeert. Hoewel we voor een deel nog te maken 

zullen houden met de beperkingen van de coronacrisis, hopen we weer steeds meer de functie van 

buurtcentrum handen en voeten te kunnen geven. Belangrijk hierin is het kunnen aanhouden van 

onze beheerder – in 2021 gaan we dan ook ons best doen om de middelen te verzamelen die nodig 

zijn om zijn contract te verlengen. Daarnaast willen we verder bouwen aan het ondernemerschap dat 

onder ons dak plaatsvindt. We hopen hierbij opnieuw pragmatische plannen en samenwerkingen te 

realiseren. Ten slotte hopen we in 2021 de ‘losse eindjes’ wat betreft inkomsten en kosten af te 

kunnen hechten, zodat er nog meer helderheid en stabiliteit in onze begroting kan ontstaan.  


