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ONZE
PRESTATIES

Stichting Veni Cultura publiceert haar 5de jaarverslag wederom onder zeer ongebruikelijke en
onverwachte omstandigheden. Het was een spannend jaar, waarin er veel is gebeurd. De
Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan, brachten vele uitdagingen met zich mee. 

Met lede ogen hebben wij moeten toezien hoe projecten, noodzakelijk voor de verschillende
doelgroepen, één voor één in de kast verdwenen.  Daarvoor in de plaats waren wij
genoodzaakt ons te richten op doelgroepen die, in verband met de Covid-19 pandemie, tussen
wal en schip  kwamen te geraken. 

Voor ons was  dit jaar er een van, welke wij wel hadden zien aankomen maar onvoldoende
konden anticiperen. Maar door daadkracht en inzet hebben wij bewezen ook in deze moeilijke
periode voor onze cliënten klaar te staan en hulp te bieden waar nodig. Hoe moeilijk of
uitdagend de situatie ook is, wij zoeken steeds een gepaste oplossing.

Verheugd en dankbaar zijn wij voor de projecten welke wij dit jaar met genoegen hebben
uitgevoerd. In dit verslag zullen wij deze projecten kort omschrijven. 

 
Rizairis Núñez-Lacroes
Voorzitster

Adresgegevens:

Statutair vestigingsadres: Daalwijk 518, 1102AA Amsterdam          
Bezoekadres: Hogevecht 229a, 1102HM Amsterdam

Telefoon: 06-58871669
 
www.venicultura.nl
info@venicultura.nl   
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Veni Cultura (SVC) over het jaar 2021. Een jaar vol
ongekende en ongemeten uitdagingen voor onze organisatie, alsook voor de gemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Desalniettemin is het ons wederom gelukt om enkele mooie resultaten te
boeken.  

Als gevolg van de pandemie hebben wij vele projecten en activiteiten moeten aanpassen of
zelfs parkeren. De meeste projecten, vooral groepsactiviteiten, moesten worden stopgezet om
de veiligheid te waarborgen en de regels omtrent de coronamaatregelen te handhaven.

Vanuit een fijne samenwerking en nauw overleg met onze opdrachtgever hebben we gekeken
wat echt noodzakelijk was. Het project Alleenstaande Werkende Minima is 3 keer verlengd,
terwijl het project Samen voor Mantelzorg geen voortgang had.   

In februari 2020 is bij SVC het initiatief ontstaan om mensen te ondersteunen die door de
coronamaatregelen hard getroffen zijn. In de maand maart kregen wij te maken met een steeds
verder groeiende groep ongedocumenteerden, die nauwelijks eten op tafel kon zetten. Samen
met Gemeente Amsterdam, Nederlandse Rode Kruis, Sorgbasis, Stichting Hoop voor Morgen
en Stichting Carabic hebben wij een helpende hand kunnen bieden aan hen die het, het hardst
nodig hadden. In de maand april stond de teller op 585 huishoudens (gezinnen en/of
alleenstaanden). 

Het taal ondersteuningstraject is online voortgezet. De deelnemers zijn zeer enthousiast en er
is duidelijke vooruitgang te zien bij de meeste deelnemers. In de samenwerking met Stichting
EDUZA en Stadsloket Zuidoost is het ons gelukt om taalaanbieder Sagenn bereid te vinden om
de financiële verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een taalgroep met Spaans als
ondersteunende taal.  Het is de verwachting dat de deelnemers in januari 2021 aan de
taaltrainingen kunnen beginnen. 

Het project voor Hoogopgeleide Spaanstaligen heeft een laatste verlenging gehad in 2020. 
Per 01-04-2020 heeft de opdrachtgever het project beëindigd. Van de opdrachtgever,
Gemeente Amsterdam – Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost en de deelnemers hebben wij
opbouwende complimenten ontvangen voor dit project.

Omdat er geen mogelijkheid was om op een verantwoorde wijze met een dergelijke grote
groep bij elkaar te komen, zijn alle dialoogmomenten stopgezet.
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Mantelzorg 2020, Spaanstalige, Arabischtalige en Nederlands gemengde groep;
Dialoogavond, Antilliaanse doelgroep;
Taalproject Hoogopgeleide Spaanstaligen; 
Taal ondersteuningstraject Spaanstaligen in Zuidoost;
Inloopspreekuur Spaanstaligen;
Ondersteuning en begeleiden alleenstaande (werkende) minima.

De volgende opdrachten zijn in 2020 uitgevoerd:

SVC streeft ernaar om enkele van deze activiteiten mee te nemen in de planning voor 2021.

1.  ACTIVITEITEN 2020

Mantelzorg 2021, Nederlandse, Spaanstalige en Arabische groepen op individuele basis  
Dialoogavond, Antilliaanse doelgroep in Amsterdam Zuidoost, coronaproof
Ondersteuningstraject Spaanstaligen, online
Voedselhulp, afgiftepunt
Formulierenbrigade

Net als bij andere organisaties hangt de toekomst van de meeste projecten van SVC af van hoe
de pandemie zich zal gaan ontwikkelen in 2021 en met welke maatregelen Nederland te maken
krijgt. 

2.1 Activiteiten 2021
De volgende projecten voor het jaar 2021:

2. TOEKOMST

3.1 Samen voor mantelzorg 2020
Het project Samen voor Mantelzorg 2020 heeft geen voortgang gehad. Mantelzorg 2019
moest tot april 2020 doorlopen en daarna aansluitend verder opgaan in Mantelzorg 2020. 

Omdat het onmogelijk was om met grote groepen bij elkaar te komen, hebben wij het project
niet kunnen uitvoeren zoals wij dat gebruikelijk doen. Wij hebben mantelzorgers die het nodig
hadden individueel geholpen met raad en daad. 

Voor 2021 is het de bedoeling om meer focus te leggen op individuele hulp voor
mantelzorgers.

3. BEHAALDE RESULTATEN
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3.2 Dialoogavond
Stichting Veni Cultura en Volksbond-Street Corner Work zijn een samenwerking aangegaan om
invulling te geven aan de dialoogavond. Jaarlijks worden er 2 dialoogmomenten gepland. De
dialoogmomenten zijn voornamelijk bedoeld voor Antillianen in Amsterdam Zuidoost. SVC
maakt haar dialoogmomenten toegankelijk voor een breder publiek. 

Voor het jaar 2020 zijn alle dialoogmomenten stopgezet in verband met het waarborgen van de
veiligheid en het naleven van de coronamaatregelen.

3.3 Taalproject Hoogopgeleide Spaanstaligen
Het project Hoogopgeleide Spaanstalige is voor de 4de en laatste keer verlengd van 1 januari
tot en met 1 april 2020. 

Ter conclusie van het project heeft SVC de taak gekregen om samen met de opdrachtgever na
te gaan hoe de deelnemers verder geholpen kunnen worden.

Alle deelnemers hebben in 2019 uitgaande van de uitstroomresultaten voldoende kennis van
de Nederlandse taal opgebouwd. De gemeente heeft het voor deelnemers waarvoor het
gewenst was, mogelijk gemaakt om door te stromen naar reguliere taalaanbieders. 

Stichting Veni Cultura (SVC) mag terugkijken op een project met goede resultaten.
                                                           
3.4 Taalondersteuning
SVC biedt voor anderstaligen, met name Spaanstalige, taalondersteuning aan. Deze activiteit
heeft als doel om de deelnemers bekend te maken met de taal, voornamelijk met de
uitdrukkingen, de uitspraak en begrippen. Daarnaast leggen we accent op grammatica en
kennis van maatschappijleer. 
Dit project is in  juni 2019 gestart en kent 2 periodes van 20 weken per jaar. 

Doel van dit project is om de deelnemers te ondersteunen en waar mogelijk voor te bereiden
op hun (eventuele) inburgeringstraject.

Dit is een project waarvoor geen subsidie of financiële steun wordt verkregen. 
Op 31 december 2020 telde SVC een totaal van 48 deelnemers, waarvan 15 deelnemers
overgedragen zijn aan Sagenn. Sagenn is een reguliere taalaanbieder van de Gemeente
Amsterdam.

3.5 Inloopspreekuur Spaanstaligen
In ondersteuning van het project inloopspreekuren van Stichting Duurzaamheid 360°, heeft
Stichting Veni Cultura de taak op zich genomen om de inloopspreekuren voor de Spaanstaligen
te verzorgen.

Elke maandag van 14:00 tot 19:00 uur konden cliënten op een laagdrempelig manier
langskomen met hun (hulp) vragen. Tijdens deze momenten heeft SVC velen kunnen helpen
met:
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Contact overheid en/of andere officiële instantie
Belastingen
Financiële vraagstukken
Formulierenbrigade (correspondentie in- en uitgaande)
Doorverwijzingen naar professionele hulpverlening (SHV, Juridisch, Psychiatrie)

3.6 Project Alleenstaande Werkende Minima
Dit project is 2 keren verlengd in 2020. Voor Gemeente Amsterdam als opdrachtgever was het
geen optie om deze deelnemers tijdens deze ongekende moeilijke periode zonder enige
perspectief los te laten.  

Doelstelling:
Het doel van dit project was om de alleenstaande werkende minima te bereiken en samen met
de deelnemer te kijken naar waar hulp te bieden. Daarnaast was het belangrijk om te kijken
naar het verbeteren van de economische en participatiemogelijkheden van de deelnemer.
Samen met de deelnemer keken wij ook naar het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.
Het uitgangspunt hiervoor was de reeds bestaande competenties van de deelnemer.

Behaalde resultaten:
Tijdens de uitvoering van het project is er met de meeste deelnemers een vertrouwelijke band
opgebouwd. Het is onze ervaring dat kandidaten zich na een aantal gesprekken met ons
gevoerd te hebben, gemakkelijker met ons in gesprek gaan over hun problemen. Tijdens deze
gesprekken wordt de kandidaten gewezen op het confidentieel karakter van onze gesprekken.
Het creëren van een vertrouwelijke band is essentieel voor het goed in kaart brengen van de
verschillende hulpvragen en om adequate hulp te bieden.

Na de tweede verlenging is het project verdergegaan met 9 deelnemers. 

3.7 Project Voedselhulp
In februari is door SVC het initiatief Voedselhulp voor de H-buurt ontstaan. Door de snelle en
enorme groei van de hulpvragers is dit initiatief een project geworden, nl. Voedselhulp
Zuidoost. 
Het project was bedoeld om mensen die het hardst getroffen waren door de coronacrisis een
helpende hand te bieden in de vorm van voedsel op weekbasis. Vanwege gebrekkige middelen
konden wij de mensen op sommige dagen slechts voorzien van een simpel maaltijdpakket.

In de maanden april tot en met juni hebben wij een enorme toename van hulpvragers gezien.
Wij hebben deze groep zien groeien van 5 tot 585. Met een groep van 585 hulpvragers hadden
wij meer vraag dan aanbod. De meeste van de hulpvragers waren op dat moment mensen die
zonder documenten in Nederland verblijven. SVC heeft deze situatie goed onder de loep
genomen. Om ervoor te waken dat wij als organisatie handelen volgens wet en recht heeft SVC
ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente. Ondertussen was de gemeente
ook gestart met het opsporen en helpen van de mensen uit deze doelgroep. 



Algemene informatie:
Statutaire naam:  Stichting Veni Cultura                
Statutair vestigingsadres: Daalwijk 518, 1102 AA Amsterdam Zuidoost 
Bezoekadres: Hogevecht 229-A, 1102 HM Amsterdam Zuidoost 
Oprichting: april 2016  
KvK-nummer: 66222885 
Website: www.venicultura.nl 
E-mail: info@venicultura.nl

4.1 Het bestuur
Stichting Veni Cultura wordt bestuurd door een tweekoppig bestuur, samen hebben zij meer
dan 30 jaar ervaring op sociaal maatschappelijk vlak. Het bestuur is verantwoordelijk voor het
beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop.

Voorzitter                                                                  Secretaris/Penningmeester
Mw. Rizairis Núñez-Lacroes                                     Dhr. Michael Cijntje

4.2 Samenwerkende partners
Stichting Veni Cultura gelooft er stellig in dat door samen te werken met andere organisaties
het realiseren van de door ons gestelde doelen kan worden vergemakkelijkt. Dit niet alleen
omdat ons bereik wordt vergroot, maar ook omdat wij samen kunnen werken aan ideeën en
mogelijkheden om doelen te bereiken. Wij zijn continu bezig met het tot stand brengen van
nieuwe samenwerkingsverbanden en kijken tegelijkertijd hoe wij deze kunnen verbeteren.

Opdrachtgever:

 

Gemeente Amsterdam 
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam Zuidoost

4. ORGANISATIE
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Vanaf april hebben wij het moeten doen met de hulp van andere organisaties zoals Sorgbasis,
Stichting Carabic, Stichting Hoop voor Morgen en tenslotte het Nederlandse Rode Kruis en
Gemeente Amsterdam – Stadsloket Zuidoost. 

Dit project nemen wij mee naar 2022.

http://www.venicultura.nl/
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Overige partners:

                                                 
            

Samenwerkende personen/organisatie:

Saskia Bosnie                                 Patrick Dorder                     Modesto Aquino Cuevas
SABO Advies                                  Zuidoost TV                        Radio Vacilón Musical Latino

Paco Núñez                                    RENT-A-BRIK
Studio MKB                                    Autoverhuur bedrijf

Een compilatie van de activiteiten in 2021. Alle foto's zijn met toestemming van de
deelnemers/bezoekers gemaakt. 

5. BEELDMATERIAAL 
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 2021 2020

Activa   

Vlottende activa   

Liquide middelen € 16.767 € 649

Totaal € 16.767 € 649
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JAARREKENING

Financiele positie (in euro's)

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Passiva 2021 2020

Eigen vermogen € 6.911 € 149

Res. projecten 2022 € 8.034 € -

Kortlopende schulden € 1.822 €500 

Totaal € 16.767 € 17.708 
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Baten 2021 2020

Opbrengst uitgevoerde projecten € 26.375 € 2.469

Reservering voor projecten 2022 -€ 8.034 € 12.500

Kosten projecten -€ 9.790 -€ 17.679 

Totaal € 8.551 -€2.710 
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Financiele positie (in euro's)

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

Lasten 2021 2020

Interest en bankkosten € 227 € 185

Administratie en kantoorkosten € 1.788 € 1.078 

Totaal € 2.015 € 1.263 

Resultaat € 6.536 -€ 3.973


