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Stichting Jongerencentrum Cerberus

Voorwoord
Cerberus is zo veel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk. Toch heeft Cerberus een bijdrage
nodig voor de huur van haar pand. Door jaarlijks een werkplan op te stellen bespreekt
Cerberus haar plannen met de gemeente en vraagt zij subsidie aan voor het komende jaar.
In dit werkplan wordt beschreven hoe Cerberus haar positieve jaren verder wil uitbouwen en
nog sterker ontwikkelen naar de toekomst. Cerberus zal zich komend jaar in blijven zetten om
de vrijwilligers- en gasten groep te verjongen, om haar maatschappelijke taak te blijven
vervullen.
Eind 2018 en begin 2019 is het pand van Cerberus verbouwd, waardoor meerdere faciliteiten
voor een tijd niet in gebruik genomen konden worden. Echter, nu de verbouwing klaar is,
kunnen we in 2020 weer volop gebruik maken van alle mogelijk die Cerberus te bieden heeft.
Wij hopen dat u dit werkplan met plezier en interesse leest. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact met ons opnemen via 074-349 1756 of via voorzitter@jcerberus.nl.
Namens Jongerencentrum Cerberus,
Het Bestuur.
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Organisatie
Jaarlijks beschrijft Cerberus in haar jaarverslag en haar werkplan hoe de organisatie is
opgebouwd en werkt. Cerberus bestaat uit drie officiële organen: het bestuur, de Raad van
Toezicht en de Raad van Vrijwilligers. Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de functies binnen het
bestuur en de Raad van Toezicht, deze verkiezingen vinden plaats in januari. De functies
kunnen hierdoor slechts worden beschreven voor 2019.

Bestuur
Het bestuur heeft bij Cerberus een voorwaardenscheppende functie. Dit houdt in dat het
bestuur zich vooral bezighoudt met financiële en juridische zaken en het contact maken en
behouden 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. Echter is er één
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
bestuursleden kunnen zich opnieuw aanmelden voor hun functie, maar dan moeten ze wel
verkozen worden. Bestuursleden zijn vrijwilligers, net als ieder ander binnen Cerberus, en
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Senior Penningmeester
Communicatie & Veiligheid

Sven Koornstra, 19 jaar
Vincent Boink, 24 jaar
Sjoerd Kienhuis, 24 jaar
Ton Raanhuis, 26 jaar
Lois Herft, 18 jaar

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.
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De Raad van Toezicht:
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Kascommissaris

Leanne Kleine, 23 jaar
Rustam Khuranov, 23 jaar
Daan Nijenhuis, 23 jaar

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.

Nieuwe vrijwilligers worden door een ervaren vrijwilliger geholpen bij het leren van deze
regels, bijvoorbeeld bij bardiensten. Hier leren wij ze dat we gezamenlijk goed moeten
opletten dat er geen alcohol wordt geschonken aan minderjarigen. Hierbij krijgen nieuwe
vrijwilligers een goede instructie over hoe alles achter de bar werkt. Vrijwilligers zorgen
binnen het jongerencentrum ook voor de algemene orde en de handhaving van de regels, om
deze reden is er altijd een ervaren vrijwilliger bij de eerste bardiensten die een nieuwe
vrijwilliger draait.

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

Waarschuwen;
Verwijderen;
Lokaalverbod.
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In de meeste gevallen zal een vrijwilliger een bezoeker eerst waarschuwen, tenzij het geval
toch iets ernstiger is. Zodra een waarschuwing alleen niet genoeg is kan een vrijwilliger een
bezoeker verwijderen door te vragen het pand te verlaten. Bij gevallen van een waarschuwing
of verwijdering is het altijd nodig om er nog een vrijwilliger naast te hebben. Je staat sterker
met twee vrijwilligers en dat is altijd prettiger.
Vrijwilligers kunnen geen lokaalverbod opleggen. Na verwijdering van de bezoeker zal er door
de Raad van Vrijwilligers overlegd worden. Dat gebeurt op de eerstvolgende vergadering op
de dinsdag. Hier overleggen wij gezamenlijk of er eventueel een lokaalverbod wordt opgelegd
en de duur er van.
Het bestuur kan in overleg met de Raad van Toezicht ook een lokaalverbod opleggen zodra de
Raad van Vrijwilligers dit niet doet. Dit gebeurd als het gedrag in strijd is met onze regels of de
wet. Zodra het om een vrijwilliger gaat zal het bestuur ook een besluit maken over een
eventueel lokaalverbod.
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Activiteiten
Cerberus streeft er naar om iedere dag geopend te zijn als huiskamer. Voor jongeren is dit o.a.
prettig om vrienden te ontmoeten, tot rust te komen of voor school te werken. Hiernaast
organiseert Cerberus ook veel evenementen met behulp van de activiteiten commissie.
Cerberus streeft er naar om bij evenementen geen of zo min mogelijk entree te vragen. Voor
onze doelgroep is dit namelijk erg belangrijk.

Bezoekersaantallen
Voor Cerberus is er een onderscheid tussen de vaste bezoekers en vrijwilligers en de betalende
bezoekers bij evenementen. Op doordeweekse dagen mag Cerberus rekenen op ongeveer 15
tot 30 vaste bezoekers en vrijwilligers per dag. Bij vaste evenementen in het weekend is dat
aantal wel vergelijkbaar. Bij grote evenementen zijn bezoekersaantallen boven de 30 een
juiste verwachting. Met kleinere evenementen is het meestal afwachten, soms blijkt iets een
succes en hebben we veel bezoekers en soms blijken alleen een aantal vaste bezoekers
interesse te hebben. Voor onze jongeren is dit een leerproces om te kijken wat wel en niet bij
onze doelgroep aansluit en wat echt werkt binnen Cerberus. We stimuleren juist dat jongeren
hier iets uithalen en er samen van kunnen leren.

Bands of Hades
Een aantal jaar geleden heeft een van onze vrijwilligers samen met Cerberus Bands of Hades
gestart. Dit is een klein festival binnen Cerberus met stevige livemuziek. Hierbij hebben we in
onze tuin een barbecue zodat bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken om avondeten!
Daarnaast is het natuurlijk erg gezellig en lekker.
Met een entreeprijs van 5 euro is het goed
betaalbaar en blijft het laagdrempelig. Hierdoor
kunnen wij minimaal 5 bandjes neerzetten en
maken wij er een super dag van.

LVB-spellenavond
Eén van onze vrijwilligers met een licht
verstandelijke beperking kwam met het idee een terugkerende spellenavond te organiseren,
speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hij wil graag aandacht voor deze
groep hebben, zodat zij zich prettig voelen binnen ons jongerencentrum. Dit evenement is
voor alle bezoekers leuk, vooral als je van een bordspelletje houdt.
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Jamsessie
Elke 2de vrijdag van de maand organiseren wij een jamsessie. Dit houdt in dat iedereen die
graag muziek wil spelen zijn of haar eigen muziekinstrument mee neemt. Voor dit evenement
vragen wij geen entreekosten en kan iedereen lekker van de muziek genieten en eventueel
een stuk meespelen. Dit evenement kent vaak vaste bezoekers, maar het is fijn om te zien dat
er nieuwe gezichten bij komen.

55-jarig jubileum
Voor ons 55 jarig jubileum wilden wij natuurlijk een goed feest geven voor onze bezoekers
en de buurt. We hadden veel geluk met het warme weer, dus konden we met iedereen
buiten zitten. Bezoekers en oud bezoekers konden met elkaar in gesprek gaan over Cerberus
en hoe de ervaringen zijn en waren, dat was natuurlijk super leuk. Ook deed een grote groep
mee aan een toernooi volleybal in de achtertuin. Het was een geslaagde dag, en nu op naar
60 jaar Cerberus!
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Doelstelling
De doelstelling van Stichting Jongerencentrum Cerberus is het bevorderen van educatieve en
sociale ontwikkeling van jongeren tussen de veertien en achtentwintig. Dit wil Cerberus
bereiken door het aanbieden van activiteiten en een ontmoetingsruimte die aanspreekt bij de
doelgroep. Cerberus probeert veel invulling over te laten aan jongere vrijwilligers en ook
gasten omdat dit een goede manier is voor jongeren om zich te ontwikkelen. Cerberus biedt
dus een veilige plek, met veel faciliteiten en kunde van oudere vrijwilligers, voor jongeren
zodat ze kunnen ‘leren door te doen’.

Vrijwilligersdag
Begin 2019 hebben we een Vrijwilligersdag georganiseerd. Het doel van deze dag was om met
alle vrijwilligers een doelstelling te zetten voor Cerberus. Deze doelen lopen uiteen: van de
taken van de vrijwilligers naar promotie van het jongerencentrum. Deze doelen zijn
geschematiseerd op een groot vel dat hierna op het bestuurskantoor is gehangen, zodat er bij
vergaderingen altijd op gekeken kan worden.
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Vrijwilligersgroep
Omdat Jongerencentrum Cerberus draait op vrijwilligers is het altijd van belang dat de
vrijwilligersgroep gemotiveerd is en initiatief en inzet blijft houden. De vrijwilligers doen
uiteenlopende dingen bij Cerberus: bardiensten, schoonmaken, evenementen bedenken en
opbouwen om een aantal dingen te noemen. Ook zijn alle leden van het bestuur en de Raad
van Toezicht vrijwilligers. Om deze taken makkelijker te maken is besloten om de vrijwilligers
in te delen in groepen. Zo hebben we een groep vrijwilligers die de bardiensten doen, een
groep die de inkopen doet en een activiteiten commissie die de evenementen bedenkt.
Individuele vrijwilligers kunnen in bij groepen tegelijkertijd horen. Zo doen bestuursleden ook
bardiensten en helpen leden van de Raad van Toezicht bij het opzetten van evenementen.
Verbouwing
In eind 2018 en begin 2019 heeft de gemeente het pand van Jongerencentrum Cerberus
opgeknapt, dit was een mooie aangelegenheid om zelf ook ons pand te verbeteren. Zo hebben
we afgelopen jaar de achterste zaal, de soos, aangepakt en gebruiksklaar gemaakt voor
nieuwe evenementen. Ook willen we, nu er noodwegen zijn voor de bovenverdieping, op de
bovenverdieping een studieruimte maken voor jongeren die naar school gaan.
Verjongen
Als jongerencentrum is het belangrijk om nieuwe jongeren aan te trekken. Hiervoor gaan we
bij de jongeren peilen wat hun interesseert zodat wij dit aan kunnen bieden. Natuurlijk
verschillen jongeren ook van elkaar en door in te spelen op de verschillende groepen jongeren,
bijvoorbeeld alternatief of gamers, hopen we zoveel mogelijk jongeren aan te spreken. Ook
hopen we hiermee de volgende generatie vrijwilligers het jongerencentrum binnen te krijgen.
Promotie
Om te verjongen moeten we de jongeren wel bereiken middels promotie. Naast de
evenementen op Facebook te plaatsen en zoveel mogelijk te delen gaan we ook met posters
werken. Daarnaast gaan we inzetten om meer foto’s te maken tijdens evenementen en deze
online te plaatsen, om zowel een sfeerimpressie te geven als een herinnering voor jongeren
die hier tijdens dat evenement zijn geweest.
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Begroting
Uitgaven

Inkomsten
Huursubsidie
Inkomsten verkoop
Emballage
Teruggaven
Eigen bijdrage

€26.637,91
€60.000,00
€2.500,00
€500,00
€800,00

Huur
Uitgaven inkoop
Energie
Water en zuivering
Afval
Licenties &
abonnementen
Gemeentelijke belasting
Afschrijvingen
Opknappen studieruimte
Onderhoud
Verzekeringen
Excursies buitenland
Transport
Activiteiten
Overige investeringen
Onvoorzien

Totaal

€90.437,91 Totaal

€26.637,91
€37.000,00
€7.000,00
€600,00
€2.000,00
€1.500,00
€1.350,00
€2.950,00
€2.500,00
€2.000,00
€400,00
€800,00
€500,00
€2.000,00
€2.000,00
€1.200,00
€90.437,91

Toelichting
Begroting 2019
Voor de begroting van 2020 zijn we uitgegaan van om en nabij dezelfde cijfers van het jaar 2019. Wij
verwachten namelijk geen grote veranderingen in ons in-uitgave beleid. Misschien dat we door de
verbouwing wat goedkoper uit gaan zijn vanwege minder stookkosten maar hier kunnen wij nu nog
niks met zekerheid over zeggen.
Licenties & Abonnementen
Onder deze post vallen de vaste lasten die Cerberus kwijt is voor de SENA en de RAET. Dit zijn licenties
om in openbare gelegenheden muziek te mogen draaien. Het andere deel; de abonnementen, bestaat
uit de kosten voor internet en telefonie. Deze lasten keren jaarlijks terug en zullen niet veel verschillen
met zich mee brengen. Hiervoor begroten wij €1.500.
Activiteiten
Cerberus wil de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk maken. Hiermee wordt bedoeld dat er geen
hoge entree wordt geheven bij evenementen of hoge inschrijfkosten voor activiteiten zijn. Deze post
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is bedoeld om de activiteiten te faciliteren en wordt begroot met een bedrag van €2.000. Hiervan is
€1.000 voor het regelen van bands en de andere €1.000 voor overige zaken die activiteiten kosten.
Onvoorzien
Deze post wordt gebruikt om de onverwachte kosten op te vangen. Met onvoorziene kosten wordt
natuurlijk een breedspectrum genomen. Het kan gaan om een onverwachte rekening tot aan een
reparatie die niet gepland is. Je kunt je nooit op alles voor bereiden dus is er gekozen deze post in de
begroting mee te nemen. We gaan hiervoor uit van €1.200. Dit lijkt ons een reëel bedrag ten opzichte
van de huidige situatie en investeringen die wij begroot hebben voor dit jaar. Daarnaast is er een post
afschrijvingen waarmee we eventuele reparaties en vervangingen deels kunnen opvangen.
Opknappen studieruimte
In 2020 willen we de studieruimte gaan opknappen zodat deze als zodanig bruikbaar is. Na de
verbouwing mogen we deze ruimte gaan gebruiken, echter moet de hele ruimte aangepakt worden,
denk aan een nieuwe vloer, behang/verf, meubilair, computers, software en andere materialen.
Overige Investeringen
Naast de hierboven aangegeven investeringen, is er ook ruimte gehouden voor nieuwe investeringen
die niet gepland zijn. Er is nooit te voorspellen wat de nieuwe trend is of juiste de nieuwe wensen van
onze doelgroep zijn. Hierom wordt deze post in de begroting meegenomen voorbereid zijn op alles dat
kan komen. Hiervoor is een bedrag van €2.000,- uitgetrokken.
Excursies Buitenland
De vorige jaren hebben wij een aantal excursies ondernomen naar het buitenland, Chojnice in Polen
en Emsdetten in Duitsland. In 2020 willen wij dit graag weer doen, omdat de jongeren leren over
andere culturen, normen en waarden, internationale contacten opbouwen en omdat ze hier veel
plezier aan hebben. Echter zal de organisator van de reis naar Polen stoppen. Wij hopen hier nog iets
aan te doen. Wij begroten hierom €800. Dit is afkomstig van de vrijwilligers, vermeldt bij eigen
bijdrage.
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