Ter inleiding
De ‘Stichting Levensvormend Jongerenwerk Noord--Oost Tilburg’ hieronder verder genaamd
‘De Mandala’.
RSIN / Fiscaalnummer:
Contact:
Bestuur:

8082.87.266
Spoorlaan 392--43, 5038 CE Tilburg
Rob Wayers - voorzitter
Henk van Galen - secretaris
Wim van Baalen - penningmeester

Overzicht
Hieronder vertellen wij u over de naam ‘Mandala’, over het beleid, de doelstellingen en het
werkplan van de stichting. Vervolgens geven we informatie over de groepen, het jaarthema,
de activiteiten, en de financiële stand van zaken per 31 december 2014.
De Mandala
De naam ‘Mandala’ betekent: ‘met jezelf bezig zijn’. De jongeren worden geactiveerd om
veel met zichzelf bezig te zijn. De gekozen mandala heeft een gesloten cirkel, waarbij de
jongere zelf het middelpunt is. De Mandala heeft vier punten, die staan voor de taken
waarmee we samen in gesprek gaan, zoals: ouders, school en maatschappij, eigen wijken,
cultuur en religie, etc. De gekozen ‘zon-mandala’ staat voor de zon die elke dag voor
jongeren zou mogen schijnen, symbool van een onbezorgde jeugd. Wij willen met de
jongeren mede verantwoordelijkheid dragen voor hun kijk op de wereld en hun besef om
zorg te willen dragen voor zichzelf en elkaar.
Het beleid
De stichting is actief in de oudere wijken van Tilburg Noord-Oost waarbij de Mandala een
eigen geluid laat horen over de toekomst van jongeren. Overlapping met activiteiten van het
stedelijke reguliere jeugd- en jongerenwerk wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien er
toch raakvlakken zijn dan staan de gemeenschappelijke belangen van alle
jongeren voorop. De stichting is zelfstandig en heeft haar eigen doelstellingen en werkwijze.
De verantwoordelijkheid ligt op het vlak van het begeleiden van jongeren die op weg naar
hun volwassenheid hun eigen vragen, problemen en kansen tegenkomen, én deze zichtbaar
willen maken. De begeleiding is er op gericht om de jongeren, in samenspraak met
leeftijdsgenoten, via verschillende activiteiten te laten werken aan hun eigen leven en
toekomst. Daarbij wordt de kennismaking met problemen en ontwikkelingen in de
maatschappij, dichtbij en veraf, niet uit de weg gegaan. Elk jaar wordt een werkplan
opgesteld waaraan de jongeren voor een belangrijk deel hun eigen invulling geven. Het is de
taak van de stichting om de jongeren met open vizier te sturen en te coördineren, met
nadrukkelijke aandacht voor levens- en zingevingvragen. De Mandala levert zo doende een
eigen bijdrage aan de vorming van de jongere tot volwassen lid van de maatschappij. Zodat
ook zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan een menselijkere samenleving, waarbij
gelijkwaardigheid centraal staat.

De doelstellingen van de Mandala
De stichting wil jeugd en jongeren tussen ongeveer 10 en 18/20 jaar een open, veilige en
uitdagende plek bieden waar ze zich thuis voelen en kracht opdoen aan elkaar, aan de
begeleiders en middels projecten en activiteiten. Daarbij staan drie doelstellingen centraal.
De jongeren op een ontspannen manier regelmatig samen laten komen waarbij hun leven
met al z’n ups en downs centraal staat. Direct of indirect wordt aandacht gegeven aan het
bewustzijn en de vorming van waarden en normen.
1. Zorg dragen dat de jongeren met heel hun hebben en houden, in het licht van hun
ontwikkeling en visie, positief onder de aandacht worden gebracht bij elkaar, bij personen
en organisaties in de binnen- en buitenwereld. Met daarbij de nadruk op het bewustzijn dat
ieder mens iets eigens en extra’s te bieden heeft aan mens en maatschappij, vooral in de
directe leefomgeving.
2. Te trachten om gezinnen te stimuleren, te ondersteunen en aan te vullen in de opvoeding
van jongeren door het aanbieden van passende activiteiten. Door zich
medeverantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van de toekomstige volwassenen, én voor
het leefklimaat van nu in de wijken van Tilburg Oud-Noord. Kernwoorden zijn
kleinschaligheid en laagdrempeligheid. Dit wordt gestalte gegeven door de groepen klein te
houden, de ontmoetingslocaties een ‘huiskamersfeer’ te laten uitstralen en door incidenteel
huisbezoeken af te leggen.
Beloningsbeleid
De Mandala heeft één betaalde parttime medewerker in dienst.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.
De groepen
Elke groep telt gemiddeld 6 tot 9 deelnemers die meestal elke twee weken bij elkaar komen
onder leiding van 1 of 2 vrijwilligers en/of de jongerenwerkster. Op dit moment zijn er 50
deelnemers, 8 vrijwilligers en is er 1 parttime betaalde jongerenwerkster. Momenteel zijn er
2 groepen met 10-12 jarigen, 1 groep met 13-14 jarigen, 1 groep met 15-16 jarigen, en 4
groepen met 16-plussers. In het werkjaar 2013-2014 betaalt elke jongere, afhankelijk van de
groep, een eigen bijdrage van gemiddeld € 35,--per jaar.

Jaarthema
Ieder jaar stellen we een pakkend thema centraal. Vanuit dit thema gaan we vervolgens een
jaar lang aan de slag. Het jaarthema is uitgewerkt in een sfeer van ontmoeting waarbij
activiteiten worden ondernomen, gesprekken met elkaar worden aangegaan en waarbij
onder begeleiding aandacht is voor de vele manieren waarop een mens kan kijken en de
wereld kan bezien.
De vormgeving van de projecten en activiteiten is als volgt ingedeeld:
A.
Start van het werkjaar door aandacht en verduidelijking van het thema.
B.
Cultuur en kunst binnen het thema.
C.
Ontmoetingen met ouderen.
D.
Beïnvloeding door sociale media.
E.
Fototentoonstelling in het kader van het thema.
F.
Bezoek rond de dag van de Nationale Dodenherdenking aan kamp Vught en het
Nationaal Monument van herdenking aan de 2e wereldoorlog.
G.
Vijf reguliere bijeenkomsten met de eigen groep.
H.
Aandacht voor het 15-jarig bestaan van de Mandala.
I.
Internationale 7-daagse ontmoeting met jongeren in Taizé/Frankrijk in mei 2014.
J.
Waarderings-en dankjewel uitstapje met alle vrijwilligers en jongerenwerkster.
K.
Vormings- en trainingsdag met de vrijwilligers en de jongerenwerkster (buitenshuis).

Financiële verantwoording 2017
Winst- & Verlies rekening

2017

Baten
Lasten

€ 10.342
Personeelskosten
Administratiekosten
Huisvestingskosten
Inrichting /
verbouwing
Activiteiten
Rente lasten/baten
Totaal Kosten

€ 13.853
€ 695
€ 2.630
€0
€ 1.280
-€ 32
€ 18.426

Saldo (verlies)

-€ 8.084

Balans

2017

Activa

Liquide middelen
Overige activa
Totaal Activa

€ 13.789
€0
€ 13.789

Passiva

Eigen vermogen
Diverse korte
passiva
Totaal Passiva

€ 12.389
€ 1.400
€ 13.789

Toelichting :
- De baten bestaan uit algemene donaties van particuliere fondsen en
bijdragen voor de activiteiten van de Mandala.
De algemene donaties zijn niet structureel van aard zodat het saldo van
baten en lasten per jaar sterk fluctueert.
Vanwege het ontbreken van vaste baten streeft de stichting er naar dat het
eigen vermogen minimaal de omvang heeft om de lasten van het eerstvolgende boekjaar te dekken.

