
 

Programmaoverzicht  

Een greep uit de programma’s in het jaar 2019.  

 

De programmering van De Nieuwe Poort slaat terug op de eeuwenoude drieslag van leren, dienen 

en vieren. Ook in het jaar 2019 vonden er vanuit deze drie werkwoorden verschillende activiteiten 

en programma’s plaats. De Nieuwe vult dit in vanuit het werkwoord dienen. 

 

Dienen 

Tegen het einde van het jaar 2012 was er het idee om een sociale werkplaats te starten op de 

Zuidas. De Zuidas was in korte tijd uitgegroeid van een gebied met een open grasveld tot hét 

business district van Nederland. Hoe mooi zou het zijn als juist in het midden van dit nieuwe 

kantorengebied met tienduizenden goede banen een plaats zou komen voor kwetsbare mensen die 

aan de randen van de arbeidsmarkt verkeren? 

 

Het werd een aparte maatschappelijke BV met daarin een restaurant, een bar en veel vergaderzalen: 

De Nieuwe Poort, een huis voor werk en hoop. 

 

De Nieuwe Poort wil zich graag inzetten voor mensen die wel een opstapje kunnen gebruiken. De 

Nieuwe Poort is verheugd om te zien dat het restaurant als sociale werkplaats 10 personen heeft 

kunnen helpen. Maar daarnaast wil De Nieuwe Poort ook de sterke broeder uit de samenleving 

aanzetten tot bekommering om de zwakkere broeder. Deze ontmoeting vindt plaats in verschillende 

programma’s van De Nieuwe Poort. De vraag is echter: Wie helpt nu eigenlijk wie? Zijn we op een 

bepaald moment in ons leven wellicht niet allemaal aangewezen op de hulp van een ander? Daar 

gaat het in het dienen om. 

 

Hierna volgt een greep van de activiteiten die heeft Stichting De Nieuwe Poort het afgelopen jaar in 

het kader van ‘dienen’ heeft georganiseerd. 

 

Valentijnsdag Amsterdam & Rotterdam februari 2019 
Voor je het weet, heb je een date! 

 

Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar 

op stap. Deze Valentijnsdag staat volledig in het teken van de ontmoetingen tussen jong en oud. 

Young professionals hebben in toenemende mate behoefte aan ontsnapping uit het drukke en 

stressvolle werkleven, maar weten niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ervaringen en 

herinneringen van senioren bieden daartoe de uitgelezen mogelijkheid. Ouderen daarentegen 

voelen zich soms eenzaam. Daarbij komt het regelmatig voor dat ze zonder familie en/of 

levenspartner door het leven gaan. Wie helpt dus nu eigenlijk precies wie? Bewegende beelden van 

deze dag: 

 

Amsterdam: https://youtu.be/jPogvhhuJCo 

Rotterdam: https://youtu.be/xpvmS2uYsxs 

https://youtu.be/jPogvhhuJCo
https://youtu.be/xpvmS2uYsxs


 

 
Valentijnsdag in De Nieuwe Poort Amsterdam 

 

Platform Jongeren, werk en Hoop 

 
De Nieuwe Poort (https://www.jongerenwerkenhoop.org) bouwt sinds 2017 samen met haar 

partners aan het platform Jongeren, Werk en Hoop. Dit platform streeft naar een inclusieve 

arbeidsmarkt voor jongeren, door het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven met: geld, 

onderzoek, kennis, netwerk en fysieke ontmoetingsplekken. Initiatieven worden aan elkaar 

gekoppeld tot een zogeheten alliantie. Na het deelnemen aan Jongeren, Werk en Hoop kunnen de 

initiatieven met meer kwaliteit, meer mensen naar werk begeleiden, aan het werk houden en/of de 

positie op arbeidsmarkt versterken. Jongeren, Werk en Hoop wil de volgende stap – van verbreding 

– zetten, door succesvolle allianties binnen het platform de mogelijkheid te geven te groeien in 

impact. Dit valt onder de strategie van Jongeren, Werk en Hoop om op lange termijn commitment 

op de impact aan te gaan.  

 

Het doel van Jongeren Werk en Hoop is om via het sterker maken van initiatieven en het doen 

groeien van hun impact, op grotere schaal te leren welke oplossingen en acties nodig zijn voor 

systeemimpact: fundamentele veranderingen die nodig zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt. De 

Nieuwe Poort heeft hierin de rol als maatschappelijke incubator door initiatieven niet alleen te 

financieren maar ook te ondersteunen met; een werkruimte, netwerk, ontmoeting, inhoudelijke 

coaching en andere diensten. Als maatschappelijke incubator kunnen we de vertaling naar 

maatschappelijke impact maximaliseren. Jongeren Werk en Hoop wil dan ook initiatieven die 

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden, hierin breed ondersteunen.  

 

Meer informatie over ons platform Jongeren, Werk en Hoop vind je op: 

https://www.jongerenwerkenhoop.org/


 

https://www.jongerenwerkenhoop.org/ 

 

 

Straatvoetbaltoernooi Amsterdam & Rotterdam juli 2019 
Young professionals en vmbo-leerlingen scoren samen! 

 

In Amsterdam speelde professionals van op en buiten de Zuidas samen met de leerlingen van het 

Calvijn College uit Amsterdam-Nieuw west. Dit jaar ‘uit’ bij het schoolgebouw van het Calvijn 

College. In Rotterdam vond het ‘traditiegetrouw’ plaats op het Schouwburgplein. In samenwerking 

met het Rotterdams Vakcollege de Hef werden ook hier de leerlingen en professionals uit het 

Rotterdam Central District gemixt over de verschillende teams. Bewegende beelden van deze dag: 

 

Amsterdam: https://youtu.be/_OawqcHj_-w 

Rotterdam: https://youtu.be/DIbUTqzs5g0 

 

 
De achtste editie van het straatvoetbal toernooi in Amsterdam 

 

 

 

  

https://www.jongerenwerkenhoop.org/
https://youtu.be/_OawqcHj_-w
https://youtu.be/DIbUTqzs5g0


 

TEAM 

 
Bestuurssamenstelling 
De heer dhr. R. van Zwieten, voorzitter 

Mevrouw S. Heidema, penningmeester 

De heer J. de Ruiter 

De heer M. Veldman 

Mevrouw K. van den Broeke 

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor de vervulling van hun functie als bestuurder, doch 

hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. (Artikel 3.6 akte van oprichting) 

 

Team 
Carmen Snijders – Programmadirecteur/ Platformmanager Jongeren, Werk en Hoop 

Noor van Imhoff – Communicatiemedewerker 

Bastiaan Meinders – Programmamaker 

 
Medewerkers van De Nieuwe Poort worden beloond volgens de salarisregeling van Stichting De 

Nieuwe Poort. 

  



 

FINANCIELE VERANTWOORDING 

 Stichting De Nieuwe Poort te Amsterdam concept 

 
 
 
 
 
1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 31/Dec 31/Dec 

 2019 2018 

Euro Euro 

ACTIVA 

Vaste Activa 

 Materiele vaste activa (1)    
         5.313                 -  

Inventaris 

 Financiele vast activa (2) 

 Deelnemingen in Groepsmaatschappijen                     1                     1 

 Vorderingen op Groepsmaatschappijen    
   
     683.309         677.894 

     683.310         677.895 

Vlottende activa 

 Vorderingen (3) 

 Handelsdebiteuren             3.600                 750 

 Vorderingen op Groepsmaatschappijen           80.764           37.109 

 Vennootschapsbelasting                 526                 135 

 Overige vorderingen                 938                 -  

 Overlopende activa    

 Effecten (4)    

             224                 -  

     542.422         485.391 

 Liquide middelen (5)    

    

     113.478         173.696 

1.430.575     1.374.976 



 

 

 

 

 

PASSIVA 

  

 

 

 

 

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Schulden aan groepsmaatschappijen 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Overige schulden 

Overlopende passiva 

31/Dec 31/Dec 

2019 2018 

Eur0 Euro 

    1.272.446                1.324.779  

       

 

         

       149.460           10.473 

                   1                     1 

           4.181           11.947 

           1.581                 -  

           2.906           27.776 

       158.129           50.197 

   1.430.575     1.374.976 

Eigen vermogen 

Overige reserves 

(6) 

Kortlopende schulden (7) 



 

BATEN EN LASTEN 

2   KOSTEN EN OPBRENGSTEN OVER 2019  

  

 Bijdrage programmering (8,9) 

                    Kostprijs programmering (10) 

                    Bruto opbrengst 

Kosten 

 Personeelskosten (11) 

                    Afschrijvingen (12) 

                    Huisvestingskosten (13) 

                    Exploitatiekosten (14) 

                    Kantoorkosten (15) 

                    Programmeringskosten (16) 

                    Algemene kosten (17) 

 

 

Over / (tekort) 

Opbengst van vorderingen die tot de vaste 

activa behoren en van effecten  (18)  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (19) 

Waardeveranderingen van vorderingen die  

tot de vaste activa behoren en van effecten (20)  

Rentelasten en soortgelijke kosten  (21) 

Financiele baten en lasten 

 

Over / (tekort) Belastingen 

 

                    Aandeel in het resultaat van deelnemingen (22) 

Over / (tekort) 

 

 

 

Euro 

31/dec 19 

Euro 

31 dec/18 

       506.826          729.795 

        277.148          431.745 

        229.678          298.050 

        200.562          149.202 

                937                   - 

           36.103                   - 

                102                  300 

             9.998             12.101 

           81.844             14.362 

           44.417             58.989 

        373.963          234.954 

 

       -144.285             63.096 

             

             3.575               1.498 

           30.843             30.675 

            

            57.769            -21.990 

            -5.650              -2.259 

           86.537               7.924 

 

         -57.748             71.020 

                 -                   - 

         -57.748             71.020 

             5.415         -160.331 

         -52.333           -89.311 



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 


