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Voorwoord  
Cerberus, het jongerencentrum “voor en door de jongeren”! 

In 2015 is Cerberus doorgegaan op de positieve weg die zij al was ingeslagen. Dit jaar hebben wij  meer 

evenementen georganiseerd die veel bezoekers aantrokken. Daarnaast heeft Cerberus een goede 

indruk achtergelaten bij de jeugd die ons daarom steeds vaker weet te vinden.    

Ook heeft Cerberus zich ruimschoots ingezet de positieve banden met de buurt blijvend te versterken 

en overlast minimaal te houden. Ook zijn taken van oudere vrijwilligers overgedragen en het aantal 

vrijwilligers groeit nog steeds.  

Voor oudere vrijwilligers en het bestuur was het dit jaar een uitdaging de nieuwe vrijwilligers voor te 

bereiden op hun taken en ze actief te betrekken en in te zetten binnen Cerberus. Dit is goed gelukt. Er 

zijn diverse evenementen georganiseerd zoals een maandelijkse jamsessie, band-avonden, pub-

quizzen, karaoke en Cerberus was 364 dagen geopend. Tevens was Cerberus actief aanwezig op het 

BAM festival. 

Onze voorzitter Jelle Zoomer heeft dit jaar het stadscompliment, de Nijverbij, toegekend gekregen 

voor zijn inzet bij Cerberus. Ook heeft de nieuwe Wethouder, Lukas Schoonhoven, ons 

jongerencentrum bezocht om te ervaren wat Cerberus betekend voor de jongeren.  

Verder is Cerberus trots op een uniek fenomeen. Dit jaar is er een proef gestart met een Jongeren 

bestuur. Zij kregen de opdracht actief mee te denken over de toekomst van Cerberus. Ze zijn verkozen 

door de vrijwilligers en mochten ervaren hoe het is om bestuurslid te zijn en nadenken over typische 

vraagstukken waar het bestuur zich normaal mee bezig houdt.  

Voor ons als Jongeren Bestuur was het een genoegen het voorwoord van dit jaarverslag voor u te 

mogen schrijven. Wij vinden het geweldig dat de vrijwilligers en bezoekers zich zo enorm inzetten voor 

Cerberus en gezamenlijk werken aan een fijne ontmoetingsplek voor jongeren.   

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.   

Het Jongeren Bestuur,  

Namens Jongerencentrum Cerberus 

Myrthe Oude Veldhuis (15), Kaj Herft (17), Menno Schiphouwer (18)  
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Organisatie 

Om de organisatiestructuur in kaart te brengen hebben we een apart document opgesteld. Hierdoor 

blijft het jaarverslag beknopt en kunnen geïnteresseerden het andere document lezen. In dit 

jaarverslag bespreken we daarom alleen de situatie en functies in 2015. 

Wel is het belangrijk om te vermelden dat Cerberus in 2015 haar statuten heeft aangepast. Via de 

Slingerbeurs is een match ontstaan met Suwijn Notarissen en zij hebben geheel kosteloos nieuwe 

statuten gemaakt voor Cerberus. In de nieuwe statuten is veel kracht neergelegd bij de vrijwilligers; zij 

bepalen voor Cerberus. Daarnaast is de Raad van Toezicht vastgelegd en is dit een vertegenwoordiging 

van de vrijwilligers en houdt toezicht op het bestuur om misbruik te voorkomen.  

Bestuur 2015 
Het bestuur van Cerberus wordt beschreven als ‘voorwaardenscheppend’. Zo is het bestuur 

verantwoordelijk voor de financiën, juridische zaken en contact met derden. Met name de taken op 

de werkvloer en de invulling van activiteiten ligt bij de vrijwilligers. 

Elk jaar wordt in januari een nieuwe verkiezing gehouden voor het bestuur waarbij de penningmeester 

blijft en ‘senior penningmeester’ wordt. De overige functies komen allemaal vrij en bestuursleden 

mogen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur van Cerberus in 2015: 

 Voorzitter    Jelle Zoomer, 24 jaar  

 Penningmeester   Lorenzo Acker, 25 jaar  

 Secretaris    Kevin Smit, 19 jaar  

 Senior Penningmeester  Tom Wams, 27 jaar 

 Veiligheid & Communicatie  Michel Bosscha, 31 jaar 

Bestuursleden zijn vrijwilligers, net als alle andere medewerkers bij Cerberus en krijgen geen 

vergoeding voor hun werk.  

Raad van Toezicht 2015 
Omdat Cerberus een organisatie is die werkt met jonge vrijwilligers, vinden we het erg belangrijk dat 

zij voor een groot deel zelf bepalen hoe Cerberus er ‘van binnen’ uit ziet. Daarom kiezen zij elk jaar 

een Raad van Toezicht bestaande uit vrijwilligers die verplicht binnen de doelgroep vallen (14 t/m 28 

jaar).   

Deze raad wordt verkozen door de vrijwilligers en heeft het recht om het bestuur ongevraagd te 

adviseren of bestuursleden te ontslaan. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie functies te 

onderscheiden: 

 Voorzitter   Lindar Swaters, 25 jaar 
 Secretaris   Zoë van den Noord, 18 jaar 
 Kascommissaris  Chris Dost, 21 jaar 
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Raad van Vrijwilligers 
Cerberus heeft rond de 30 vrijwilligers met een leeftijd tussen de 15 en 30 jaar. Binnen deze groep 

zijn de meesten jongens en ongeveer een kwart is vrouwelijk. Dit is meer dan de afgelopen jaren 

omdat Cerberus zich heeft gericht op het aantrekken van meer meisjes door ander aanbod in 

activiteiten en consumpties. Ook zijn er door het opknappen en actievere promotie meer vrijwillige 

taken ontstaan die meisjes aanspreken zoals het maken van posters, plannen van evenementen en 

digitale promotie.  

De Raad van Vrijwilligers (RvV) bestaat uit alle vrijwilligers (inclusief het bestuur). De RvV regelt de 

meeste dagelijkse zaken zoals bardiensten, schoonmaak, opbouw voor activiteiten enzovoorts. 

Daarnaast hebben zij kiesrecht wanneer het Bestuur en de Raad van Toezicht worden verkozen in het 

begin van elk jaar. Bij het kiesrecht wordt niet gekeken naar leeftijd. 

Het is voor Cerberus moeilijk en duur om vrijwilligers officiele cursussen aan te bieden. Dit komt 

omdat jongeren soms per maand of per jaar bekijken waar zij actief willen zijn. Dit zorgt er voor dat 

een investering in een vrijwilliger een groot risico is. Toch is het inmiddels gelukt om een tiental 

vrijwilligers een snelcursus EHBO aan te bieden via het Rode Kruis. Cerberus is bezig om dit in 2016 

op grotere schaal te herhalen in samenwerking met het Rode Kruis Hengelo.  

Naast EHBO krijgt elke vrijwilliger een barinstructie. Deze instructie gaat over verantwoord alcohol 

schenken, klantvriendelijkheid, hygiëne en overlast. We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers 

hun werk verantwoordelijk en veilig kunnen doen. Daarom is  de instructie opgezet door het bestuur 

en een aantal vrijwilligers met ruime ervaring in de horeca. De vrijwilligers die dit hebben opgezet 

beschikken ook over een diploma Sociale Hygiëne.  

Samenwerking 
Het is leerzaam en leuk om samen te werken met andere organisaties. Daarom hebben we een 

partnerschap met een jongerencentrum in Emsdetten (Duitsland) en Chojnice (Polen). In het verleden 

zijn we daarom ook naar Polen geweest om onze kennis en ervaring te delen. We hopen dit in 2016 

weer te kunnen doen. Daarnaast organiseren we minimaal één keer per jaar een bandnight samen met 

Emsdetten waarbij de Duitse jongeren met een bus bij Cerberus op bezoek komen. 

De afgelopen twee jaar werkt Cerberus ook samen met het BAM-festival. Daar leveren wij vrijwilligers 

vanuit onze organisatie en bezoekers. In ruil heeft Cerberus daarom elk jaar een kraam en een klein 

podium waar wij iets van onszelf laten zien. Dit helpt ons met de promotie en het aantrekken van 

nieuwe jeugd, maar ook met ons imago naar andere organisaties en de bewoners van Hengelo. 
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Regels 

In het verleden heeft Cerberus te maken gehad met een lastige groep jeugd. Hierbij was soms politie 

nodig en het gaf veel overlast voor de buurt en Cerberus. Gelukkig was 2015 een rustiger jaar met een 

nieuwe groep jongeren. Toch is het belangrijk dat Cerberus huisregels vastlegt voor eventuele 

incidenten. Hieronder de openingstijden, huisregels en de maatregelen die wij waar zullen treffen. 

Openingstijden 
Maandag 14:00-17:30 's avonds schoonmaak (bezoekers zijn welkom als ze willen helpen) 

Dinsdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 's avonds vergadering om 20:00 (bezoekers zijn welkom) 

Woensdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Donderdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Vrijdag  14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Zaterdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Zondag  14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Huisregels 
Wanneer mensen Cerberus betreden zullen zij in de gang direct een bord aantreffen met heldere 

huisregels en andere nuttige informatie. Onze huisregels zijn: 

 Geen Drugs 

 Geen Diefstal 

 Geen Geweld 

 Geen Wapens 

 Geen Discriminatie 

 Geen Vernielingen 

 Volg de instructies van vrijwilligers altijd op. 

Sancties 
Op het overtreden van huisregels of het alcoholbeleid kan leiden tot sancties. De sancties binnen 

Cerberus zijn: 

 Waarschuwing 

 Verwijdering 

 Lokaalverbod 

Een vrijwilliger zal meestal eerst waarschuwen, tenzij het gaat om ernstige zaken zoals vermeld in de 

huisregels. Wanneer waarschuwen niet genoeg is, kan een vrijwilliger een bezoeker vragen het pand 

te verlaten en zich te verantwoorden op de eerstvolgende vergadering.  

Op een vergadering kan de Raad van Vrijwilligers bepalen of een bezoeker een lokaalverbod verdient 

en voor welke tijd. In de meeste gevallen werkt dit voldoende. Wanneer het bestuur van mening is dat 

de Raad van Vrijwilligers niet voldoende doet en de veiligheid daardoor in het geding is, kan het 

bestuur ook een lokaalverbod opleggen. 

Voor meer informatie over de veiligheid binnen Jongerencentrum Cerberus verwijzen we naar ons 

Veiligheidsplan. Ook kunt u contact opnemen via onze Facebook of voorzitter@jcerberus.nl.
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Activiteiten 
Cerberus is dagelijks geopend voor alle jeugd. Voor veel jongeren is deze ontmoetingsplek de 

belangrijkste activiteit en Cerberus heeft elke dag bezoekers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

pooltafel, computers, consoles en bordspellen. Naast deze dagelijkse ‘activiteit’ als ontmoetingsruimte 

heeft Cerberus ook georganiseerde activiteiten. Daarbij probeert Cerberus zo laagdrempelig mogelijk 

te blijven door zo min mogelijk entree te heffen. 

Gamen & Chillen 

 

Elke vrijdagavond opent Cerberus de filmzaal en stelt verschillende consoles en de beamer 

beschikbaar. Daar kunnen bezoekers allerlei games met elkaar spelen zoals ‘Guitar Hero’ en ‘Mario 

Kart’. Deze activiteit kost bezoekers geen geld en de meeste spellen zijn gedoneerd door vrijwilligers. 

Meestal trekt deze activiteit rond de 15 bezoekers, los van standaard bezoekers en vrijwilligers. 

Spellenmiddag 

 

In 2015 heeft Cerberus een aantal bordspellen gekocht bij de lokale winkel ‘de dondersteen’. Deze 

spellen zijn gebruikt om een breder en leuker assortiment van spellen aan te bieden. De rest van de 

spellen zijn gedoneerd door vrijwilligers. Elke zondagmiddag wordt de spellenmiddag georganiseerd 

waarbij vrijwilligers en bezoekers ontspannen het weekend kunnen afsluiten. Deelname is gratis. Deze 

activiteit trekt elke zondag ongeveer 10 bezoekers. 
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Bandnights 

 

Cerberus biedt graag een podium voor beginnende en gevorderde bands. Live muziek spreekt onze 

doelgroep ook erg aan. In 2015 hebben we onze formule voor live muziek herzien en geprobeerd meer 

optredens te verzorgen zonder entree te vragen. Dit betekend dat een avond vaak maar twee in plaats 

van drie bands had en Cerberus soms kleine onkosten vergoedde aan de bands. De nieuwe formule 

slaat goed aan bij de jongeren omdat zij voorheen door een ‘kleine portemonnee’ soms weg bleven en 

dit nu niet langer nodig is. Per bandnight verschilt het aantal bezoekers tussen de 20 en 50. 

Halloween 

 

Naast de vaste en regelmatige activiteiten zijn activiteiten rond een bepaald thema altijd populair. Zo 

heeft Cerberus sinds 2014 Halloween en zijn we in 2015 begonnen met Carnaval, Valentijn, 

Oktoberfest en kerstmiddag. Bij deze activiteiten is de entree altijd gratis en hier komen de meeste 

bezoekers op af. Jaarlijks blijkt Halloween een groot succes met meer dan 50 bezoekers. 
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Verloop 2015 
Naast de verschillende activiteiten zijn er elk jaar andere zaken de noemenswaardig zijn. In 2015 had 

Cerberus te maken met een doorgaande groei van vrijwilligers en bezoekers. Ook is de relatie met de 

jongeren in Emsdetten veranderd. Verder is er een ‘junior bestuur’ verkozen.  

Groei bezoekers en vrijwilligers 
In 2014 heeft Cerberus actief en bewust een andere groep jongeren benaderd. Dit heeft gewerkt en 

gezorgd voor een nieuwe groep jongeren en vrijwilligers. Deze groei is in 2015 doorgegaan, met name 

door het vernieuwen van de formule rondom bands en het stimuleren van jongeren om actief deel te 

nemen. Ook heeft Cerberus de nieuwe jongeren veel ruimte gegeven om Cerberus eigen te maken 

door nieuwe aankleding en veel verantwoordelijkheid bij het invullen van activiteiten.  

City-partnership Emsdetten 
In het verleden heeft Cerberus regelmatig uitwisselingen gehad met de jongeren uit Emsdetten. Dit 

omdat Hengelo een partner-gemeente is met Emsdetten. Hierbij had Cerberus contact met 

jongerencentrum Koje en de organisatie Rockini. Hierbij kwamen jongeren en bands uit Duitsland voor 

concerten naar Cerberus en andersom. Helaas zijn er in Emsdetten een aantal veranderingen geweest 

binnen Koje en Rockini waardoor er weinig contact mogelijk was. Wel is Cerberus weer naar het 

muziekfestival Dettenrockt geweest als vrijwilligers. In 2016 starten we op betere voet en komen de 

Duitse jongeren in januari weer naar Hengelo. 

Junior bestuur 
In 2015 was het belangrijk dat de jongeren taken van oudere vrijwilligers over gingen nemen en de 

verschillende verplichtingen van het bestuur leerden. Daarom heeft het bestuur de Raad van 

Vrijwilligers gevraagd een junior bestuur te kiezen van leden van maximaal 20 jaar oud. Hieruit kwam 

een drietal jongeren (15, 17 en 18 jaar) dat het voorwoord voor dit jaarverslag heeft geschreven en 

zelfstandig een begroting van €1000 aan investeringen heeft opgesteld en uitgevoerd. Het junior 

bestuur heeft daarmee het drumstel opgeknapt, nieuwe vrijwilligers T-shirts aangeschaft en de gang 

geschilderd. Zo hebben zij geleerd om als bestuur afwegingen te maken en besluiten te nemen. Door 

gezamenlijk te vergaderen en zowel op papier als mondeling vrijwilligers te overtuigen van hun keuzes 

zijn we van mening dat dit een waardevolle ervaring en voorbereiding voor de toekomst was. In 2016 

willen we weer een junior bestuur verkiezen. 
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Jaarrekening & balans 
 31-12-2014 31-12-2015 

Inkomsten   

Subsidie jubileum 2000 - 

Inkomsten verkoop 44553 57921 

Teruggave GBLT 369 4286 

Teruggave Oxxio 5652 414 

Teruggave Gem. Belasting 25 - 

Inleveren Emballage 912 1641 

Teruggave KPN 332 - 

Teruggave verzekering 248 - 

Teruggave Vitens 2285 805 

Gemeentelijke subsidie 25303 25600 

Buurtbijeenkomst Stichting Elsbeek - 145 

   

Totaal 81679 90812 

   

Uitgaven   

Jubileum /  1388  (Junior Bestuur) 600 

Junior Bestuur - 400 

Afval 872 1552 

Bank kosten 315 319 

Transport 89 324 

GBLT 2491 1338 

Geas 244 - 

Gem. Belasting 1711 944 

Inkoop 23255 29473 

Uitkopen Brouwerij - 2220 

KPN 230 - 

Licenties 714 144 

Activiteiten 128 1500 

Oxxio 8882 7200 

Rente 59 - 

Verzekeringen 905 408 

Vitens 1103 560 

Verbouwing - 5000 

Onderhoud - 3000 

Inventaris 3767 2656 

Wiso 182 - 

Website - 35 

Ziggo 746 734 

Huur 25303 25600 

Afschrijving inventaris overig 10% - 337 

Afschrijving inventaris voorcafé 10% - 400 

Afschrijving inventaris achter 10% - 600 

Afschrijving inventaris filmzaal 10% - 300 

Afschrijving geluidsinstallatie 60% - 3000 

   

Totaal 72384 88684 

   

Eindresultaat 9295 2128 

 



 
11 

Balans per 01-01-2015 

Activa  Passiva  

Banksaldo  9295 Eigen vermogen 26062 

Inventaris overig 3767   

Inventaris voorcafé 4000   

Inventaris filmzaal 3000   

Inventaris soos 6000   

    

Totaal 26062  26062 
    

Balans per 01-01-2016 

Activa  Passiva  

Banksaldo 16100 Eigen vermogen 39410 

Inventaris overig 7390   

Inventaris filmzaal 2700   

Inventaris voorcafé 9710   

Inventaris soos 3510   

    

Totaal 39410  39410 

    

Stijging eigen vermogen 13348 

Toelichting 
Het wordt snel duidelijk dat Cerberus na een positief 2014 wederom een financieel sterk jaar achter de rug heeft. 
In 2015 zijn door teruggaven en een stijging van het aantal bezoekers de inkomsten nog hoger dan 2014. Vooral 
de teruggave van GBLT is een grote extra inkomst, maar deze is gebaseerd op teveel betaalde kosten van de 
afgelopen jaren. 

Naast teruggaven is er nogmaals sterk bezuinigd op gas, water en licht. Dit was een bezuiniging van ongeveer 
2000 euro. Dit is behaald door investeringen in energiezuinige verlichting en nieuwe koelkasten. Ook door het 
bewustzijn van vrijwilligers te vergroten is hier een extra slag gemaakt. 

Cerberus heeft in 2015 de financiële ruimte gebruikt om sterker te worden voor de toekomst. Een van de grotere 
uitgaven was het ‘uitkopen bij de brouwerij’. Cerberus was voorheen aangesloten bij Grolsch en moest hierdoor 
bij een officiële leverancier fris en alcoholische dranken afnemen. Deze manier van afnemen is relatief duur 
waardoor het aantrekkelijker is om slim in te kopen via andere leveranciers. Door aangesloten te zijn bij de 
Grolsch had Cerberus koelkasten, RVS voor op de bar en een tap-installatie. Deze zijn allemaal ingenomen door 
de Grolsch waardoor het vervangen moest worden. Deze grote uitgave zal zich in de toekomst terug  verdienen 
en zorgt er voor dat Cerberus onafhankelijk is en toekomstige besturen geen verplichtingen hebben aan een 
brouwerij.  

In 2015 heeft Cerberus het voorcafé verbouwd. Deze verbouwing was al jaren een wens van vrijwilligers, maar 
tot op heden was de financiële ruimte niet aanwezig. Met het positieve resultaat van 2014 en de inkomsten van 
2015 was dit mogelijk. Het voorcafé is geschilderd, er is lambrisering aangebracht langs de wanden en de bar is 
opgeknapt. Dit zorgt er voor dat Cerberus een betere uitstraling heeft en meer bezoekers zich thuis voelen.  

Cerberus heeft in 2015 haar budget vergroot voor activiteiten. Voorheen koos Cerberus er voor om entree te 
heffen en daarmee activiteiten te bekostigen. In 2015 is besloten dat entree niet past bij het doel om 
laagdrempelig te zijn. Daarom is er een begroting gemaakt om activiteiten vanuit de kas te bekostigen. Hierdoor 
kunnen we onze bezoekers activiteiten aanbieden en hoeft de doelgroep geen entree te betalen. 

Het banksaldo van 16.100,- lijkt erg hoog. Echter is dit nodig omdat veel apparatuur verouderd is. Wanner 
Cerberus bijvoorbeeld haar geluidsinstallatie moet vervangen kost dit al snel 7000 euro. Door deze afschrijving 
is het mogelijk dit risico in te dekken. Dit is een risico voor elke ruimte omdat Cerberus veel faciliteiten biedt (zo 
ook volgende paragraaf). Ook zijn er nog veel ruimtes waar moet worden opgeknapt en onderhouden waardoor 
de reservering van dit bedrag realistisch is. 
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Afschrijvingen & investeringen 
In het verleden heeft Cerberus regelmatig aangegeven niet in staat zijn afschrijvingen te doen. Dit 

kwam door de krappe financiële situatie. Inmiddels is het mogelijk geworden om dit wel te doen en 

heeft Cerberus in 2015 een inhaalslag gemaakt. De geluidsinstallatie is voor 60% afgeschreven omdat 

deze installatie zeer belangrijk is voor het organiseren van activiteiten. Verder is de inventaris per 

gebruiksruimte met 10% afgeschreven. De waarden van de ruimten zijn schattingen op basis van de 

belangrijkste spullen. Per ruimte een korte opsomming: 

Voorcafe 

 Koelkast 

 Bordspellen 

 Pooltafel 

 Barkrukken, kast, tafels, stoelen en banken 

 Voetbaltafel 

 Muntenautomaat 

Filmzaal 

 Beamer 

 Xbox 360, WiiU, PlayStation 3, Computers 

 Versterker en boxen 

 Volledige set instrumenten voor Guitar Hero (Xbox) 

 Collectie spellen 

Soos 

 Geluidsinstallatie (los begroot) 

 Koelkasten 

 Podium 

 Bar en barkrukken 
 
Naast de bezittingen in de ruimten is ook gekeken naar de waarde aan de hand van activiteiten en de 

stand  van het onderhoud. Het voorcafé is sterk in waarde gestegen door de verbouwing. In de 

toekomst zal de Soos veel onderhoud nodig hebben waardoor de huidige waarde lager ligt.  

Inventaris ‘overig’ gaat over alle bezittingen die verspreid zijn over ruimten of geen vaste plaats 

hebben. De belangrijkste reden voor deze hoge post is de aanschaf van nieuwe digitale sloten in 2015. 

Deze sloten zorgen er voor dat Cerberus beter beveiligd is tegen inbraak en bij sleutelverlies hoeven 

de sloten niet meer vervangen te worden.  

Prognose 2016  
Hoewel 2014 en 2015 erg positief zijn verlopen schatten we in dat de top is bereikt. Hoewel de 

bezoekersaantallen nog licht kunnen groeien zullen de inkomsten waarschijnlijk gaan dalen. Dit komt 

omdat Cerberus voor een groot deel inkomsten krijgt uit de baromzet van oudere bezoekers. De 

oudere bezoekers hebben meer te besteden dan de jonge bezoekers tussen de 14 en 20.  Het is 

waarschijnlijk dat de komende jaren de oudere bezoekers langzaam minder bij Cerberus zullen komen 

waardoor de inkomsten kunnen dalen.   



 

 

Bijlagen 
In dit jaarverslag wordt verwezen naar: 

 Veiligheidsplan 

 Organisatiestructuur 

Deze documenten kunt u opvragen via onze Facebook of door te mailen naar 

voorzitter@jcerberus.nl.  


