Verantwoording structurele subsidies
Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon.
Dit formulier kunt u mailen naar uw contactpersoon, naar subsidies-mo@alphenaandenrijn.nl of versturen
naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn, t.a.v. afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
A. Uw gegevens

Naam organisatie
Stichting MAX
Postadres
Olympiaweg 2a
Postcode
2406 LG
(Woon)Plaats
Alphen aan den Rijn
Telefoon
0172-498644
E-mail
info@stichting-max.nl
Bankrekeningnummer
NL31ABNA0467028230
Ten name van
Stichting MAX
Nummer Kamer van Koophandel 27312564

B. Ontvangen subsidie

Voorlopige subsidie 2017
€ 19.200
Kenmerk beschikking
138916
Indien van toepassing:
Aanvullende beschikking(en) €
(indien van toepassing kenmerk beschikking)
C. Eigen organisatie
Ja Nee Nvt
Zijn er nog ontwikkelingen die van invloed zijn op de voorlopige verlening van volgend jaar?
Zo ja, toelichting: De voorgenomen sluiting van de Olympiaweg en de daaruit voortvloeiende kosten
Heeft u voldaan aan de in de beschikking opgenomen voorwaarden?

D. Uitgevoerde activiteiten

Activiteit(en)
1. Openstelling Tienercentrum
MAX met een divers
activiteitenaanbod

Periode
2017

Bereik
19698

Samenvatting activiteit
Inloopactiviteiten, feesten, workshops, cursussen, weerbaarheidtrainingen, sociale
activiteiten

2. Dance4Kids Kerk &Zanen

2017

382

Maandelijkse disco voor kinderen van de basisschool

3. Openstelling Jongerencentrum
The Cube met een divers
activiteitenaanbod

2017

5193

Inloopactiviteiten, feesten, workshops, sociale activiteiten

E. Toelichting op de activiteiten/relatie maatschappelijke effecten
Activiteiten en de maatschappelijke effecten


Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl begint al op vroege leeftijd. Bij Dance4Kids stimuleren wij bewegen, net als
bij de danslessen in het kader van talentontwikkeling. Verder laten wij tieners op een leeftijd waarop zij ontvankelijk
zijn voor het ontdekken van alcohol dat de consumptie van alcohol niet nodig is tijdens het uitgaan. Wij proberen dit
principe bij de jongeren vast te houden tot ze 18 zijn en daadwerkelijk mogen drinken. Met name in Boskoop is hier
nog veel in te doen. We merken dat de behoefte aan alcohol onder de 14- tot 17-jarigen dermate groot is dat er
bezoekers wegblijven op onze alcoholvrije avonden. In Boskoop is alcohol vrij makkelijk verkrijgbaar voor tieners van
alle leeftijden. Door de groep 8 leerlingen en brugklassers van nu “op te voeden” met alcoholvrije feesten, hopen wij
dat het alcoholgebruik onder deze groep op de lange termijn af gaat nemen.

Effect(en)
2, 5



Het merendeel van de vrijwilligers van onze stichting is tussen de 11 en 25 jaar oud. Hiermee vallen zij nog binnen de
doelgroep en hebben zij een goed beeld van de behoeften van hun leeftijdgenoten. Vrijwilligerswerk bij Stichting MAX
is een goede voorbereiding op een betaalde baan. De jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen,
initiatief te nemen, ontwikkelen sociale en communicatieve vaardigheden en ontwikkelen hun organisatietalent. Door
de doordachte organisatiestructuur zijn vrijwilligers medeverantwoordelijk en dragen zijn hun steentje bij aan zowel de
activiteiten als de instandhouding van de overkoepelende organisatie.



Vrijwilligers ontwikkelen vaardigheden en leren van elkaar. Maar bovenal; ze leren door doen. Veel vrijwilligers zijn
laaggeschoold en hebben een praktische onderwijsbehoefte. Een voorbeeld hiervan is de IVA training voor vrijwilligers.
Samen met Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (BOOST) organiseren wij een IVA training die naast het
theoretische deel vooral praktisch is. Met het IVA certificaat op zak hebben de jongeren staan jongeren steviger in hun
schoenen achter de bar, en hebben ze een voordeel als ze later in de horeca gaan werken.



Zowel bezoekers als vrijwilligers werken aan het uitbreiden van hun netwerk, met name de jongeren waar het sociaal
gezien wat minder mee gaat voorkomen door deelname aan de activiteiten of vrijwilligerswerk een sociaal isolement en
hebben een zinvolle dagbesteding. Zeker bij de armere gezinnen –waar sport en andere hobby’s niet vanzelfsprekend
zijn- merken wij dat die behoefte aan een zinvolle dagbesteding duidelijk bestaat.



De doelgroep van onze activiteiten bestaat voor een groot deel uit jongeren aan de ‘zwakkere kant’ van de
maatschappij, waar meedoen niet vanzelfsprekend is. De jongeren bevinden zich in een natuurlijke achterstandspositie
en hebben daardoor extra ondersteuning nodig om een volwaardige plek in de gemeenschap te verwerven. MAX
begeleidt deze jongeren door ze sociale en communicatieve vaardigheden bij te brengen waarmee ze zich beter
kunnen presenteren op weg naar een werkomgeving die aansluit bij hun mogelijkheden. Het meest in het oog
springende gevolg van die persoonlijke en professionele ontwikkeling is dat de terugval en uitval in het groeiproces
wordt voorkomen. In feite biedt MAX een vorm van preventieve zorg, waardoor curatieve maatregelen –door politie,
jeugdzorg en andere hulpverlenende instanties- minder nodig zijn. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar
betekent ook een aanzienlijke vermindering van het bedrag aan gemeenschapsgeld dat aan curatieve maatregelen
wordt besteed. In het ideaalbeeld van Stichting MAX heeft iedere kern binenn onze gemeente een basisvoorziening
voor de ‘mainstream’ jongeren. Deze voorziening geldt als ontspanningsgelegenheid en plaats voor talentontwikkeling
voor jongeren, maar ook als vindplaats voor de jongerenwerkers. Daarnaast heeft de voorziening een duidelijke

4,6,7,9,11

signalerende taak en kan men doorverwijzen naar professionele hulp. Beide locaties die reeds als zodanig functioneren
(MAX en The Cube) hebben in 2017 ook live muziek verder centraal gesteld. Dit door onder andere de creatieve dag
“Boskoop heeft ‘t” en een grote georganiseerde jamsessie voor middelbare scholen in Alphen.



In Boskoop willen wij de sociale cohesie onder de inwoners vergroten. Dit doen wij door op regelmatige basis ook

10,12

activiteiten te organiseren voor 25-plussers. Daarnaast bieden wij ruimte aan het Pop-In koor, waarmee zo’n 50
volwassenen uit met name Boskoop en Alphen wekelijks kunnen zingen. Ook organiseren wij iedere maand een soos
voor mensen met een verstandelijke beperking in ons pand.


Door het bieden van ‘ruimte voor talent’ willen wij jongeren stimuleren actief kunstzinnig bezig te zijn. Door de
laagdrempelige jamsessies,
-waar beginners en gevorderden samen geheel vrijblijvend muziek kunnen maken- willen wij jongeren stimuleren om
met muziek bezig te zijn. In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van
musiceren op de mens. Deze onderzoeken hebben bewezen dat muziek en musiceren een zeer positieve invloed heeft
op zowel de gemoedstoestand als de intelligentie van de mens. De betekenis van muziek is fundamenteel veel groter
dan woorden, beelden of geuren. Dit effect komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het
herkennen van patronen (klank en trillingen) en daarmee een veel diepere betekenis geeft aan alle andere
communicatievormen. Uit EEG-onderzoeken is gebleken dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en
intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende
mensen. Om deze reden zijn wij in 2016 gestart met muzieklessen onder de naam en in samenwerking met de
Alphense Popschool. Deze laagdrempelige lessen in Alphen aan den Rijn zijn een succes, naast de lessen zijn er ook
clinics van beroemde muzikanten en momenten waarop iedereen welkom is om te komen kijken en luisteren naar al
het talent. Het succes in Alphen heeft ons doen besluiten om in het najaar van 2017 ook te starten met de Boskoopse
Popschool, en ook vanuit The Cube muzieklessen aan te gaan bieden. Via een fondsaanvraag willen wij in Alphen een
goede PA en backline neer gaan zetten, zodat het ook makkelijker is om (startende) jongerenbands –die vaak niet over
eigen installaties beschikken- letterlijk en figuurlijk een podium te bieden.

2, 4, 6, 7



Samen met Alphen Beweegt en jongerenwerk vanuit BOOST (Participe) bieden wij sociale sportieve activiteiten aan,
waarbij Tienercentrum MAX de locatie danwel uitvalsbasis is. Met deze activiteiten willen we een zo breed mogelijke
doelgroep aanspreken, maar we willen er met name ook zijn voor jongeren waarvoor bijvoorbeeld het lidmaatschap van
een sportclub financieel gezien niet vanzelfsprekend is door de financiële of sociale positie van het gezin.
Het streven is naar een wekelijks sportmoment op een vaste avond. De activiteiten zijn zo divers mogelijken wisselen
elkaar zo veel mogelijk af. Omliggende sportverenigingen zullen worden uitgenodigd om ook
een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop/clinic. Hiermee hopen we jongeren die daar wel
financieel toe in staat zijn te motiveren zich aan te sluiten bij een sportvereniging.
Deze activiteit wordt voornamelijk ingevuld in samenspraak met
de jongeren. Een greep uit de activiteiten die je hierbij kunt bedenken zijn:
- Voetbal
- Freerunning
- Calisthenics
- Darttoernooi
- Pooltoernooi
- Bootcamp
- Rondje meer rennen met tijdswaarneming
De activiteiten worden door een sportieve kracht van Alphen Beweegt zorgvuldig en professioneel voorbereid en
uitgevoerd. Elke maand worden de activiteiten samen met Stichting Max geëvalueerd en gekeken naar nieuwe opties.
Ook wordt er gekeken naar activiteiten die georganiseerd kunnen worden in de vakanties. Dit zullen wat grotere, niet
structurele activiteiten zijn.
Alphen Beweegt rekent een uurtarief voor het verzorgen en begeleiden van een reguliere activiteit, voor een grotere
niet-reguliere activiteit is ook een tarief vastgesteld. Voor de begroting gaan we uit van 40
schoolweken per jaar met per schoolweek één activiteit en vier grotere activiteiten in de schoolvakanties.

5, 10, 12

F. Tips voor de gemeente
Wij bekijken hoe we het subsidieproces voor aanvragers kunnen verbeteren (dus de aanvraagprocedure, verantwoording etc.). Heeft u tips die we hierin in mee
kunnen nemen? Dan horen wij dat graag!
Op een van de laatste werkdagen van het jaar kregen wij de subsidiebeschikking voor het komende jaar. Dit betekent een vrij lange aanvraagtermijn (1 mei tot 20
december) en de daarmee gepaarde onzekerheid. Zeker aangezien nu blijkt dat het collegebesluit reeds in oktober al was genomen zouden wij graag eerder
uitsluitsel krijgen bij een volgende aanvraag.

G. Uitgevoerde activiteiten (financieel)

Zie inhoudelijk jaarverslag en de toelichting op de exploitatierekening

H. Balans

BEZITTINGEN

1 JANUARI 2017
€

1 JANUARI 2018
€

Vaste activa (beleggingen/aandelen,
waarde grond/gebouwen, waarde
machines/apparatuur
Kas/Bank/Giro saldo
Voorraden (kantoorartikelen,
spelmaterialen etc.)
Debiteuren (nog te ontvangen bedragen)

€

€

€ 2.389
€ 4.200

€ 18.491
€ 3.500

€ 2.869

€ 3.554

Totaal Activa (Bezittingen)

€ 9.458

€ 23.491

SCHULDEN
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Vreemd vermogen
-voorzieningen
-langlopende schulden
-kortlopende schulden
Specifieke reservering
Crediteuren (nog te betalen bedragen)

1 JANUARI 2017
€
€ 8.031
€
€
€
€
€ 1.500
€
€
€
€ -73

1 JANUARI 2018
€
€ -3.248
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 26.739

Totaal Passiva (Schulden)

€ 9.458

€ 23.491

I. Exploitatierekening

Ontvangen subsidie
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

€ 19.200
€ 107.102 +
€ 126.302

Uitgaven
Resultaat

€ 135.510 € -9.208

I. Toelichting Exploitatierekening

Overige inkomsten (vul svp in de vakjes uw soort inkomsten in):
Activiteiten

€ 5.678

Verhuur

€ 35.332

Public relations

€ 3.995

Horeca

€ 59.355

Overig

€ 2.742

Totaal

€ 107.102

Uitgaven (vul svp in de grijze vakjes uw soort uitgaven in):
Activiteiten

€ 14.476

Beheer en onderhoud

€ 30.639

PR, communicatie en kantoorkosten

€ 4.770

Vrijwilligers

€ 2.636

Horeca

€ 47.446

Locatiegebonden (huur, gas, water, licht ed)

€ 35.543

Totaal

€ 135.510

J. Ondertekening subsidieverantwoording 2017

19-04-2018
A.S.W. de Nie
Bestuurslid

………………………………………..
Datum

