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Voorwoord 
 

Cerberus, het jongerencentrum 'voor jongeren, door jongeren'. 

Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor Cerberus, dit onder meer vanwege het feit dat de 

activiteiten commissie nieuw leven is ingeblazen en zij de volledige vrijheid hebben gekregen 

om naast de succesvolle 'vaste' evenementen (bijvoorbeeld Gothicparty Morticia, 

Bandavonden of de karaoke) ook leuke nieuwe evenementen te organiseren, waarbij jongeren 

meer bepalend werden bij de besluitvorming over de evenementen. 

De grootste uitdaging was afgelopen jaar de verbouwing. Veel evenementen konden hierdoor 

helaas niet doorgaan of moesten in een aangepaste vorm plaatsvinden met als gevolg dat 

Cerberus zowel gasten als omzet is misgelopen, ondanks dit kunnen wij stellen dat Cerberus 

net zo sterk de verbouwing uitgekomen is als dat ze is ingegaan.  

Ondanks alle positieve vooruitgangen bij Cerberus waren er afgelopen jaar ook wat 

minpunten. Zo zijn er maarliefst 4 bestuurswissels geweest en kende de Raad van Toezicht 

ook 3 wissels, gelukkig heeft dit de continuiteit van de stichting niet aangetast. Het is lastig 

gebleken de jongeren die geschikt zijn voor deze functies lang te te binden aan het 

Jongerencentrum, vaak gaan ze naar andere steden om te studeren of vinden ze een vaste 

baan. Ook is de verjonging waarop ingezet is niet gelukt in de mate waarop men hoopte, en 

deze taak zal dus wederom meegenomen worden dit jaar. 

Wij hopen dat u dit verslag met veel plezier leest, en dat wij iets van ons enthousiasme op u 

kunnen overbrengen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de Cerberus Facebook 

of voorzitter@jcerberus.nl.   

 

Namens JongerenCentrum Cerberus, 

Het Bestuur. 
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Organisatie 
 

Cerberus bestaat uit drie officiële organen: het bestuur, de raad van toezicht en de raad van 

vrijwilligers. Daarnaast is er in 2018 een vierde, onofficieel orgaan bij gekomen, de 

activiteitencommissie. Hierover meer in het hoofdstuk activiteiten. 

Bestuur 
Het bestuur heeft bij Cerberus een voorwaardenscheppende functie. Dit houdt in dat het 

bestuur zich vooral bezighoudt met zowel financiële als juridische zaken en contact met 

externe partijen. De rest van de taken, zoals bardiensten, activiteiten opzetten, schoonmaken, 

klussen en het maken van beslissingen, liggen voornamelijk bij de vrijwilligers. 

Het bestuur wordt jaarlijks gekozen door de vrijwilligers. Alle vrijwilligers kunnen zich 

verkiesbaar stellen voor een specifieke functie, waarna er gestemd wordt. Er is echter een 

functie, de senior penningmeester, die niet verkozen wordt. De penningmeester gaat het 

volgende jaar door als senior, zodat er altijd een ervaren penningmeester is. Alle andere 

bestuursleden kunnen zich ook opnieuw aanmelden voor hun functie, maar dan moeten ze 

wel verkozen worden. 

Het bestuur in 2018 heeft bestaan uit de volgende personen: 

• Sjoerd Kienhuis (Voorzitter) 

• Michel Bosscha, Mithrim Swaters (Secretaris) 

• Ton Raanhuis, Sven Koornstra (Penningmeester) 

• Marc Engelbertink, Ton Raanhuis (Senior Penningmeester) 

• Tom van der Horst, John Beumer, Robert Colyer (Veiligheid en Communicatie) 

Dit jaar zijn er veel wissels geweest in het bestuur, daar waar meerdere namen staan is iemand 

vroegtijdig gestopt en is er een vervanger gekozen. 

Bestuursleden zijn vrijwilligers, net als ieder ander binnen Cerberus, en ontvangen geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft als taak om het bestuur te controleren. Hiervoor wonen ze 

regelmatig de bestuursvergadering bij en overleggen daarnaast ook veel met het bestuur. Een 

belangrijke taak is het controleren van de penningmeesters, dit wordt door de kascommissaris 

gedaan. In de Raad van Toezicht hebben ze de taak om de vrijwilligers aan te sturen en te 

zorgen dat alles omtrent vrijwilligers goed verloopt. Om deze reden zijn ze ook de 

vertrouwenspersonen binnen Cerberus. Ook in de Raad van Toezicht zijn er een aantal 

wisselingen geweest, waar meerdere namen staan is iemand vroegtijdig gestopt en is er een 

vervanger gekozen.  
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De Raad van Toezicht van 2018: 

• Myrthe ter Horst, Lindar Swaters, Leanne Kleine (voorzitter) 

• Fabienne Mulder, Lena Kleine, Sebastiaan de Jonge (secretaris) 

• Lena Kleine, Daan Nijenhuis (kascommissaris) 

 

Raad van Vrijwilligers 
De Raad van Vrijwilligers is eigenlijk een verzamelnaam voor alle vrijwilligers bij elkaar. Er is 

een wekelijkse vergadering van de Raad van Vrijwilligers, hierin worden de meeste 

beslissingen gemaakt, en er wordt overlegd over de gang van zaken. Ook wordt de indeling 

voor bardiensten en dergelijke gemaakt. De Raad van Vrijwilligers heeft een voorzitter en een 

secretaris, dit zijn dezelfde mensen als de voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht.  

De Raad van Vrijwilligers heeft een uitvoerende taak binnen Cerberus. Vrijwel alles wordt door 

de Raad van Vrijwilligers gedaan. Denk hierbij aan bardiensten, schoonmaak, inkoop, klussen 

en het op- en afbouwen van activiteiten en evenementen. Ook het openen en sluiten van het 

jongerencentrum hoort bij deze taken.  
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Veiligheid 
 

Openingstijden 
Maandag t/m zondag is Cerberus geopend van 14:00-00:00.  

Op maandag hebben wij de schoonmaak waar de vrijwilligers en eventueel bezoekers aan 
bijdragen. Die begint om 19:00 tot dat het klaar is. 

Op dinsdag hebben wij om 20:00 de algemene vergadering. Hier mogen bezoekers ook 
aanwezig zijn.  

Regels 
Bij binnenkomst in het jongerencentrum loopt 

men meteen tegen een bord met onze huisregels 

aan. Deze huisregels houden in: 

• Geen overlast; 
• Geen wapens; 
• Geen vandalisme; 
• Geen eigen consumpties; 
• Geen drugs; 
• Geen geweld; 
• Geen discriminatie; 
• Geen diefstal; 
• Volg de instructies van de vrijwilligers 

altijd op. 

In 2018 hebben wij ook nieuwe vrijwilligers geholpen met de regels leren kennen, bijvoorbeeld 
bij bardiensten. Hier leren wij ze dat we gezamenlijk goed moeten opletten dat er geen alcohol 
wordt geschonken aan minderjarigen. Bardiensten worden in het begin ook altijd samen met 
een verantwoordelijke vrijwilliger uitgevoerd. Hierbij krijgen nieuwe vrijwilligers een goede 
instructie over hoe alles achter de bar werkt.  

Sancties 
Bij overtredingen van onze regels gaan de sancties als volgt: 

• Waarschuwen; 
• Verwijderen; 
• Lokaalverbod. 

Wij beginnen bijna altijd met een waarschuwing die alle vrijwilligers mogen uitdelen. Wanneer 

een waarschuwing toch niet genoeg is of het geval wat ernstiger is, mogen vrijwilligers degene 

waar het om gaat verwijderen. Diegene moet zich op de eerstvolgende vergadering melden. 

Hier wordt besloten of het gaat om een lokaalverbod, zo ja beslissen wij hoelang nodig zal zijn. 

Vrijwilligers mogen altijd hulp vragen zodra ze het niet durven uit te voeren of wanneer het 

geval wat ernstiger is. De vrijwilligersgroep kent elkaar erg goed, dat zorgt voor sociale 

controle waardoor de regels goed gehandhaafd worden en de groep respect voor elkaar heeft.  
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Activiteiten 
 

Cerberus is iedere dag geopend voor bezoekers als huiskamer. Er kan gebruik worden gemaakt 

van o.a. de computers, bordspellen, voetbaltafel en pooltafel. Bezoekers komen ook 

regelmatig bij Cerberus om aan de grote tafel te studeren, huiswerk te maken of voor werk 

bezig te gaan. Veel jongeren kunnen thuis niet goed studeren, daarom helpen en stimuleren 

wij jongeren om bij ons een rustig plekje te zoeken voor school of werk. 

Naast deze dagelijkse activiteiten, organiseren wij ook grotere evenementen waar veel 

bezoekers op af komen. De activiteiten commissie helpt hier ook bij om te helpen bij het 

inplannen, promoten en de inkopen doen. Bij deze evenementen willen we ook geen entree 

vragen of anders zo laag mogelijk. In de tweede helft van 2018 werden de evenementen niet 

meer in de soos gehouden in verband met de verbouwing.  

Proudt to be vaudt 
Twee keer in het jaar organiseren wij het evenement ‘Proud to be vaudt’. We hebben dit 

feestje georganiseerd als laatste evenement in de oude soos, voor de verbouwing. Bij dit 

evenement gaat iedereen verkleed in het thema ‘fout’ en wordt er gedanst op foute hits. Zoals 

altijd is dit een gezellig evenement en zien we hier ook nieuwe bezoekers binnenlopen. 
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Politieke avond 
Op 18 maart hebben wij de ‘politieke avond’ georganiseerd die aansloot op de 

gemeenteraadsverkiezingen. De politici van verschillende partijen waren aanwezig om met de 

bezoekers te praten over standpunten en 

onderwerpen waar er vragen over waren. Ook 

gingen er verschillende politici uit Hengelo 

achter de bar staan om op een informele 

manier in contact te komen met de jongeren. 

De stemming zat er goed in en iedereen kon 

met elkaar een goed gesprek aangaan. 

Tussendoor kwamen er algemene vragen die 

werden gesteld aan de politici achter de bar. 

Voor de bezoekers was dit erg interessant en 

fijn om te horen voor de verkiezingen.  

Vrijwilligersdag 
Afgelopen zomer hebben onze vrijwilligers een vrijwilligersdag georganiseerd om met de hele 

vrijwilligersgroep samen te komen en te praten over Cerberus. Hierbij zijn opdrachten gedaan 

waarin de vrijwilligers in groepen hebben samengewerkt om te praten waarom we graag bij 

Cerberus komen en wat er verbeterd kan worden. Zo werd iedere mening gehoord over 

Cerberus en kwamen we samen uit met oplossingen en nieuwe ideeën. Het doel hiervan was 

om samen eens even goed te kijken naar waar we met z’n allen naartoe willen groeien.  
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Verloop 2018 

Polenreis 
Zoals voorgaande jaren heeft Cerberus zich dit jaar ook weer beziggehouden met de 

internationale samenwerking tussen jongerencentra door mee te helpen aan het Intertony 

Festival in Chojnice, Polen. Dit jaar heeft Cerberus een bijzonder volle bus kunnen regelen om 

Hengelo, Nederland en uiteraard Cerberus goed te kunnen vertegenwoordigen in het 

buitenland, wat ook dit jaar weer gelukt is. 

 

 

Verbouwing 
In het laatste half jaar van 2018 is het pand flink opgeknapt door de gemeente. Hierbij zijn 

voornamelijk de verwarmingsinstallatie, de bovenverdieping en de achterste zaal aangepakt. 

Ook is het sanitair opgeknapt en is er werk verricht om de elektriciteitskabels in de plafonds 

aan te pakken, evenals het veilig maken van de bedrading voor de lampen in de tuin. Het feit 

dat de bovenverdieping gebruiksklaar gemaakt is, is een grote aanwinst. Graag willen we hier 

een studieruimte in aanbrengen als een rustige plek waar men met de school en studie aan 

de slag kan. 
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Jaarrekening en Balans 
 

 31-12-2017 31-12-2018 

Inkomsten   
Inkomsten verkoop € 55215 € 59045 

Teruggaven € 1989 € 257 

Eigen bijdrage Buitenland Polen € 960 € 1680 

Gemeentelijke subsidie € 25772 € 26146 

Emballage  
(in 2018 verrekend met de inkoop) 

€ 3095 - 

Subsidie Polen € 640 € 500 
Totaal € 87671 € 87628 

   
Uitgaven   
Inkoop € 28576 € 32398 

Verbouwing € 3180 € 2128 

Onderhoud € 5110 € 228 

Inventaris € 9170 € 7936 

Activiteiten € 555 € 484 

Huur € 25772 € 26145 

Oxxio € 6947 € 5772 

Afval € 690 € 3005 

Vitens € 713 € 409 

Gemeentelijke belasting € 1044 € 2396 

Ziggo € 742 € 1005 

Verzekeringen € 441 € 921 

Bankkosten € 360 € 463 

Licenties  € 721 € 728 

Website € 90 € 0 

Transport € 428 € 111 

Buitenland Polen € 1780 € 2180 

   

   

   

   

Afschrijving inventaris overig 10% € 1000 € 900 

Afschrijving inventaris voorcafé 10% € 1000 € 1000 

Afschrijving inventaris achter 10% € 500 € 500 

Afschrijving inventaris filmzaal 10% € 900 € 1000 

Afschrijving geluidsinstallatie 10% € 500 € 500 

Afschrijving tuin 10% € 400 € 400 

   

   
Totaal € 90776 € 90609 

   

Eindresultaat   -€ 3105 -€ 2981 
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Balans per 01-01-2018   
Activa  Passiva  
Banksaldo €24026 Eigen vermogen €57596 

Inventaris overig €8953   
Inventaris filmzaal €7978   
Inventaris voorcafé €8981   
Inventaris soos €4458   
Inventaris tuin €3200   

    
Totaal €57596  €57596 

 

Balans per 01-01-2019  
Activa  Passiva  
Banksaldo €25345 Eigen vermogen € 60682 

Inventaris overig €8545   
Inventaris filmzaal €8928   
Inventaris voorcafé €9425   
Inventaris soos €5239   
Inventaris tuin €3200   

    
Totaal €60682  €60682 

Stijging eigen vermogen €3086 

 

Toelichting 
Het jaar 2018 is rustig verlopen, met weinig veranderingen ten opzichte van het jaar 2017. Dit komt 

mede door de verbouwing die eind juli begon. Voor de verbouwing hebben we de achterste zaal 

leeggehaald waarbij we drie grote afvalcontainers hebben moeten gebruiken, wat een stijging in de 

kosten van de afval als gevolg heeft. Echter heeft de verbouwing een kleinere impact gehad op de 

begroting dan verwacht, op het gebied van onderhoud hebben we zelfs minder moeten uitgegeven. 

Hierdoor hebben we een deel van onze inventaris kunnen vernieuwen. De grootste (uitgaven) van deze 

vernieuwingen zijn spelcomputers in onze filmzaal, een stereosysteem en een pinsysteem in het 

voorcafé en een koelkast in de soos. Deze vernieuwingen zijn terug te zien in de balans. 

Het komende jaar zullen we verder bezig gaan met de verbouwing. Doordat we het aankomende jaar 

gebruik kunnen maken van de bovenverdieping zullen we deze moeten gaan opknappen. Het plan van 

dit jaar is om aan een nieuwe studieruimte te gaan werken voor jongeren die rustig willen studeren 

voor hun middelbare school of studie. Ook wordt de soos vernieuwd, hier zijn we in 2018 al mee gestart 

en zullen we het komende jaar afronden.  

 


