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1 - Samenvatting Jaarrekening 

Inkomsten 

Subsidies, fondsen en donaties € 10.075 
Opbrengst verhuur € 13.166 
Baropbrengst € 19.693 
Faciliteiten € 1.365 
Workshops € 4.710 
Beheer en arbeid € 4.470 + 
 
 € 53.480 
 
Directe kosten  € 32.319 - 
Bruto marge  € 21.161 
 
Bedrijfskosten 
Huisvestingskosten € 1.703 
Algemene kosten € 2.168 - 
Batig saldo € 17.290 
 
 

2 - Activiteiten en Statistieken  
 

Verhuur 2019 

Kinderfeestjes: 53 

Bruiloften/jubileum 4 

Bijeenkomsten 22 

Zakelijke verhuur vergaderingen 18 

Buurtfeest 1 

Sport 

Yoga lessen 80 



Pilates lessen 35 

Essentrics lessen 32 

Gemiddeld bezoek van kinderen in de speeltuin 

Bezoek kinderen met ouders 1.080  per maand 

Scholen, BSO’s en kinderdagverblijven 600 per maand 

Herhalende activiteiten in de Gibraltar: 

Yoga;  

Pilates;  

Essentrics;  

Handwerkclub;  

KinderKnutsel club; 

Buurtdiners; 

Ronnie Gardner Methode; 

Gezondheidsdag; 

Muziek op schoot;  

Sporen maken; 

Jonge ouder babycafe; 

Speeltuin Wijkraad (Vreedzaam) 

Eenmalige activiteiten in De Gibraltar 

Burger en disco; 

Pasta en Pesten; 



Wrap ‘m up; 

1 jaar bestaan; 

5 mei vrijheidsmaaltijd; 

We Make The City; 

24H West;  

Fresh in de les; 

Sapweek;  

Avond4maal; 

Kefir Workshop; 

Kimchi Workshop; 

Tentoonstelling Schilderijen Tony;  

Lego vakantiekampen; 

Nederland Zoemt; 

Keep it clean day; 

Nederland Schoon;  

De schoonste Straat;  

Pepernoten bakken; 

Winterwende 

 

 

3 - Samenwerken in de Gibraltar 

Ondernemers in initiatieven die activiteiten aanbieden in De Gibraltar: 
Academie van de stad;  
KefirWorkshops; 
Surina Krea Club; 
ABC-west; 
Stadsdeel West; 
4/5Mei comité; 
Stichting Vreedzaam; 
Stichting down kern Amsterdam; 
Young Engineers Amsterdam; 
Heppiezijn; 
Natuurfontein;  
Bouwgroep Sloterdijk; 
Train je Hart; 
Bewust Amsterdam; 
Wijkzorg; 
Broodfonds Tantoe Spang; 
KWF kankerbestrijding; 
Digicoaches; 
 

Netwerken/ bijeenkomsten waaraan De Gibraltar deelneemt 



Fresh in de les; 

Buurt netwerk; 

Netwerk Gibraltarbuurt; 

Stichting Vreedzaam; 

Maak020; 

Sociale Helden West; 

 

 

4 - Wat zijn onze successen? 

Media aandacht 

Rolstoelschommel via Westbegroot; 

At5 stuk over de schommel; 

Speelgoed huisje Hornbach Helpt; 

Telegraaf artikel rolstoelschommel; 

Wormenhotel via Westbegroot door Le Composier; 

 

Buren van de speeltuin  

Een van ons grootste successen is denken wij ons contact met de buurt bewoners. Jolanda 

en Rhea zijn de ‘mevrouwen’ die het vaste gezicht zijn voor veel kinderen. We kennen de 

kinderen en hun ouders bij naam. Er ontstaan veel onderlinge contacten tussen de 

bezoekers en er komen ook meer actieve bewoners die bij ons iets willen doen. Het thuis 

gevoel en het ongedwongen sfeertje wordt als zeer bijzonder ervaren.  

De Speeltuin is met behulp van de buren middels een whatsapp groep in de vakanties altijd 

open. Deze buren helpen mee met het opruimen en schoonhouden van de speeltuin. 

In het voorjaar ontstond een groep ouders: ons marketing team (proffesionals uit de 

marketing en PR) Dit team heeft ons met meerdere sessies op weg geholpen een duidelijker 

PR op papier te krijgen. De teksten van de website zijn door team opgeschoond en 

herschreven. Ons plan om de zichtbaarheid te vergroten middels een door dit team 

bedachte PR campagne en een groots aangepakte opening van de rolstoelschommel is 

helaas afgewezen bij het stadsdeel. 

 

Vrijwilligers  

In 2019 is het aantal vrijwilligers toegenomen. De ploeg die ons al hielp met avond4maal was 

al regelmatig te vinden in de speeltuin. Onze vrijwilligers voelen zich thuis en gewaardeerd. 

Naast de trouwe vrijwilligers Loes en Marga die op de woensdag al meer dan een jaar de 

handwerkclub begeleiden, hebben er dit jaar meerdere vrijwilligers aangemeld. Hier zijn we 



heel erg blij over maar we zijn er nog niet. We hebben 6 dagen in de week wel 2 vrijwilligers 

per dag nodig om Jolanda en Rhea te ondersteunen in de koffiesalon; de ondergeschikte 

horeca hup bij het faciliteren van de activiteiten en verhuur in de grote zaal, hulp bij het 

bijhouden van het gebouw en buitenruimte.  

Onze jonge vrijwilligster Serijn is een voorbeeld voor ons hoe fijn het is om iemand achter de 

bar te hebben met een licht verstandelijke beperking. Ze is het zonnetje achter de bar en in 

de speeltuin. Ze ontpopt zich als een rolmodel gastvrouw.  

Janine komt op donderdag bij ons klusjes doen en de buiten wc schoonmaken in ruil voor 1x 

per week yoga. 

Na aanleiding van een advertentie op Facebook voor gastvrouw/man heeft Karin zich 

aangemeld. Op dit moment komt ze ma, wo en vrijdag in de ochtend. Ook heeft ze aan 

gegeven om zich te willen inzetten om onze week agenda uit te breiden. Dit pakken we gelijk 

op in januari 2020. Wij zijn hier erg blij mee. 

 

Inclusieve speeltuin 

De Gibraltar heeft in 2019 overleg en samenwerking gezocht over dit onderwerp met: 

Markant/platform mantelzorg; 

Clientenbelang; 

Onbeperkt West; 

Stadsdeel West; 

Maak 020; 

Partij voor de Dieren; 

Stichting het gehandicapte kind; 

Nuso; 

Rick Brink- Min van Gehandicaptenzaken; 

Stichting De toekomst; 

 

5 - Doelstellingen in 2019 

Stichting De Gibraltar wil de Gibraltarbuurt helpen verbeteren. Daarbij laten ze zich leiden 

door onderstaande visie. 

In onze buurt zorgen we voor elkaar en onze omgeving. We hebben oog voor elkaars 

vaardigheden en uitdagingen. We ondernemen duurzaam en betrekken de buurt bij alle 

projecten. 

Samen met ons Buren Marketing team is deze slogan ontstaan: 

De Gibraltar waar elk kind kan samenspelen“ 



Behaalde doelen 2019: 

Meer sociale cohesie in de Gibraltar buurt; 

Toename bezoek speeltuin; 

Aanbod activiteiten is vergroot; 

Toename van bio diverse beplanting door moestuinbakken; 

Natuureducatie: De komst van een Wormenhotel in December 2019. In voorjaar 2020 volgen 

cursussen; 

Aanvullende doelstellingen voor 2020 

Promoten van de ontmoetingsplek als inclusieve ontmoetingsplek, waar er meegedaan kan 

worden door alle buurtbewoners.  

We willen dat kinderen nog meer buiten in de speeltuin kunnen spelen. Liefst 7 dagen in de 

week. 

De biodiversiteit vergroten in de speeltuin en meer aandacht aan voeding door moestuinen 

aan te leggen en een natuur-beleefpad aan te leggen waar ook kinderen met rolstoel door 

heen kunnen. 

Bestrijding eenzaamheid in de buurt. Meer aandacht voor de inclusieve community waar 

iedereen zich betrokken voelt, gezien en gehoord. Elk mens van jong tot oud. 

Marketing strategieën 

In het jaar 2020 zullen we meer van ons laten zien. Er zal aan de buiten muur de naam en 

informatie van De Gibraltar komen.  

Er wordt druk gezocht naar financiële mogelijkheden om de inclusieve speeltuin nog meer 

onder de aandacht te brengen. Door speciale scholen en de professionals te laten weten dat 

De Gibraltar speeltuin de 1ste inclusieve speeltuin van Amsterdam is. Door posters te 

ontwerpen en op te hangen op plekken waar ouders met een kind of jongere met een 

beperking komt. 

We richten ons exclusief op deze doelgroep met onze marketing uitingen. We merken dat 

mond op mond op reclame voor de “gezonde kindjes” prima gaat. Ook kiezen we er bewust 

voor geen superdrukke speeltuin te worden. Het doel waarmee de speeltuin al in 2015 is 

gerenoveerd t.w.: inclusief spelen houden we hiermee in stand.   

 

6 - Subsidies/ Fondsenwerving 

Er zijn 2 subsidies door de stichting aangevraagd in 2019    
  

1) Subsidieregeling Vergroten sociale en fysieke toegankelijkheid in Amsterdam - 
Subsidiejaar 2019. 
Voor het Rolstoeltoegankelijk maken van aangepast toilet.  



Deze aanvraag is opgenomen in een renovatie plan van Vastgoed Amsterdam om de 
toilet aan te passen. 
aangevraagd bedrag: € 5.000, mondelinge toezegging in samenwerking met Vastgoed 
Amsterdam. 

2) Subsidieregeling bewonersinitiatieven Stadsdeel West - Subsidiejaar 2019 
Voor het mogelijk maken van een inclusieve speeltuin met buurtfunctie in de 
Gibraltar. 
Toegekend bedrag: € 10.000.  

 

Afgewezen Fondsenaanvragen: 

ZonMW  - project inclusieve zondagen, 

Impuls Starthub  -  Hartediefje  

West Begroot  -  Avonturen pad 

Westbegroot  - Inclusieve zondagen 

 

Voor 2020 staan diverse fonds aanvragen klaar. O.a. Oranje Fonds voor doorstart kosten 

voor uitbreiden inclusieve speeltuin. Groenfonds voor moestuin bakken. Schipholfonds voor 

elke zondag open en activiteiten evt. beleef pad. NSGK fonds voor zondag activiteiten en 

trainingen ouders/hartediefje.  

Ook de vermogensfonden via het stadsdeel moeten ons aangepaste projectplan ontvangen.  

Voor de vergoeding van de boekhouding hebben we een subsidie aanvraag gedaan van 

2.000,00 bij MAOX helaas is deze niet toegekend omdat we niet Amsterdam breed genoeg 

zijn. We hebben daar een tegen argumentatie gestuurd dat wij als inclusieve speeltuin voor 

heel Amsterdam zijn en zelfs erbuiten. Helaas zonder succes. 

Social reteurn zijn samenwerkingen/onderhandelingen om te kijken of we het beleefpad 

kunnen realiseren. 

7 - Voorlopige jaar planning 

In 2020 willen we meer Zondag activiteiten. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een 

budget nodig voor de opstart. We gaan dit in eerste instantie met een buurtbudget 

proberen.  

Beleidsverandering in 2020 

• Er komt een bso beleid (vergoeding om te komen spelen en wc) 

• We hebben in Februari de status “erkent leerbedrijf” gekregen. Komend jaar zullen er 
stagiaires ons ondersteunen. 

• Meer stabielere werkverdeling tussen Rhea en Jolanda en vrijwilligers 

 



Organisatie van De Stichting 

Het inschrijven van een Stichting, maar ook het regelen van de zakelijke rekening voor de 

stichting bij de Triodos Bank heeft maanden geduurd. Maar sinds februari 2019 is alles rond 

De bestuursleden zijn betrokken bij de activiteiten van De Gibraltar. Zowel Inge als Sean zijn 

sociale ondernemers en geven ons positieve feedback in lastige situaties. Dat is enorm 

krachtig. Sean heeft zijn opslag in De Gibraltar, hierdoor is er veel contact om dingen te 

bespreken en ze zijn allebei op de hoogte wat er gebeurt en speelt in de Gibraltar. Jolanda 

zit als penningmeester in het bestuur. In 2020 zal Jolanda haar taken overdragen Amalia 

Schuurman. Zodat Jolanda ook facturen kan sturen aan de stichting voor haar 

werkzaamheden. 

 

We willen in 2020 ons gaan informeren hoe we kunnen gaan samen werken met de WPI. 

Hopelijk kunnen we hier werkplekken maken en zo vrouwen en mannen een veilige plek 

bieden waar ze tot hun recht komen en zich tot weer waardevol voelen. Begin januari is er 

een gesprek gepland met de WPI. 

Beheer buitenruimte 

Stichting de toekomst heeft ons in contact gebracht met een jonge man die onze tuinhaag 

heeft geknipt. Helaas was het een eenmalige actie. Het onderhoud van het groen in de 

speeltuin is gestopt toen Jolanda en Rhea in 2017 als sociale ondernemers het gebouw 

betrokken. Op verzoek van de buurman zorgen we dat de afspraak die stadsdeel met hem 3 

jaar geleden heeft gemaakt dat onze heg nooit zijn schutting overheen groeit.  

Er is geen groenonderhoud vanuit de gemeente meer sinds wij er zijn. 

In een groensubsidie aanvraag nemen we behalve een post voor moestuinbakken ook een 

kleine vergoeding voor het onderhoud van het groen op. De grasmat achter in de speeltuin 

zou opnieuw ingezaaid mogen en de plekken waar de hek het niet meer doet willen we 

opnieuw beplanten.  

De opdracht West Beweegt voor het beheer van de speeltuin loopt door in 2020. De 

opdracht houdt in dat we de speeltuin, de vuilpotten en de toiletten schoonhouden. Ook het 

aanbod van ballen en fietsen. Het is echter veel meer werk als de vergoeding die hiervoor 

staat. De door de vreedzame speeltuinraad gemaakte speeltuin regels moeten regelmatig 

gehandhaafd worden. Met name het personeel van bezoekende BSO’s let niet op alle 

kinderen tegelijk. Het komt dan ook veelvuldig voor dat wij BSO-kinderen aan moeten 

spreken op negatief gedrag. 


