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Voorwoord  
 

 

 

2017, een voor alle betrokkenen bij Don Bosco een intensief, creatief en speciaal jaar! 

Intensief, omdat door het vertrek van de leidinggevende halverwege het jaar van iedereen een stapje 

meer werd verwacht. 

Mede door de bezielende ondersteuning van de interim Henny Koot maar met name de wil van het 

team om al hun kwaliteiten in te zetten, om toch de organisatie zo optimaal mogelijk  te laten 

draaien, is het een goed jaar geworden! 

Door creatief om te gaan met mensen en middelen, is het team, met ondersteuning van 6 jong 

volwassenen uit diverse Europese landen en onze onvolprezen vrijwilligers, er in geslaagd een breed, 

leuk en zinvol aanbod van activiteiten neer te zetten voor met name de jeugdigen van Rijswijk, Den 

Haag en omgeving. 

Zo is speciaal dit jaar de aandacht gericht geweest op de jeugd van het Asielzoekers Centrum (AZC) 

Rijswijk, door het aanbieden van wekelijkse activiteiten, speciaal voor hen ontwikkeld. Na een 

periode van 3 maanden is zelfs gestart met de integratie van deze groep met de kinderen uit de 

buurt, door gezamenlijke creatieve en actieve activiteiten. Omdat bij dit project ook 

jongvolwassenen uit het AZC werden en worden betrokken, is dat onze kleine bijdrage aan de 

integratie in Nederland. 

Dit Jaarbericht nodigt U uit meer te weten te komen over de wekelijkse, incidentele en specifieke 

activiteiten, zoals Vakantiebos en alle andere activiteiten, de samenwerking met diverse organisaties, 

zoals scholen, uitkeringsinstanties, politici, leerwerkplekken en nog meer! Maar ook over de 

mogelijkheden om voor uw eigen activiteiten, passend binnen onze doelstelling, een van onze zalen  

te gebruiken. 

Tenslotte valt te vermelden, dat wij het jaar 2017 hebben afgesloten met de aanstelling van de 

nieuwe leidinggevende. Dat schept hoop en verwachting voor nieuwe betrokkenheid en zingeving 

aan de Missie van ons mooie Don Bosco Centrum. 

Rijswijk, mei 2018 

Namens het Bestuur, 

Loes Boermans-Oostenbrink 
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 1. DOELSTELLING EN BELEID 
 

Stichting Don Bosco Rijswijk (SDBR) is een multicultureel centrum, dat meer dan 60 jaar als 

doelstelling heeft het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor jeugd, jongeren en 

jong volwassenen, met als achtergrond de missie van Don Bosco.  

 

DBR tracht dit doel te verwezenlijken door: 

 het stimuleren van een actieve participatie van de inwoners van de gemeenten Den 

Haag, Rijswijk en omstreken, het verrichten en aanbieden van recreatieve, vormende, 

ontmoetings-, educatieve, emancipatorische, dienstverlenende, ondersteunende en 

informatieve activiteiten op basis van behoeften in bovengemelde gebieden; 

 het plannen, initiëren, aanbieden en opzetten van activiteiten voor specifieke groepen, 

vooral in achterstandssituaties, in overeenstemming met het preventieve systeem van 

Don Bosco, evenals alle andere wettige activiteiten en middelen, welke voor het 

realiseren van de doelstelling nuttig en bevorderlijk kunnen zijn. 

1.1 Uitgangspunten van het beleid  
 

1. Het grootste deel van het aanbod vindt plaats op de bestaande locatie en met de nu 

beschikbare voorzieningen en materialen. Projecten worden ook op scholen 

uitgevoerd; 

2. Het huidige aanbod is voortgekomen uit concrete vragen van de buurtbewoners of 

van instellingen (scholen) en is gericht op: 

o leeftijdsgroepen: inzetten op ontwikkelingen van kinderen en jongeren; 

o recreatie, ontwikkelingsstimulering en -ondersteuning  

o welzijnstaken waar de gemeenten aan hechten, uitdragen waarbij 

samenwerking met andere (gemeentelijke) instellingen een voorkeur heeft;  

3. Vrijwilligers, stagiaires en jongeren in vormingstrajecten spelen een zeer belangrijke 

rol in de uitvoering van het werk van Don Bosco; 

4.  Het aanbod heeft in principe de volgende leeftijdsgrenzen: 

o 4 t/m 12 jaar (kinderwerk), naar soort activiteit worden onderverdelingen 

gemaakt; 

o 12 t/m 15 jaar (tienerwerk); 

5. Het beleid moet flexibel zijn ten aanzien van trends en ontstane veranderingen in 

vraag vanuit de doelgroep, of scholen of andere instellingen. 

6. Bij de doelgroepen kinderen en tieners horen (op de achtergrond) ook ouders en 

andere opvoeders. 
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Bij de bovenstaande uitgangspunten hebben de volgende elementen in het werkplan een duidelijke 

rol: 

 Het Don Bosco centrum is een multicultureel centrum. Dat wil zeggen dat, ongeacht afkomst 

en etniciteit, iedereen gelijk behandeld zal worden. 

 Er wordt vraaggericht gewerkt naar aanleiding van een 'open huis'-principe. Mensen of 

groepen zijn de hele dag welkom en behoefte(n) aan activiteit(en) kunnen worden 

aangegeven. 

 Er wordt op een positieve manier uitgegaan van de verantwoordelijkheid en capaciteiten  

van elk individu. Bij onze leeftijdsgroep is dat een voortdurend punt van aandacht. Wij 

vinden ondersteuning, faciliteren en begeleiding hierbij van groot belang. 

 Tijdige signalering, dus preventief werken, is tekenend voor de missie van Don Bosco. 

 

2. ORGANISATIE 
 

Er is een nieuwe voorzitter aangesteld en er heeft een wijziging plaatsgevonden van de 

secretarisfunctie door het vertrek van Machteld  van Helvoort, die we dankbaar zijn voor haar 

expertise gedurende vele jaren. In 2017 zijn er nieuwe producten ontwikkeld en accenten aangepast 

aan de vraag, zoals de uitbreiding van de functie Zakelijk Leider. In december heeft aanstelling van  

een nieuwe algemeen leidinggevende plaatsgevonden. 

 

2.1 Bestuur 
 Het bestuur is uitgebreid met een nieuwe voorzitter. Onder haar voorzitterschap is er verder 

invulling gegeven aan diverse taken en functies in de uitvoering. Ook binnen het Bestuur zijn de 

taken herverdeeld en opnieuw vormgegeven in een aangepast functieprofiel. 

Tevens zijn er op basis van expertise van beleidsterreinen toegewezen aan de verschillende 

bestuursleden. 

Eind 2017 bestond het bestuur van SDBR uit onderstaande personen: 

Mw. G.W. van der Wel-Markerink Voorzitter Algemene bedrijfsvoering, 

communicatie 

Dhr. H. J. Koot Adviseur Inhoudelijk beleid, pedagogisch 

beleid, vrijwilligersbeleid 

Dhr. J.C. de Jong Penningmeester Financieel beleid, verhuurbeleid, 

facilitair beleid 

Mw. L.M.H. Boermans – Oostenbrink Secretaris Personeelsbeleid, bewaking missie, 

visie en doelstellingen 

 

De leden van het Bestuur ontvingen voor hun aanwezigheid geen vergoeding. Het bestuur kent een 

vaste adviseur.  
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2.2 Personeel 
In navolging van de ingezette ontwikkelingen is de functie van beheerder uitgebreid met de gehele 

verhuur en vervolgens opgewaardeerd naar Zakelijk Leider. Als gevolg van het start van de 

Buitenschoolse Opvang als product van Don Bosco Rijswijk, zijn er twee medewerkers aangetrokken.   

Personeelsbestand op 31 december 2017 en mutaties gedurende 2017: 

 

Algemeen Leidinggevende 24 uur  Uit dienst per 1 mei 2017 

Coördinator Jeugdwerk 36 uur  

Medewerker  Sociaal Cultureel 

Werk 

24 uur  

Schoonmaker/ass. beheerder 36 uur  

Zakelijk leider 24 uur  

Coördinator Kinderopvang 20 uur  

Pedagogisch medewerker 20 uur  

 

Jaarlijks zien wij erop toe dat de alle medewerkers (ook vrijwilligers) een “Verklaring Omtrent 

Gedrag” in het archief van SDBR hebben.  

2.2.1 Haeghe Groep 
Bij aanvang van 2017 is er één medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor ontvangt 

SDBR een tegemoetkoming in de loonkosten van de Haeghe Groep. Naast deze tegemoetkoming 

ontvangt deze medewerker ook begeleiding vanuit de Haeghe Groep. 

In 2017 heeft evaluatie plaatsgevonden ten behoeve van de indicering van deze medewerker. De 

uitslag hiervan is dat de werkzaamheden en subsidiering gecontinueerd worden. 

2.2.2 Vakkrachten 
Naast vaste medewerkers van SDBR waren er in 2017 ook vakkrachten actief en wel op de volgende 

gebieden: 

 - De Ontdekkers (in samenwerking met Haaglanden Beweegt); 

 - Streetdance en Sport Fit (onderdeel van het project Bewegen is Gezond) 

2.3 Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen Don Bosco Rijswijk. De vrijwilligers bevinden zich in alle geledingen van de 

organisatie. Zij zijn onze sterke kant. Wij kennen drie groepen vrijwilligers. Dit zijn de lokale 

vrijwilligers, de stagiaires en de vrijwilligers welke wij jaarlijks mogen verwelkomen via de European 

Voluntary Service. 

2.3.1 Lokale vrijwilligers 
SDBR kent een grote groep betrokkenen welke op verschillende wijze zich dienstbaar maken voor de 

organisatie. De grootste groep vrijwilligers zijn de jong volwassenen, veelal afkomstig uit de eigen 

jeugd, die zich inzetten voor de activiteiten. Naast deze vrijwilligers kennen wij een vaste schare 

vrijwilligers die zich inzetten voor de Tussenschoolse Opvang. Ten slotte kennen wij een aantal 

vrijwilligers die zich bezighouden met allerlei andere taken. Zo zijn alle bestuursleden en de adviseurs 



  Jaarbericht 2017  Stichting Don Bosco Rijswijk Pagina 7 van 15 

vrijwilligers en kennen wij vrijwilligers achter de bar en in de verhuur. In totaal kan Stichting Don 

Bosco Rijswijk rekenen op een vijftigtal betrokken vrijwilligers. 

2.3.2  Stagiaires  
Het afgelopen jaar heeft SDBR aan studenten weer de mogelijkheid geboden om de stage op Don 

Bosco door te brengen. Alle stagiaires zijn ingezet voor het primaire proces van SDBR. 

- Maatschappelijke stagiaires  

- HBO (SPH)  

- MBO (niveau 1, 2, 3 en 4, allen richting zorg of kinderopvang)     

2.3.3  European Voluntary Service (EVS) 
Ieder jaar in september komen er via Don Bosco Youth Net een zestal vrijwilligers naar Rijswijk uit 

verschillende landen van Europa. Ieder jaar eind augustus gaan zij weer terug naar huis met een 

schat aan ervaring en herinneringen voor de rest van hun leven. In een jaar tijd worden zij opgeleid 

en getraind tot echte Don Bosco Vrijwilligers. In de maand augustus, tijdens het Vakantiebos, hebben 

zij dit laten zien door een onmisbare schakel te vormen tussen de kinderen, lokale vrijwilligers en de 

22 vrijwilligers die via het EVS-programma een maand naar Rijswijk komen om ons te ondersteunen 

tijdens het grootste SDBR evenement van het jaar.  

In september afgelopen jaar namen wij afscheid van Tobias (Duitsland), Julien (Frankrijk), Itzi (Spanje) 

en Eva (Slovenië), Chiara (Italië) en Marinela (Griekland). In de week van het afscheid verwelkomen 

wij ook onze nieuwe vrijwilligers. Matthew (Malta), Ioannis (Griekland), Julie (Frankrijk), Sophia 

(Duitsland), Lara (Italië) en Marina (Spanje) zullen ons assisteren bij al onze werkzaamheden tot 

september 2018.  

2.4 Communicatie 
In 2017 heeft opnieuw een verdere modernisering van het netwerk plaatsgevonden.  

Naast de vormen van communicatie, zoals de website en facebook, werden ook andere 

communicatiemiddelen niet geschroomd. In 2017 heeft SDBR ruim dertig keer de krant gehaald. 

Omroep Groot Rijswijk heeft wederom een item aan het Vakantiebos gewijd. Daarnaast verspreiden 

wij flyers en posters. Wij zijn ook minimaal 5 keer per jaar te vinden met een stand op een 

evenement of festival. Zoals bijvoorbeeld het Strandwalfestival.  

3. ACTIVITEITEN 
 

De activiteiten binnen SDBR worden allen ontwikkeld in de geest van Don Bosco. Zijn theorie om 

kinderen en jongeren te binden om uitval te voorkomen is vandaag de dag nog steeds actueel. De 

kernwaarden vrijheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en zingeving zijn hier onlosmakelijk aan 

verbonden.  

Met deze kernwaarden in het vaandel wordt SDBR niet alleen een speelparadijs voor de vele 

kinderen die ons bezoeken, maar zijn wij ook een plaats waar kinderen leren en ontwikkelen. SDBR 

kent geen uitzonderingen, alle kinderen kunnen hier terecht. Afgezet tegen de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen blijkt SDBR meer en meer een waardevolle bijdrage aan de 

maatschappelijke ontwikkeling van velen.  
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3.1 Algemeen Jeugdwerk 
 

Onder algemeen jeugdwerk verstaan wij alle activiteiten die niet behoren tot een project.  

3.1.1 Woensdagmiddaginstuif 
Sinds jaar en dag is de jeugd welkom om na schooltijd bij Don Bosco te komen ontspannen, leren en 

genieten. Eén van de activiteiten die door alle jaren heen stabiel is gebleven is de woensdaginstuif. In 

al die jaren is er qua opzet weinig veranderd. Aan de hand van uiteenlopende thema’s 

(zeemeerminnen, rock & roll, India, oranje dag) wordt een programma samengesteld met 

afwisselend sport, creatief, muziek, toneel en koken. Met veel verkleden en theater wanen de 

kinderen zich op een andere plek; een plek waar ze kunnen ravotten, gek doen en bewegen.  

Op deze manier wil het Centrum aan de vrije tijd van de kinderen vorm geven en heeft daarbij veel 

aandacht voor de creatieve en emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

Aan publiciteit wordt veel aandacht besteed. Voor iedere activiteit is een folder, een plaats op de 

website van Don Bosco en is er een goede locatie binnen of buiten beschikbaar.  

 

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

40 529 13 

 

3.1.2 Clubs 

De naschoolse clubs nemen binnen Don Bosco een steeds grotere plaats in. Zij zijn ontstaan uit 

groepen enthousiaste cursisten welke na afloop van de cursus van geen ophouden wisten. Inmiddels 

kent SDBR een drietal clubs. Sport Fit en Streetdance maken momenteel deel uit van het Bewegen is 

Gezond project. De kookclub is uitgebreid van één naar twee middagen. Hiermee wordt voldaan aan 

de groeiende behoefte naar kookles.  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.3 Kinderfeesten 
In 2014 is SDBR begonnen met het verzorgen van kinderfeesten voor jarige kinderen uit de omgeving 

en hun vriendjes en vriendinnetjes. Zowel de kinderen als hun ouders zijn enthousiast. Er is de keus 

uit een aantal thema’s en verschillende activiteiten welke bij de thema’s aansluiten. Uiteraard is het 

een feestje, maar er wordt altijd ruimte gemaakt om iets te leren en voldoende te bewegen. Met 

name disco en koken zijn populair. Aan elk feestje geven we ons eigen ‘Don Bosco-tintje’.  

 

Club Aantal openstellingen Totaal aantal 

deelnemers 

Gemiddeld 

Sport Fit 40 260 7 

Streetdance 40 697 17 

Kookclub 80 510 6 
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Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

13 140 11 

 

3.1.4 Evenementen 

Jaarlijks neemt SDBR deel aan een groot scala aan evenementen. De grootste hiervan is het 

Strandwalfestival. In 2017 kwamen naar schatting 1000 ouders en kinderen op ons terrein voor het 

Strandwalfestival.   

Op 31 januari is de feestdag van Don Bosco, dit is tevens zijn sterfdag. Jaarlijks rondom deze datum 

opent SDBR haar deuren met een keur aan mogelijkheden voor jong en oud. Eind januari 2017 

vierden wij Don Bosco met een parcours aan kinderspellen, keuken-activiteiten, judo-demonstraties 

en optredens van onze streetdancegroep.  

Daarnaast organiseert Don Bosco mee met de Buitenspeeldag in Cromvliet.  

Festival Totaal aantal deelnemers 

Don Bosco festival 400 

Buitenspeeldag 100 

Strandwalfestival 1000 

 

3.1.5 Tienerwerk 
Vanuit het Vakantiebos 2015 is een hechte groep tieners ontstaan in de leeftijd van 11 tot en met 15 

jaar welke elkaar nadien op regelmatige wijze hebben ontmoet binnen SDBR. Dit is voor SDBR de 

aanvang geweest van een hernieuwd tieneraanbod. Op dit moment is het aanbod nog klein, maar de 

wens om dit uit te breiden en de tieners op te leiden tot ware Don Bosco Vrijwilligers van de 

toekomst is aanwezig. 

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

4 52 13 

 
3.2 Vakantieactiviteiten 
 

Vaste prik bij SDBR zijn de vakantieactiviteiten. Gedurende een drietalweken in de zomer en een 

drietal dagen gedurende de andere schoolvakanties stelt SDBR haar deuren open voor een grote 

groep kinderen. Vele van hen zijn vaste gasten, maar ook nieuwe families blijven de weg naar Don 

Bosco ontdekken. De populariteit van de vakantiebossen is enorm. Naast een enorme inzet van vele 

aan Don Bosco gelieerde vrijwilligers is dit niet mogelijk door de enorme maatschappelijke 

betrokkenheid. De giften, van klein tot groot, worden enorm op prijs gesteld. Zij stellen ons in staat 

om keer op keer de kinderen dolgelukkig, apetrots, enthousiast en doodvermoeid weer naar huis te 

laten gaan.  
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3.2.1 Kleine Vakantiebossen 
In 2017 hebben er tijdens drie van de vier kleine vakanties gedurende drie dagen vakantieactiviteiten 

plaatsgevonden. Het kaasbos, safaribos en sprookjesbos hebben vele kinderen aangetrokken. 

Ditmaal zijn ook de tieners (13-16 jaar) betrokken geweest. Uit de praktijk bleek dat zij nog steeds 

behoefte hebben aan vrijetijdsbesteding, en daaraan is gehoor gegeven door ook voor hen een 

programma aan te bieden.  

Iedere ochtend om 9:45 beginnen de Don Bosco Dansjes, een populair onderdeel bij vele bezoekers 

en vrijwilligers. Vervolgens volgt er een dag activiteiten waarna de kinderen om 15:15 uur weer 

worden opgehaald. 

 

Club Aantal openstellingen Totaal aantal 

deelnemers 

Gemiddeld 

Kaasbos 3 329 107 

Safaribos 3 333 110 

Sprookjesbos 3 390 133 

 

3.2.2 Vriendenbos, 51ste Vakantiebos 
Vanwege de omvang is het Vakantiebos een van de bekendste activiteiten bij SDBR. Het vindt plaats 

in de laatste drie weken van de grote vakantie en het blijft een happening. Het trekt kinderen en 

jongeren (tot 16 jaar) uit de omgeving van Rijswijk en ook uit gemeenten verder weg. Het 

Vakantiebos 2017 had een toepasselijk thema: vrienden. Typerend voor een project waar –

internationale- vriendschappen voor het leven ontstaan, en voor één van de doelen van het project: 

kinderen de kans bieden vrienden te ontmoeten.  

Wij vinden het jaarlijks weer een prestatie om met een grote groep vrijwillige medewerkers uit 

Nederland en Europa, actief te zijn met een thema, waaraan kinderen vreugde beleven en 

enthousiast van worden. Hetzelfde geldt voor de begeleiders. 

In de maand augustus waren via Youth Net naast de 6 vaste EVS’ers (European Voluntary Service), 

die een heel jaar op Don Bosco verblijven, waren er dit jaar nog eens 22 andere jongeren uit Europa 

aanwezig, die samen met de Nederlandse groep van vrijwilligers het programma uitvoerden. Veel tijd 

en energie ging uit naar het voorbereiden van het team en de onderlinge teambuilding voorafgaand 

aan en tijdens het Vakantiebos.  

 

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

14 2320 165 
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3.3 Projecten 

In de loop der jaren zijn voor medewerkers en bezoekers de verschillende projecten welke wij 

uitvoeren tot echte eyecatchers verworden. De verschillende ideeën spreken mensen enorm aan. De 

projecten hebben allen een doelstelling welke nauw aansluit bij de zienswijze van Don Bosco. Het 

integreren van mensen en doelgroepen en gezamenlijk elkaar steunen en versterken zijn de idealen 

welke hiermee worden verwezenlijkt. Soms op hele kleine schaal.  

 

3.3.1  Ontmoeten en Beleven 

Het inspirerende idee van Ontmoeten & Beleven werd ook in 2017 weer met veel toewijding 

uitgevoerd. Het hoofddoel is het samenbrengen van kinderen met en zonder beperking en acceptatie 

tussen beide groepen creëren. Behalve voor de kinderen is het een eye-opener voor vrijwilligers en 

stagiaires, wanneer wordt ervaren dat verschillen vervagen wanneer kinderen samen aan de slag 

gaan. Behalve creatieve middagen, deden de kinderen met een beperking ook mee aan de kleine 

vakanties, het Halloween-feest en het Sinterklaasfeest. 

  

Activiteit Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

Halloween 1 62 62 

Sinterklaas 1 35 35 

Losse 

middagactiviteiten 

6 49 8 

  

 

3.3.2 Kids 4 Society 

Met Kids 4 Society (K4S) ging een langgekoesterde wens van meerdere personeelsleden in vervulling. 

Immers bij SDBR wordt al sinds jaar en dag en met veel enthousiasme met vrijwilligers gewerkt. 

Graag wilden medewerkers van SDBR dit enthousiasme overbrengen op kinderen door hen kennis te 

laten maken met de verrassende, fijne en hartverwarmende kanten van vrijwilligerswerk. In 2017 is 

vervolg gegeven aan het eerdere succes in 2016, en hebben de kinderen een spelmiddag 

georganiseerd voor volwassenen met een beperking, is een fotosafari met ouderen gedaan en is het 

bos afvalvrij gemaakt.  

 

Activiteit Totaal aantal deelnemers 

Foto Safari met ouderen 22 

High tea met verstandelijk beperkten 37 

Pannenkoeken bakken 13 

Bos opruimen 9 
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3.3.3 Ontmoeten & Beleven met vluchtelingen 

In maart kwam een langgekoesterde wens van het team uit: het werken met vluchteling kinderen bij 

Don Bosco. Wekelijks rijdt een bus heen en weer tussen het asielzoekerscentrum in Rijswijk en Don 

Bosco, om een groep van 20 à 30 kinderen de mogelijkheid te geven te spelen met lokale jeugd. Ze 

kunnen kiezen uit verschillende actieve en creatieve activiteiten. Het bleek een uitdaging voor zowel 

de medewerkers als de vrijwilligers om een weg te vinden om met deze kinderen om te gaan. Na een 

testperiode van drie maanden is gestart met het integreren van de kinderen van het AZC met de 

kinderen uit de buurt. In de zomer namen zij deel aan het Vakantiebos en door dat succes deden ze 

ook in de herfstvakantie mee. 

Naast het bieden van een speelplek voor de kinderen worden binnen dit project ook volwassenen 

betrokken. Zij worden begeleid in verschillende vrijwilligersklusjes in en om het centrum. Minimaal 

eens per week komen zij fietsen repareren, de bar beheren en in de tuin werken.  

 
3.3.4 Ontdekkers 

In 2017 zijn in samenwerking met Haaglanden Beweegt de cursussen tekenen & schilderen in de 

natuur, judo, koken (3 keer) en taarten bakken aangeboden. Een mooie mogelijkheid voor kinderen 

om kennis te maken met een nieuwe hobby of sport, en voor Don Bosco een kans om het 

activiteitenaanbod onder de aandacht te brengen.  

 

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

36 294 8 

 

3.4 Kinderopvang 

3.4.1 Tussen Schoolse Opvang TSO 

Voor de kinderen van de Mariaschool in Rijswijk werd in 2017 weer de Tussen Schoolse Opvang, 

overblijf, verzorgd. Tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werken een vast 

team van vrijwilligers, EVS’ers, stagiaires en beroepskrachten hieraan mee. De kinderen van groep 1 

en 2 blijven op school en de kinderen van groep 3 tot en met 8 komen naar het centrum. Iedere dag 

na het gezamenlijk nuttigen van de lunch is er ruimte voor verschillende activiteiten. 

 

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

153 11111 98 

 
3.4.2 Buitenschoolse Opvang Club Don Bosco 
 

Club Don Bosco bestaat alweer een jaar! In 2017 is er gedurende het jaar een stijging te zien van het 

aantal kinderen ten opzichte van 2016. De kinderen mogen deelnemen aan de verschillende 

activiteiten die door ons centrum worden georganiseerd. En dat wordt gewaardeerd! Zij nemen deel 
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aan de doorlopende activiteiten zoals de woensdagmiddaginstuif en sportfit maar ook de 

verschillende kortdurende workshops bijvoorbeeld basketbal. 

De inspectie van de GGD levert na een kleine aanpassing geen bezwaren tegen handhaving van Club 

Don Bosco. En gelijk aan vorig jaar hebben wij geen klachten ontvangen. Dat levert ons felicitatie op 

van de Geschillen commissie Kinderopvang en een origineel certificaat.  

Aantal openstellingen Totaal aantal deelnemers Gemiddeld 

234 1771 7,6 

 

3.5 Vorming 

De missie van Don Bosco steunt op een viertal pijlers. Ze zijn al eerder genoemd. Wil die missie effect 

hebben dat moet dat onderwezen worden. Gedurende het jaar zijn een aantal bijeenkomsten 

geweest die verspreiding van het gedachtengoed van Don Bosco tot onderwerp hadden. 

 

3.5.1. Nederlandse les 

Ook in 2017 werd er Nederlandse les gegeven aan de EVSers. De taal leren is het begin van de 

integratie in een land. Daardoor maken ze ook kennis met de goede en vervelende eigenschappen 

van de Nederlandse samenleving. In 2017 is het lesgeven overgenomen door Henny Koot, adviseur 

van het Bestuur en vrijwilliger van Don Bosco. 

Aantal openstellingen Aantal deelnemers 

145 6 

 

3.5.2 Toerusting medewerkers 
Beroepskrachten en ingehuurde vakkrachten hebben tijd besteed aan de toerusting van vrijwillige 

medewerkers. Er werden op verschillende momenten workshops georganiseerd rondom sociaal-, 

cultureel- en pedagogisch handelen, zoals communicatie met kinderen, de missie van Don Bosco, het 

opstellen van een programma en het animeren van een spel.  

De vrijwilligers die regelmatig aanwezig zijn hebben, samen met de vaste medewerkers, een cursus 

kinder-EHBO gevolgd. Daarnaast hebben twee medewerkers het Bedrijfshulpverlening-examen 

afgelegd. 

 

In de aanloop naar het vakantiebos vindt daarnaast voor de EVS-vrijwilligers en voor de Nederlandse 

vrijwilligers een weekend plaats waarin zij geschoold en getraind worden speciaal ten behoeve van 

het vakantiebos. Ook vonden er in de week voor het vakantiebos een week lang trainingen plaats 

voor de 30 kortdurende EVS-vrijwilligers 
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4. Verhuur 
 

4.1. Vaste Verhuur  

In 2017 hebben wij weer een aantal nieuwe huurder mogen verwelkomen. Tegelijkertijd hebben wij 

ook afscheid genomen van een aantal huurders. De nieuwe vaste huurders passen goed bij de 

activiteiten die wij als Don Bosco Rijswijk organiseren. Zo is er een taekwondoschool en een 

dansschool bijgekomen. Het voordeel van dit soort huurder is dat wij proberen de synergie te 

bewerkstellingen.    

 

Aantal deelnemers 

(groepen) 

Totaal aantal deelnemers (naar schatting) 

14 1000 

 

4.2. Incidentele verhuur  

De verhuur van accommodatie om activiteiten binnen het centrum plaats te laten vinden is in 2017 

van belang geweest in het voortbestaan. Vele groepen en gezelschappen hebben gebruik gemaakt 

van de faciliteiten welke op het centrum aanwezig zijn.  

De activiteiten voldoen aan de sociale, culturele en pedagogisch vormen van omgangsstijl en passen 

in de traditie van Don Bosco. Daarnaast houden we rekening met de eisen die de huidige eigenaar 

van het Landgoed Den Burgh stelt en natuurlijk ook de buren in de omliggende wijk. 

Activiteiten welke wij op dergelijke wijze huisvesten worden georganiseerd door 

scoutingverenigingen, scholen, kinderactiviteitencentra, en sportverenigingen. Ook maken vele van 

onze vaste huurders ook op incidentele wijze extra gebruik van onze mogelijkheden. 

5. Externe contacten 

Het bestaan van Don Bosco Rijswijk is verankerd in de maatschappij. Dit resulteert in veelvuldige 

omgang met alle instanties op gebied van onderwijs, zorg en welzijn in de omgeving. Ook zijn er vele 

contacten met gemeente Rijswijk en Den Haag, fondsen en andere organisaties. 

Ten slotte onderhoudt SDBR tal van warme contacten met organisaties die werkzaamheden in de 

geest van Don Bosco uitvoeren, zowel binnen als buiten Nederland. 

 

5.1 Maatschappelijke betrokkenheid  

De maatschappelijke betrokkenheid van Don Bosco is groot. Dat blijkt uit onze kinderactiviteiten en 

de bijzondere projecten die wij organiseren en het promoten van het vrijwilligerswerk . Onze 

samenwerking breidt zich uit tot nagenoeg alle instanties in de nabije omgeving. In de eerste plaats 

hen met betrokkenheid bij kinderen, maar nagenoeg alle bedrijven in de omgeving zijn in meer of 

mindere mate betrokken bij SDBR.  
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Onze maatschappelijke betrokkenheid leidt soms ook tot nominaties voor maatschappelijke prijzen 

en bijzondere giften. 

Tenslotte is het in 2017 gestarte project ‘Ontmoeten en beleven met Vluchtelingen’ verlengd. Dit 

project biedt de kinderen van de in Rijswijk gevestigde vluchtelingen een plek op Don Bosco om te 

spelen met andere kinderen.  

6. Financiën 

Dit jaar hebben wij een stelselwijziging doorgevoerd inzake het registreren van Projecten en bij 

behorende subsidies. De subsidies worden verantwoord gedurende de looptijd van het Project in 

plaats van het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Deze stelselwijziging heeft een eenmalig 

negatief effect van € 20.000,- op dit boekjaar.  Bezuiniging een constante geworden. Daar waar 

mogelijk is nog verder beknibbeld op de al minimale uitgaven. Het aantal activiteiten is 

geïntensiveerd en de financiële bijdragen vanuit subsidieverstrekkers en fondsen vergroot en 

verhoogd. In 2017 is verdere intensivering van de activiteiten van SDBR, met onder andere een 

Buitenschoolse  Opvang, gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een substantiële verbetering van onze 

financiële positie. De  financiële stabiliteit blijft een speerpunt.  

6.2  Kosten en baten Stichting Don Bosco Rijswijk 2017 

Exploitatieoverzicht 2017    
Omzet € 385.446  

 
Inkopen € 77.944  

 
Bruto Resultaat  € 307.501  
   

 
Personeelskosten € 202.901  

 
Huisvestingskosten € 105.936  

 
Kantoorkosten € 25.626  

 
Organisatiekosten € 754  

 
Afschrijvingen € 4.680  

 
Financieringskosten € 470  

 
Diverse baten en Lasten € -12.267  

 
Totale kosten  € 328.102   

  
 

Resultaat  € -20.600  
    
    

    

    
Naar aanleiding van de voorwaarden die de ANBI-status noemt, het volgende: 

Naam Instelling: Stichting Don Bosco Rijswijk 

Bezoekadres:   Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk 

Telefoon:   070-3367070 

Website   www.donboscorijswijk.nl 

E-mail:    info@donboscorijswijk.nl   

Kamer van Koophandel: Den Haag, dossiernummer 50893327 

Bestuursleden:   zie onder bestuur (pagina 5) 

ANBI-instelling:   sinds 21-10-2010  RSIN  822982900 

Vermogen:   31-12-2016  €            9.877,64 

    31-12-2017  €        -10.722,96 
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