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Voorwoord
Als voorzitter van Spoor073 mag ik ons jaarverslag 2014 bij u inleiden.
Voor de eerste keer bieden wij u een jaarverslag aan als bestuur van Spoor073. Op
1 januari 2014 bestonden we nog als Stichting SOS Rommelmarkt en Stichting De
Zelfkrant.
Het jaar 2014 stond voor ons in het teken van veel veranderingen.
We, SOS Rommelmarkt en De Zelfkrant, zijn op 30 augustus 2014 gefuseerd tot
Spoor073. Een goed besluit, bedoeld om gezamenlijk sterk te blijven staan voor onze
doelgroep.
In mei werden het distributiepunt en de inloop van De Zelfkrant in de Tolbrugstraat
gesloten.
Eind juni kregen we als Spoor073, samen met het PUB, de sleutels van onze nieuwe
vestiging aan de Ridderspoorstraat. Veel werk aan de winkel! Letterlijk en figuurlijk.
Als bestuur hebben we veel bewondering voor de enorme inzet die onze
deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten hebben laten zien om de verhuizing van
de Vughterstraat naar de Ridderspoorstraat voor elkaar te krijgen.
Op 20 september vierden we feest, samen met het PUB. Wethouder Snijders kwam
onze gezamenlijke nieuwe locatie officieel openen. Ook de distributie van De
Zelfkrant ging hier van start.
De Verscholen Stad ging door met de stadswandelingen en heeft weer veel mensen
een heel ander stukje ’s-Hertogenbosch laten zien.
Met zoveel veranderingen, zoveel te doen en met zoveel inzet en enthousiasme zijn
we blij en dankbaar dat we door kunnen gaan voor en met de mensen die bij ons
aankloppen. Ook de klanten van onze kringloopwinkel weten ons weer goed te
vinden.
Dat geeft ons als Spoor073 vertrouwen voor 2015!
Jetty Eugster
Voorzitter Stichting Spoor073
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Inleiding
In dit jaarverslag beschrijven wij beknopt wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan
voor onze doelgroep; zowel als Spoor073 als in samenwerking met onze
ketenpartners.
Met onze drie belangrijkste activiteiten (SOS Rommelmarkt, De Zelfkrant en De
Verscholen Stad) bieden we dagbesteding en sociale activering in combinatie met
integrale dienstverlening aan onze doelgroep.

Onze doelgroep heeft te maken met meervoudige problematiek en hierdoor een
grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Vaak is er sprake van sociaal isolement.
Het werk van Spoor073 valt onder de noemer Sociale Activering.

Uitgangspunten en werkwijze
Spoor073 gaat er vanuit dat ieder mens waardevol is. Iedereen die wat van z’n leven
wil maken, is welkom. Er wordt steeds gekeken naar mogelijkheden die deelnemers
hebben.
Onze deelnemers hebben veelal te maken met meerdere problemen op meerdere
leefgebieden. Spoor073 biedt ondersteuning bij de aanpak van de grootste
knelpunten.
Binnen Spoor073 zijn iemands capaciteiten leidend. Men kan op eigen tempo
functioneren. Zo nodig past het werk zich aan de deelnemer aan. Door een zinvolle
dagbesteding ervaren onze deelnemers weer levenslust. Zo krijgen zij de regie over
hun eigen leven weer in handen.
Zo proberen we het contact met de reguliere hulpverlening weer te herstellen, bij
financiële problemen begeleiden we richting een uitkering en/of schuldhulpverlening,
bij dakloosheid bemiddelen we richting het Inloopschip en Sociaal Restaurant ’t
Ankertje, enzovoort.
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Klantvriendelijkheid en respect voor elkaar zijn kenmerken van onze organisatie.
Doorlopend wordt er gekeken naar mogelijkheden voor verbetering.
Respect voor anderen en motivatie om iets van je leven te maken zijn twee
belangrijke uitgangspunten.

Activiteiten
SOS Rommelmarkt

Onze kringloopwinkel is een moderne, opgeruimde, overzichtelijke winkel waar
klanten professioneel worden geholpen door onze deelnemers, vrijwilligers,
stagiaires en medewerkers met een dienstverband. De winkel kent enkele
uitgangspunten, zoals
- Hergebruik van goederen en betaalbare spullen voor iedereen
Iedere dag halen we bij mensen thuis spullen op (of mensen komen deze zelf
brengen). Deze spullen worden gesorteerd, nagekeken, zo nodig gerepareerd en in
de winkel verkocht tegen lage prijzen.
- Winst uit verkoop voor ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden
Drie maal per jaar worden subsidieaanvragen vanuit de hele wereld door een
speciale werkgroep behandeld. Iedere medewerker heeft een stem in de
besluitvorming over welke projecten financiële steun krijgen.
- Restafval wordt gescheiden afgevoerd
Papier en restafval wordt gescheiden afgevoerd. Ook binnen onze winkel heeft
recycling het afgelopen jaar een steeds belangrijkere rol gekregen. Alle niet
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verkochte kleding wordt elders hergebruikt. Alle metalen worden gescheiden en
verkocht, evenals alle elektro en elektronica.
- Ondersteuning daklozen
Voor mensen die geen inkomsten hebben en buiten slapen stelt SOS Rommelmarkt
noodzakelijke spullen beschikbaar. Ingebrachte tenten, dekens en slaapzakken
houden we apart en worden gratis aan deze mensen verstrekt. Wanneer er al wel
contact is met hulpverlening kunnen we ook gratis kleding en schoeisel beschikbaar
stellen.
De inventaris voor ‘op kamers na dakloosheid’ kan geregeld worden voor de helft van
onze winkelprijs.

De Zelfkrant

Spoor073 geeft maandelijks een straatkrant uit met een oplage van 7500
exemplaren. Deze straatkrant heet De Zelfk(r)ant en wordt verkocht door mensen die
dak- of thuisloos zijn of niet kunnen rondkomen van hun minimuminkomen.
De Zelfk(r)ant wordt samengesteld door een redactie, waarin ook mensen uit de
doelgroep zitting hebben. Zij schrijven o.a. columns en maken foto’s voor De
Zelfkrant.

De Verscholen Stad
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Vanuit De Verscholen Stad verzorgen ex-daklozen als gids alternatieve
stadswandelingen. Deze wandelingen kunnen rechtstreeks bij ons of via het VVV
geboekt worden.
Met een deelname van 600 personen in 50 wandelingen was deze stadswandeling
ook in 2014 wederom een succes. De wandelingen starten vanuit het ‘t Anker bij de
Vincentius Vereniging. Ook scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van dit
aanbod.

Overig
Samen met de SMO, het CvTB, Reinier van Arkel en Novadic-Kentron organiseren
we de Winterinloop. In de winterperiode kunnen dak- en thuislozen tussen 16.00 en
20.30 uur terecht bij deze verwarmende inloop . Dagelijks maken zo’n 30 tot 40
mensen gebruik van deze voorziening.

Medewerkers
Bij Spoor073 werken ongeveer 90 medewerkers, dit zijn deelnemers, vrijwilligers,
stagiaires of medewerkers met een dienstverband.
Bij onze drie hoofdactiviteiten werken ruim 60 deelnemers. Sommige deelnemers
komen slechts 1 dagdeel per week, anderen werken juist iedere dag in de winkel of
achter de schermen.
Ook zijn er zo’n 15 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de deelnemers bij hun
dagelijkse werkzaamheden. Vrijwilligers hebben hiernaast vaak ook nog specifieke
taken, zoals het rijden op de bus, begeleiding inrichting winkel, verzorging kantine,
redactie De Zelfkrant, boekhouding, administratie.
Alle deelnemers en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gewerkte uren,
gebaseerd op de wettelijke regels hiervoor.

Bij SOS Rommelmarkt werken ook enkele stagiaires van verschillende opleidingen.
Spoor073 is een erkend stage/leerbedrijf voor allerlei opleidingen, zoals MBO en
HBO (Social Work) en verkoopopleidingen. Verder hebben we doorlopend twee
plaatsen beschikbaar voor maatschappelijke stages van scholieren.
Bij Spoor073 werkten in 2014 acht medewerkers met een parttime dienstverband.
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Samenwerking
In het kader van sociale activering vormen we samen met andere organisaties plus
de afdeling Welzijn van de gemeente ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsverband,
genaamd BOSA: BOndgenoten Sociale Activering.
De BOSA-organisaties zijn:
Jong Aktief
het PUB
Spoor073
Vincentiusvereniging
de Voedselbank
de Kledingbank
van Harte Resto
de Werkcarrousel
Opis helpt
CvTB en Juvans
Belangrijke samenwerkingspartners in de begeleiding van deelnemers met
meervoudige problematiek zijn het CvTB (Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg)
en Juvans (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening). Wekelijks komen twee vaste
medewerkers van deze organisaties bij ons lunchen, waardoor ze makkelijk contact
leggen met onze deelnemers die soms nog niet, soms al wel met de reguliere
hulpverlening te maken hebben. Naast de individuele ondersteuning behartigen deze
medewerkers ook de gezamenlijke belangen van onze doelgroep.
Andere organisaties waar wij mee samenwerken zijn: MEE, Cello, GGz, Ambitie,
Novadic-Kentron, Exodus, WeenerXL, UWV, MO Den Bosch.

Financiën
Spoor073 heeft haar 1e jaar van bestaan afgesloten met een groot negatief resultaat.
Dit was ook verwacht. De hoofdreden hiervoor is het achterblijven van de omzet. Dit
werd helemaal veroorzaakt door de verhuizing: 2 weken sluiting van de winkel, onze
klanten moesten de nieuwe locatie weer vinden, de loop in de nieuwe winkel.
Maar de stichting heeft in het verleden voldoende ’vlees op de botten’, lees kapitaal,
opgebouwd om dit te kunnen dragen. En voor 2015 hebben we een sluitende
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begroting en we zien de omzet weer toenemen. Alle vertrouwen voor de financiële
toekomst lijkt ons.
Ondanks de daling van het kapitaal blijft het kapitaal ruim 70% van ons balanstotaal
uitmaken (in 2013 was dit ruim 85%).
De twee oprichters van Spoor073, SOS Rommelmarkt en De Zelfkrant, hebben in de
loop van 35 jaar voldoende kapitaal opgebouwd om de continuïteit vooralsnog te
kunnen garanderen.

Bestuur
Het huidige bestuur van Stichting Spoor073 bestaat uit
Jetty Eugster
voorzitter
Greetje Senhorst
secretaris
Ben Brands
penningmeester
Hans van Doorn
lid
Fien Ewijk
lid
Franneke Hoeks
lid
John van Rooij
lid
Jack Spruyt
lid
De bestuursleden bekleden onderstaande hoofd- en nevenfuncties.
Jetty Eugster
Hoofdfunctie: Burgemeester Gemeente Schijndel
Nevenfuncties:
 lid algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 lid Brabants Historisch Centrum
 plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancevoorziening
 voorzitter Milieucafé (MiNC) ‘s-Hertogenbosch
 plaatsvervangend lid congres Lokale en Regionale overheden van de Raad
van Europa
 bestuurslid CDAV Brabant
 regentes Stichting Gereformeerd Frans van Uden Huis ’s-Hertogenbosch
 voorzitter Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o.
 voorzitter Burgemeesterskring Brabant NoordOost
 lid DB en AB van Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige
Basisregistratiekaart Nederland (namens VNG) en bestuurslid SVB-BGT
 lid Raad van Toezicht hub Noord Brabant
 lid AB Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 ambassadeur Fair Trade Nederland
 voorzitter Stuurgroep bestuurlijke fusie Schijndel – Sint Oedenrode – Veghel
 lid Vereniging Unitas, Den Haag
 lid Comité van aanbeveling Stichting Koeveringse Molen
 lid Comité van Aanbeveling Stichting TIM
Greetje Senhorst
Nevenfunctie: Hoofdredacteur De Zelfkrant
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Ben Brands
Hoofdfunctie: Vrijgevestigd financieel manager
Nevenfuncties:
 penningmeester Stichting Landelijk Sport - en Trainingscentrum
 penningmeester/secretaris Stichting Brands
Hans van Doorn
Nevenfunctie: geen
Fien Ewijk
Nevenfuncties:
 Secretaris College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente
 Secretaris Theologische Vorming Gemeenteleden
 Initiatiefgroep De Verscholen Stad
 Vrijwilliger Kerkelijk Bureau en Redactie Kruispunt
 Secretaris Seniorenbus
Franneke Hoeks
Hoofdfunctie: Beleids- en communicatieadviseur Generaal Bestuur Zusters van
Liefde Van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Nevenfunctie: geen
John van Rooij
Nevenfunctie: geen
Jack Spruyt
Hoofdfunctie: Staffunctionaris Data & registratie Juvans Maatschappelijk werk en
dienstverlening
Nevenfuncties:
 Penningmeester Dag van de Dialoog
 Lid Cliëntenraad Participatiewet
 Natuurgids / biologie- en natuurkundedocent (vrijwillig) Brede Bossche School
Haren Donk de Reit
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