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Voorwoord van de voorzitter
In 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van Stichting KOCO Rotterdam. Samen met de al
zittende bestuursleden Jacomijne Prins en Arnout den Bakker willen wij van Stichting KOCO
een succes maken. De grootste kans op succes is door de voorwaarden te creëren waardoor
sociaal ondernemer Salim Elfassi in zijn kracht komt. Hij heeft laten zien dat hij een groot en
sociaal hart heeft voor mensen die extra aandacht nodig hebben, en verdienen. Door de
talenten van Salim in te zetten, draagt Stichting KOCO bij aan de vergroting van de
leefbaarheid in de wijk Carnisse en het tegen gaan van eenzaamheid onder de bewoners van
de Nancy Zeelenbergflat in het bijzonder.
Naast de persoonlijke inzet van Salim zijn er middelen nodig om als Stichting KOCO
meerwaarde te kunnen brengen aan Carnisse en de Nancy Zeelenbergflat. Wij zijn
Woonbron, eigenaar en verhuurder van de Nancy Zeelenbergflat erkentelijk voor de wijze
waarop zij het sociaal ondernemerschap faciliteren. In Gert Nobel van Woonbron vinden wij
een enthousiast partner die op zijn eigen wijze zaken mogelijk maakt, in beweging brengt en
continueert. De recreatieruimte en de overige faciliteiten in de Nancy Zeelenbergflat maken
dat Carnisse beschikt over een huiskamer voor en van de wijk.
Naast Woonbron is VORM Bouw en Ontwikkeling een belangrijke partner voor Stichting
KOCO. Via de Social Return On Investment regeling (SROI) draagt VORM in belangrijke mate
bij aan het meerjarig kunnen organiseren van de activiteiten en daarmee aan de continuïteit
van Stichting KOCO. VORM is 101 jaar geleden opgericht door de opa van de huidige
eigenaar Daan van der Vorm. In 2020 komt het bedrijf onder aanvoering van algemeen
directeur Hans Meurs terug naar haar roots, nl. Rotterdam. Ook VORM zijn wij erkentelijk
voor het partnership.
Door de loyaliteit van de partners is er continuïteit en kan Salim zich vooral richten op de
activiteiten voor de bewoners van de flat. Tenslotte zijn het de mensen voor wie de partners
en wij het doen. Gewoon vanuit het hart het leven een stukje aangenamer maken van
mensen die met weinig tevreden zijn maar de aandacht meer dan verdienen.

Gert Jan ’t Hart
Voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

Stichting KOCO Rotterdam (hierna KOCO) is in 2018 opgericht om de leefbaarheid in de wijk
Carnisse in Rotterdam-Zuid te vergroten en eenzaamheid onder oudere bewoners van de
Nancy Zeelenbergflat aan de Bevelandsestraat tegen te gaan. Daarvoor is KOCO de
samenwerking aangegaan met sociaal ondernemer Salim Elfassi, een bevlogen ondernemer
met een groot hart voor Rotterdam-Zuid en de oudere bewoners in het bijzonder.
Het afgelopen jaar heeft KOCO echt zijn stempel gezet op de wijk Carnisse. Er was behoefte
aan een ruimte waar de oudere bewoners van de Nancy Zeelenbergflat elkaar konden
ontmoeten en samen betaalbaar konden eten. In samenwerking met Woonbron en onder
het toeziend oog van Salim is die ruimte er gekomen. Het opgeknapte restaurant van de
Nancy Zeelenbergflat is een huiskamer geworden voor bewoners en voor de buurt.
En door de inspanningen van Salim gebeurde er afgelopen jaar zoveel meer. In dit
jaarverslag beschrijven we alle activiteiten die er op initiatief van Salim ondernomen werden
om de oudere van dagen in de flat en uit de wijk bij elkaar te brengen en hun oude dag, die
velen van hen in eenzaamheid doorbrengen, wat kleur te brengen.
Het jaar 2019 stond voor het bestuur van KOCO voor een groot deel in het teken van het
zoeken van middelen om KOCO een vliegende start te geven. Dat wil niet zeggen dat het
restaurant van KOCO intussen leegstond, of dat er geen activiteiten plaatsvonden.
Integendeel. In samenwerking met lokale partners (o.a. Stichting Dock, Stichting de Wijkbus,
Stichting Aafje, Nieuw Netwerk Rotterdam en Children’s zone) wist Salim de flat vanaf het
begin leven in te blazen.
We kijken terug op een succesvol eerste jaar, maar we staan nu niet stil. KOCO is opgericht
met het idee dat inkomsten uit de keuken van het restaurant (catering) als een vliegwiel
zouden fungeren voor het financieren van activiteiten in de flat. Zo ver is het nog lang niet.
Komend jaar willen we werken aan het uitbreiden van zowel de commerciële als de niet
commerciële activiteiten van KOCO, om KOCO uiteindelijk financieel solide te maken, zonder
het sociale karakter van de stichting uit het oog te verliezen.
In dit jaarverslag beschrijven we wat we afgelopen jaar hebben gedaan en wat we volgend
jaar anders, beter of meer gaan doen. De vier uitgangspunten van onze visie: het zorgen
voor een thuisgevoel onder bewoners, het zorgen voor een inclusieve omgeving waar
iedereen ertoe doet; eenzaamheid bestrijden en mogelijkheden bieden voor ouderen om
zelf actief te zijn, zijn daarbij leidend.
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1.2

Activiteiten

Stichting KOCO Rotterdam is opgericht om de leefbaarheid in de wijk Carnisse te vergroten.
‘Leefbaarheid’ is een breed begrip. In onze visie en missie maken we dit begrip concreet aan
de hand van vier pijlers: thuisgevoel, inclusiviteit, eenzaamheid verminderen en
maatschappelijke meerwaarde. Hieronder lichten we deze pijlers toe en geven we aan hoe
de activiteiten van KOCO aan de betreffende pijler hebben bijgedragen.
Sommige van de activiteiten die we hieronder beschrijven kunnen onder meerdere pijlers
worden opgenomen. Om het overzicht niet te verliezen noemen we elke activiteit één keer
onder de pijler die wat ons betreft het meest van toepassing is.
Hoewel de activiteiten van KOCO netjes passen onder de genoemde pijlers, is het niet de
bedoeling dat de pijlers belemmerend werken voor het ontplooien van nieuwe activiteiten,
die wellicht onder een andere noemer vallen. Salim onderhoudt dagelijks contact met
bewoners en lokale partners om ervoor te zorgen dat de visie en missie van KOCO nauw
aansluiten bij de wensen van de bewoners.
Pijler 1: Thuisgevoel
In een wereld waar van alles verandert en informatie over deze veranderingen in ongekende
snelheid en hoeveelheid op ons afkomt, is het prettig om een omgeving te hebben waar je
van op aan kan: dichtbij, toegankelijk, en veilig. Het restaurant van KOCO is zo’n plek.
Het restaurant
Het restaurant van KOCO is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 uur tot 19.00
uur. Iedereen is welkom om er een drankje te komen drinken of een hapje te komen eten.
Elke avond serveert KOCO twee dagmaaltijden. Ook kan er een maaltijd á la carte worden
besteld.
KOCO streeft ernaar om een gezond en gevarieerde maaltijd te verzorgen, waarin rekening
wordt gehouden met de dieetwensen van de bezoekers. KOCO trekt bezoekers uit de wijk,
uit het wooncomplex en medewerkers van organisaties die actief zijn in de wijk. Het aantal
bezoekers varieert van tien tot veertig bezoekers per dag.
Dans- en muziekmiddag senioren op elke eerste dinsdag van de maand (samenwerking met
DOCK).
Sinds november 2019 organiseert KOCO in samenwerking met DOCK dans- en
muziekmiddagen voor senioren. Ongeveer 40 senioren (tijdens de eerste twee edities) uit de
wijk nemen deel aan de middag onder het genot van een hapje en drankje. Er zijn oude en
nieuwe Hollandse (meezing-)nummers te horen. Bezoekers zingen en swingen mee. Voor
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alle bezoekers van deze activiteit zijn de eerste twee drankjes gratis. Er worden ook
borrelhapjes geserveerd.
Kinderactiviteiten op elke woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur (i.s.m. Children’s
Zone, gemeente Rotterdam).
In het voorjaar van 2019 is KOCO in samenwerking met Children’s Zone van de gemeente
Rotterdam begonnen met activiteiten voor kinderen uit de wijk op de woensdagmiddag. Er
zijn onder andere spelletjes-, voorlees- en pannenkoekenmiddagen georganiseerd. Ook is
Sinterklaas langs geweest met zijn roetveegpieten. Dit na een gezellige middag pepernoten
te hebben gebakken. Rond Kerst hebben de kinderen kerstkaarten gemaakt. Met bekende
kersliedjes op de achtergrond hadden de kinderen veel plezier. Natuurlijk werd en gezorgd
voor iets te drinken voor de kinderen en vers fruit.
Optreden voor wijkbewoners van het zangkoor van De kerk van de Nazerener, op kerstavond.
De Nazerenenkerk in Carnisse organiseerde op Kerstavond voor alle bewoners uit de wijk
een wandeltocht door Carnisse. Er waren verschillende stoppunten waar de deelnemers een
stukje meekregen van het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. KOCO heeft ook haar
deuren geopend op deze speciale avond. Een zangkoor van De kerk van de Nazarener,
gekleed als engelen, zong diverse kerstliederen in het restaurant van KOCO. Met meer dan
honderd bezoekers uit de wijk was dit voor een eerste editie een enorm succes.
Pijler 2: Inclusiviteit
KOCO Rotterdam wil de bewoners van de Nancy Zeelenbergflat en de wijk Carnisse laten
zien dat ze ertoe doen en dat iedereen welkom is. Onze activiteiten richten zich op alle
buurtbewoners: man/ vrouw, jong en oud, ongeacht religieuze, etnische achtergrond of
overtuiging, fysieke en/of verstandelijke beperking.
De pijler inclusiviteit richt zich in de praktijk met name op het stimuleren van participatie.
We doen ons best om mensen uit de wijk (en soms ook daarbuiten) die moeite hebben met
participeren in de samenleving door het uitvoeren van (on)betaald werk, de gelegenheid te
geven om hun steentje bij te dragen op hun eigen manier.
Begeleiden van vrijwilligers met een (bijstand) uitkering (10 personen)
KOCO begeleidt mensen met een (bijstands-)uitkering in en rondom de keuken. KOCO biedt
hen een leer- en werkervaringsplek in een veilige en prettige werkomgeving. Vaardigheden
worden aangeleerd, Nederlandse taal wordt gestimuleerd en het netwerk wordt vergroot.
Een aantal vrijwilligers blijft kort en stroomt daarna door naar een andere werk- en
ervaringsplek of naar een betaalde baan.
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Sommige vrijwilligers hebben langer de tijd nodig. KOCO streeft ernaar iedereen een kans te
geven en te laten participeren op het tempo dat hij of zij aankan. Er is ook veel ruimte om
talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. In 2019 heeft KOCO op verzoek van de
gemeente tien personen begeleid met een (bijstands-) uitkering. Er heeft (nog) geen
terugkoppeling plaatsgevonden over hoeveel van deze personen ook daadwerkelijk
doorgestroomd zijn naar betaald werk.
Spelletjesmiddag op elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00.
Spelletjesmiddagen worden vooral bezocht door cliënten van Pameijer. Dit zijn meestal
mensen met een lichte of zware verstandelijke beperking. De spelletjesmiddagen worden
ook bezocht door scholieren van Het Hoornbeeck College. Deze leerlingen spelen dan een
spelletje mee met de cliënten. Op de ene dag is het wat drukker dan de andere. Het aantal
mensen dat de spelletjesmiddagen bezoekt varieert van 10 tot 25.
Begeleiding van een stagiair met beperking op de maandag en vrijdag (i.s.m. Praktijkcollege)
KOCO heeft vanaf mei 2019 een stagiaire van het Praktijkcollege Charlois begeleid. Haar
naam is Francwaillie en is 14 jaar. We hebben Francwaillie gevraagd om haar ervaring bij
KOCO in haar eigen woorden weer te geven.
“Ik heb 8 maanden stage bij KOCO gelopen. Het was supergezellig met iedereen en het was
ook een hele leerzame stage. In het begin van mij stage wist ik weinig van de horeca. Alleen
een beetje en vooral over snijtechniek en soep maken. Chahrazad heeft me geleerd hoe ik
wortels en komkommers moet snijden zonder in vingers te snijden. De acht maanden stage
waren zeer leerzaam. Nu weet ik veel van horeca. Ook bijvoorbeeld hoe de tafel moet
worden gedekt je goed de lepels, vorken en messen moet poleren. Dat is best zwaar werk,
maar het was zeker de beste stage die ik ooit heb gehad. Ik ben Salim, Sahrazad en Eduardo
voor altijd dankbaar voor hoeveel ze me hebben geleerd.
Pijler 3: Eenzaamheid verminderen
KOCO Rotterdam zet in op het verminderen van de ervaring van eenzaamheid onder
bewoners en omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat door hen een plek te bieden om
samen te komen, samen te eten, elkaar te leren kennen en samen activiteiten te
ondernemen. We richten ons hierbij op ouderen én jongeren in de wijk, omdat we geloven
dat beide groepen over potentie beschikken die van meerwaarde is voor de ander.
Kerstdiner 2019 voor ouderen
In samenwerking met Woonbron en de gemeente Rotterdam heeft KOCO op Eerste Kerstdag
2019 een gratis 3-gangen diner verzorgd voor eenzame ouderen uit de flat en uit de wijk.
Ongeveer 35 senioren schoven aan om gezamenlijk te genieten van al het lekkers dat door
de vrijwilligers van KOCO werd klaargemaakt. De mensen raakten met elkaar in gesprek en
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genoten van elkaars aanwezigheid. Er was genoeg eten en drinken voor iedereen. Een aantal
gasten nam nog een maaltijd mee voor de volgende dag. Hierdoor is niets van het eten
verloren gegaan. Arnout den Bakker, de penningmeester en Richard Sitton,
bestuursvoorzitter van Woonbron waren ook aanwezig en hielpen mee serveren.
De Rotterdamsche Kroeg i.s.m. MDT op Zuid (120 bewoners uit de wijk)
De Rotterdamsche kroeg is een initiatief op basis van een wens van Mevrouw Mes, een
oudere bewoonster van de Nancy Zeelenbergflat. Vanwege haar leeftijd (97 jaar) en
immobiliteit is zij niet meer in staat naar de kroeg te gaan. Dat deed ze altijd wel tot haar
gezondheid het begaf. In samenwerking met Stichting de Werkshop heeft KOCO een dag
georganiseerd voor met name (eenzame) ouderen uit de wijk, helemaal in de sferen van een
Rotterdamse kroeg. Jongeren van het Maatschappelijke Dienst Tijd-project (MDT op Zuid) en
bewoners uit de wijk hebben de dag verzorgd met dans- en muziekoptredens, presentaties
en lekkere échte Rotterdamse gerechten. Een dagje uit in de eigen wijk. Gezamenlijk
genieten van elkaars aanwezigheid en even alles vergeten en kijken en luisteren naar al het
talent in de wijk. Met meer dan 100 bezoekers was de Rotterdamsche kroeg een enorm
succes.
Overige activiteiten
•

Maandelijkse bingo op de eerste vrijdag van de maand (samenwerking met DOCK).

•

Pannenkoekenmiddagen voor eenzame ouderen i.s.m. Netwerk Nieuw Rotterdam.

•

Elke woensdagavond een diner tegen een lagere prijs voor eenzame ouderen uit de
wijk i.s.m. Stichting De Wijkbus.

•

Uitje naar Diergaarde Blijdorp met eenzame ouderen i.s.m. Netwerk Nieuw
Rotterdam.

•

Uitje naar het strand van Hoek van Holland voor eenzame ouderen i.s.m. Stichting
Aafje en gesponsord door Nationale Ouderenfonds.

•

Uitje naar het circus met eenzame ouderen i.s.m. Stichting Aafje.

•

Uitje naar het Maritiem Museum voor eenzame ouderen i.s.m. Netwerk Nieuw
Rotterdam.

•

‘Skaten en eten’ voor o.a. wijkbewoners i.s.m. scholieren van de Rotterdamse
Toneelschool.

•

Fietsen met een duo-fiets voor ouderen uit de wijk die niet meer mobiel zijn i.s.m.
Stichting Unie van Vrijwilligers (heel het jaar door, uitgevoerd door vrijwilligers)

Pijler 4: Maatschappelijke meerwaarde
Werk en bezig zijn gaan samen met fysieke en mentale gezondheid. De activiteiten die KOCO
Rotterdam in de flat onderneemt dragen bij aan het gevoel dat bewoners van de flat en de
wijk ertoe doen. Tegelijkertijd vraagt KOCO Rotterdam van bewoners en omwonenden: ‘doe
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ertoe!’. We geven bewoners en omwonenden de gelegenheid om hun eigen activiteiten
(samen) vorm te geven en/of uit te voeren.
Gerard Heijkoop is bewoner van de Nancy Zeelenbergflat en verzorgt iedere ochtend de
‘koffietafel’. Bewoners van de Nancy Zeelenbergflat en uit de wijk komen iedere ochtend
van 10.00 uur tot 11.30 uur om gezamenlijk een bakje koffie te drinken en met elkaar te
kletsen.
Nico en Ina Baks nemen hun verantwoordelijkheid voor de tuin. Zij zorgen ervoor dat er
nieuwe plantjes worden gepland, dat er wordt gesnoeid en dat de tuin wordt bijgehouden.
Tevens regelt Ina ook de jaarlijkse barbecue. Iedereen uit de flat wordt hiervoor uitgenodigd.
De barbecue wordt betaald met gelden van de gemeente (Opzoomer Mee).
Harry Sparnaay helpt bewoners uit het wooncomplex met allerlei technische klusjes. Zo
heeft hij voor KOCO onder andere de muziekinstallatie en een extra werktafel in de keuken
geïnstalleerd. Alle lampen in de keuken vervangen en de vaatwasser gerepareerd. Tevens
legt hij laminaat vloeren, repareert hij fietsen van bewoners en kun je hem vragen voor
verfklussen.
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2.

Toekomst

Stichting KOCO Rotterdam heeft dankzij de inspanningen van sociaal-ondernemer Salim
Elfassi een succesvol eerste jaar achter de rug, waarin met minimale middelen en veel adhoc samenwerkingsverbanden heel veel projecten gestart zijn en activiteiten ondernomen
die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk Carnisse.
Door deze inspanningen heeft KOCO een goede naam gekregen, en is het restaurant een spil
in het buurtleven geworden. Als bestuur zijn we daar ontzettend trots op. Maar daarmee is
niet alles gezegd. Carnisse is een buurt met veel uitdagingen, maar dus ook met veel kansen.
Kansen om het leven in de buurt beter te maken met behulp van het talent uit de buurt.
Thuisgevoel
Het restaurant van KOCO is een echte huiskamer geworden voor bewoners van de flat en de
wijk. Deze ontwikkeling willen we in 2020 voortzetten. Hierbij speelt het openstellen van het
restaurant voor een bredere doelgroep een belangrijke rol. Deze ambitie hangt samen met
het aantrekken van meer vrijwilligers voor de keuken. Dankzij de ondersteuning van VORM
kunnen we komend jaar iemand aanstellen om het werk in de keuken in goede banen te
leiden. Salim kan zich dan richten op het uitbreiden van de doelgroep.
Met de bestaande activiteiten, die in dit jaarverslag beschreven zijn, hebben we in 2019 veel
buurtbewoners weten te bereiken. We werken eraan om komend jaar met onze activiteiten
nog meer mensen te bereiken. Dit geldt met name voor de groep kwetsbare ouderen en
mensen uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen), die voor instanties lastig te
bereiken zijn. Voor de meest kwetsbare ouderen werken we aan het vergroten van de
opkomst voor het diner op de woensdagavond i.s.m. Stichting de Wijkbus.
Dat ouderen een plek hebben om samen te komen is belangrijk. Maar bij KOCO gaan we ook
graag met ze naar buiten. Dat kan niet altijd in de vorm van uitjes. Achter het restaurant van
KOCO ligt een prachtige tuin die op dit moment niet of nauwelijks onderhouden wordt. Een
deel van de tuin wordt niet gebruikt. In 2020 wordt er gewerkt aan een plan van aanpak
voor de tuin, zodat de bewoners van de flat niet alleen binnen maar ook buiten samen
kunnen komen.
Inclusie en maatschappelijke meerwaarde
Onze pijlers ‘inclusie’ en ‘maatschappelijke meerwaarde’ hebben met elkaar gemeen dat ze
gericht zijn op het betrekken van alle bewoners (ongeacht etnische of religieuze
achtergrond, overtuiging en fysieke of mentale beperking) bij de missie van KOCO: het
vergroten van leefbaarheid in de wijk en het tegengaan van eenzaamheid onder de
bewoners. Alle vrijwilligers die voor KOCO actief zijn geven op hun eigen manier invulling
10

aan het bewerkstelligen van onze missie. Daarbij is er niet iemand meer of minder welkom
of waardevol dan een ander.
Om het aantal bezoekers van het restaurant te vergroten hebben we meer vrijwilligers nodig
in de keuken. In overleg met de gemeente wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een
Wijkwerkschool Carnisse, waarbij tien mensen met een bijstandsuitkering als vrijwilliger in
de keuken aan de slag kunnen. Deze bijstandsgerechtigden worden door casemanagers en
coaches van de gemeente ter plaatste begeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de
individuele belemmeringen voor het vinden van betaald werk (taalproblemen, schulden,
kinderopvang) en naar de wensen van de bijstandsgerechtigde. De Wijkwerkschool start op
1 september 2020.
De ontwikkeling van de Wijkwerkschool ligt volledig in lijn met de missie van KOCO om
bewoners van de wijk die moete hebben met participeren in de vorm van (on)betaald werk,
het gevoel te geven dat zij er ook toe doen, en hen waar mogelijk de vaardigheden aan te
leren om door te stromen naar betaald werk. In de Wijkwerkschool heeft iedereen een eigen
route; het is maatwerk met als doel de bijstandsgerechtigden te laten wennen aan de
structuur van een vaste baan en uit te laten stromen naar betaald werk. Ook deze werkwijze
past bij de visie van KOCO. Bij KOCO is een plek voor iedereen om op zijn/ haar eigen tempo,
en eigen manier bij te dragen aan de missie van KOCO.
Eenzaamheid tegengaan
Voor KOCO hebben de (bejaarde) bewoners van de Nancy Zeelenbergflat een speciale plek.
Het aantal activiteiten op het gebied van het tegengaan van eenzaamheid is dan ook stevig
vertegenwoordigd in het activiteitenaanbod van 2019. We zijn ervan overtuigd dat we met
de inzet op deze pijler een belangrijke meerwaarde leveren voor de buurt en de ouderen in
de flat in het bijzonder. De activiteiten voor de ouderen worden altijd goed bezocht en er
wordt met veel plezier op teruggekeken en over gepraat. De activiteiten zorgen ook voor
nieuwe contacten. De inzet op deze activiteiten blijft daarom het komend jaar onveranderd
groot.
Een onderdeel van het probleem met eenzaamheid is dat met name ouderen achterlopen
met hulpvragen: ze hebben veelal kleine praktische problemen die groter worden omdat ze
niemand hebben die hen daarmee helpt. Als dagelijks aanspreekpunt in de flat helpt Salim
de ouderen in de flat met o.a. het aanvragen van een scootmobiel, het plannen van, en
vergezellen bij tandarts-, huisarts- en ziekenhuisbezoeken, met administratie, boodschappen
en telefoneren met verschillende instanties.
Alles bij elkaar is dit een zware, veelomvattende taak die Salim niet alleen afkan. In het kader
van de zorgbehoefte van de ouderen in de flat is het wenselijk dat lokale instellingen en
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organisaties betrokken worden bij KOCO. Salim onderhoudt op dit moment al contact met
lokale partijen en organisaties die actief zijn in de wijk. Dit zijn o.a. de gemeente, politie,
woningcorporaties, religieuze instellingen en scholen. Het is onze ambitie om beter en meer
gestructureerd aan de zorgbehoefte van bewoners te voldoen door nauwer samen te
werken met zorgaanbieders.

2.2

Activiteiten

Steeds meer bewoners uit de Nancy Zeelenbergflat en uit de wijk weten het restaurant te
vinden. Gezien de goede verhalen over het eten en de activiteiten die voor hen worden
georganiseerd komen ze graag bij KOCO. De bewoners komen elkaar steeds vaker tegen er
ontstaan vriendschappen. Er wordt samen gegeten, samen activiteiten ondernomen en men
vindt een luisterend oor bij elkaar. Soms wordt er ook samen gehuild wanneer er
bijvoorbeeld een bewoner is overleden of bij slecht nieuws na een ziekenhuisbezoek.
Deze meerwaarde van KOCO is met name te danken aan de betrouwbaarheid van het
restaurant als plek voor een dagelijkse kop koffie en een maaltijd en het structurele aanbod
van activiteiten. Het restaurant van KOCO blijft in 2020 uiteraard gewoon open. De
structurele activiteiten die in 2018-2019 zijn gestart werden goed bezocht. Vanwege het
succes van deze activiteiten worden deze in 2020 voortgezet.
Dankzij de goede naam van KOCO komen organisaties, vertegenwoordigers van de
gemeente, en andere stichtingen uit de buurt geregeld bij KOCO ‘binnenvallen’ met ideeën
voor nieuwe activiteiten. Vaak is er bij KOCO ruimte om hier gehoor aan te geven. In dit
jaarverslag kunnen, op een paar uitzonderingen na, nog geen uitspraken worden gedaan
over welke activiteiten dit zullen zijn. De activiteiten die al wel in de planning staan, worden
kort genoemd.
Structurele activiteiten
De maandelijkse bingo op iedere eerste vrijdag van de maand was een succes in 2019 en
wordt in 2020 voortgezet. Veel bezoekers komen vooraf gezellig een hapje eten en drinken
waarna ze daarna gaan bingoën. De bingo is een samenwerking met Stichting DOCK. Acht
vrijwilligers van DOCK en KOCO zorgen dat de prijzen zijn ingekocht, dat er hapjes en
drankjes zijn en dat er muziek is. Na afloop zorgen de vrijwilligers dat de keuken en zaal weer
netjes schoon zijn.
Ook de muziek- en dansmiddagen waren een enorm succes. In overleg met Stichting DOCK is
er besloten deze ook in 2020 voort te zetten. Bezoekers, vooral ouderen, genieten van oude
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Hollandse nummers en zingen en dansen gezellig mee. Dit met een hapje en drankje. De
muziek en dansmiddagen worden door gemiddeld 40 ouderen bezocht. Een groot deel van
de bezoekers komt met de wijkbus. Deze bezoekers worden na afloop ook weer netjes
thuisgebracht. Vier tot zes vrijwilligers worden ingezet om de bezoekers een leuke tijd te
bezorgen.
Het jaarlijks Kerstdiner voor eenzame ouderen wordt ook weer in 2020 georganiseerd. Deze
activiteit werd in 2018 en 2019 druk bezocht. Hierin wordt samengewerkt met alle partners
uit de wijk die in contact zijn met de meest eenzame bewoners uit de wijk; Stichting Hope,
de gemeente, Stichting DOCK, Woonbron en KOCO nodigen de mensen persoonlijk uit met
een mooie Kerstkaart. Vrijwilligers van KOCO zorgen voor een onvergetelijk avondmaal,
mooie Kerstmuziek en een activiteit. Na afloop krijgen de bezoekers een presentje mee.
De kinderactiviteiten worden nog niet drukbezocht. KOCO zoekt hierin de samenwerking
met de gemeente en omliggende scholen. In 2020 zal er meer worden ingezet om ook deze
activiteiten tot een succes te maken. Een betere samenwerking wordt beoogd met alle
partners uit de wijk die zich inzetten op de jeugd uit de wijk. Nuzha El-koubie, de
gebiedsnetwerker uit de wijk Carnisse heeft hiervoor het ‘Kernteam Jeugd’ in het leven
geroepen. Dit kernteam vergadert eens per twee weken in de vergaderzaal van KOCO over
activiteiten te organiseren voor de kinderen uit de wijk.
Ad-hoc activiteiten
Naast de structurele activiteiten is er ruimte voor meer ad-hoc activiteiten en
samenwerkingen. Voor 2020 staan onder andere nog in de planning:
•

Paasfeest met handgemaakte kaarten en paasbloemstuk

•

Mosselfeest in Hollandse sferen (zomerfeest)

•

Bingo met live-muziek en borrel

•

Koken met kinderen uit de wijk

•

Kinderfestival op het plein
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4.

Bestuur

Het bestuur staat uit onderstaande personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Gert-Jan ’t Hart (sinds december 2019)
Arnout den Bakker (sinds juli 2018)
Jacomijne Prins (sinds juli 2018)

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Bestuursleden zijn
benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn na hun termijn herkiesbaar.
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5.

Jaarrekening

2019

2018

Inkomsten
Inkomsten uit subsidies
Omzet horeca
Overige inkomsten

€
€
€

76.367
24
292

€
€
€

15.000
354
1.052

Totale inkomsten

€

76.682

€

16.406

€
€
€
€
€
€
€
€

10.279
6.329
488
48
293
878

4.921
1.022
536
10
199

75

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

1.204
49
19.643

€
€
€

52
41
7.153

€
€
€
€
€

58.780

€
€
€
€
€

5.443
375
1.727
3.138
10.684

€
€
€
€
€
€

1.855

€
€
€
€
€
€

375
762
52

Bestedingen
Inkoop horeca
Kosten huur en huisvesting
Kosten internet/webhosting
Kosten computer en software
Kosten drukwerk
Kosten administratie
Kosten representatie
Overige beheerkosten
Afschrijvingskosten
bedrijfsinventaris
Kosten bank
Totale kosten/bestedingen

315
57

Activa
Bunq Bank
Debiteuren
Rekening te vorderen BTW
Bedrijfsinventaris
Totale activa

2.509
8.114
69.404

Passiva
Crediteuren
R/C Kookcompagnons
Afschrijving bedrijfsinventaris
Eigen Vermogen
Resultaat
Totale passiva
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1.256
9.252
57.039
69.404

9.252
10.684

Het jaar 2019 laat een winst zien van € 57.040. Deze is veroorzaakt door de verkregen
subsidie van € 76.367 door Vorm en de inkoop van de horeca die € 10.279 bedroeg. De
grootste kostenposten worden gevormd door de huurkosten € 6.255 en de afschrijving op
bedrijfsinventaris van € 1.204. De administratiekosten en de internetkosten bedroegen
samen ongeveer € 1.500. De overige kosten zijn lager en minder relevant.
De liquiditeit op de balansdatum 31 december 2019 is goed te noemen met een saldo van €
58.780, terwijl voor een nihil aan debiteuren uitstaat. Aan crediteuren staat op de
balansdatum nog een bedrag van € 1.855 uit.
Het eigen vermogen is op de balansdatum positief te noemen met een saldo van € 66.292 na
toekenning van het resultaat van dit boekjaar. Samenvattend is de solvabiliteit van de
stichting positief te noemen.
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