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1. Aanleiding 

 

 

Jaarlijks brengt de stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper verslag uit over de realisatie 

van haar inhoudelijke doelstellingen. In dit verslag staat de uitvoering beschreven van; 

• Doelstellingen Stichting  

• Beleid en activiteitenplan 2017 

• Activiteitenoverzicht en realisatie uitvoering beleid 2017 

• Overzicht huidige organisatiestructuur 

 

 

 

2. Situatieschets wijk  

 

 

Het wijkgebouw Muspelheim is gelegen in de Vastenavondkamp. Deze wijk telt volgens 

‘allecijfers.buurt.nl’ 4480 inwoners. De buurt is gebouwd in de jaren zestig en zeventig.  

De wijk kent een gemêleerde samenstelling van mensen die in deze wijk wonen.  

 

Het noordelijk deel van de wijk bestaat uit een hoog aantal huurwoningen, en het zuidelijk 

deel bestaat vooral uit koopwoningen. Het gebouw het Muspelheim ligt centraal gelegen op 

de ‘grenslijn’ tussen de koop- en huurhuizen, in het hart van de wijk, waar ook het 

winkelcentrum gevestigd is.  

 

Infografics van ‘alle cijfers’  

Vastenavondkamp-Noord (links afgebeeld) en Vastenavondkamp-Zuid (rechts 

afgebeeld) 

 https://allecijfers.nl/buurt/vastenavondkamp-noord-venlo/  

 

 

 

 

 

 

 

https://allecijfers.nl/buurt/vastenavondkamp-noord-venlo/
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Afgelopen decennia heeft de wijk zich ontwikkeld tot een wijk met forse problemen. De wijk 

heeft gezien de bevolkingssamenstelling in Venlo, veel lage inkomens, veel en een nog 

steeds toenemend aantal ‘niet actieven’, veel westerse en niet westerse allochtonen. 

Geconstateerd kan worden dat, mede door de gevolgen de verdeling van huur en 

koopwoningen en de bevolkingssamenstelling, deze wijk een achterstand-, aandacht of 

risicowijk is. De wijk Vastenavondkamp is in de afgelopen jaren regelmatig in negatieve zin 

in het nieuws geweest. Verbeteracties van de gemeente waren voor de gewenste leefbaarheid 

van de wijk niet voldoende structureel/ effectief. 

 

De buurtbewoners hebben de afgelopen jaren regelmatig aan de bel getrokken bij de 

gemeente over de problemen in de wijk. In september hebben buurtbewoners zich verenigd 

in het Muspelheim en hebben zij een brandbrief naar de gemeente gestuurd, om tot actie te 

komen om problemen in de wijk op te lossen om drama’s te voorkomen.  

 

Die gemeentelijke (re)actie ontbrak, totdat er zich een zeer ernstig incident voor deed (jonge 

man gedood). Pas daarna is de gemeente (zichtbaar voor de wijk) in actie gekomen, waarbij 

het Muspelheim fungeerde als crisisopvangcentrum voor de bewoners van de wijk. Na dit 

incident vond en vindt er structureel overleg plaats tussen gemeente en wijkbewoners. 
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3. Doelstellingen 

 

 

De doelstellingen van de stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper die eigenaar en 

beheerder is van het wijkgebouw het Muspelheim in de wijk Vastenavondkamp staan 

beschreven in de statuten van 1980. Voor het leesgemak van dit verslag, wordt de stichting 

Jeugdwerk Sint Johannes de Doper verder aangeduid als het Muspelheim. 

 

De statutaire doelstellingen van het Muspelheim zijn; 

 

a. Te voorzien in de behoefte aan een geschikte lokaalruimte in de wijk Vastenavondkamp, 

voornamelijk voor activiteiten, die direct op het gebied van het jeugdwerk liggen in 

maatschappelijk, recreatief en cultureel opzicht en voor zover mogelijk ook voor 

activiteiten die indirect met het jeugdwerk verband houden alsook andere activiteiten op 

sociaal-cultureel en recreatief terrein, en wel volgens de algemeen geldende 

maatschappelijke normen.  

b. Het beheer en de exploitatie van een gebouw met inboedel, bedoeld als in de 

voorziening genoemd onder a, welk gebouw gelegen zal zijn in de wijk 

Vastenavondkamp. 

c. De activiteiten, zoals bedoeld onder ad a. te organiseren in de vorm van oprichting van 

verenigingen dan wel deze activiteiten in materieel en moreel opzicht te stimuleren.  

 

Het Muspelheim is ontstaan vanuit een wijkinitiatief (1968) en is door de inzet van bewoners 

uit de wijk eind jaren zeventig gebouwd. Het Muspelheim heeft net als de andere 

voorzieningen in de wijk (zoals scholen, sportverenigingen) te maken met een veranderend 

profiel van wijkbewoners met andere behoeften en een veranderd maatschappelijk 

overheids- en gemeentebeleid. Het Muspelheim wil in zijn beleid trouw zijn aan de eigen 

doelstellingen én dus ook aansluiten bij de veranderende behoeften van wijkbewoners en bij 

het landelijk- en gemeentelijkbeleid.  

 

 

 

4.  Meerjarig beleid- en activiteitenplan 2014-2017 

 

Zoals in de doelstellingen van het Muspelheim staan omschreven wil het Muspelheim; 

 

• Ruimte en activiteiten aanbieden op het gebied van jeugdwerk, als ook ruimte en 

activiteiten aanbieden op sociaal-cultureel en recreatief terrein voor wijkbewoners, 

binnen de huidige maatschappelijke normen en in overeenstemming met gemeentelijk 

beleid.  

 

• Een podium zijn voor ontmoeting, wil mogelijkheden creëren/ faciliteren voor 

wijkbewoners binnen de kaders van de doelstelling, aansluitend bij wensen en 

behoeften van wijkbewoners, in samenwerking met wijkbewoners, vrijwilligers, 

gemeente en ketenpartners/organisaties in de wijk.  

 

• Aansluiten en groeien als wijkgebouw.  

Gelegenheid bieden: 

o Voor het huisvesten van een sociaal wijkteam dat vanuit het Muspelheim werkt; 

o Voor ontmoeting en ontplooiing voor wijkbewoners; 

o Van ruimte voor integrale dagbesteding;  

o Van onderdak voor een informatie en adviesfunctie voor wijkbewoners voor zover 

dit overeenkomt met de statuten van de stichting. 
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In het beleid- en activiteitenplan van het Muspelheim 2017 is opgenomen:  

 

1.  Het Muspelheim geeft vorm aan en biedt een podium voor jeugdwerk  

door: 

 

a) Voortzetting van jeugdactiviteiten 

b) Uitbreiding en continuering seizoen- en feestactiviteiten voor de jeugd 

c) Aansluiten bij ontwikkelingen/behoefte voor nieuwe jeugdactiviteiten. 

 

2. Het Muspelheim: 

o Biedt een accommodatie voor verenigingen en geeft gelegenheid voor 

buurtinitiatieven die bijdragen aan ontmoeting en ontplooiing van wijkbewoners.  

o Speelt proactief in op het belang van het zijn van gemeenschapshuis voor de wijk. 

 

 

5. Activiteitenoverzicht en uitvoering beleid 2017 

 

De activiteiten zijn onder te verdelen in:   

 

5.1   Jeugdactiviteiten 

 

5.1.1 Voortzetting/ uitbreiding vaste jeugd activiteiten.  

5.1.2 Uitbreiding en continuering seizoen- en (feest)activiteiten voor jeugd en wijk 

 

5.2.   Accommodatie/ ontmoetingsgelegenheid  

         voor verenigingen, groepen en buurtinitiatieven (sport, cultuur) 

 

5.3.  Het Muspelheim speelt proactief in op toekomstig functiebelang 

  Voor ruimte te bieden voor sociale ontmoetingen 
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Ad 5.1.1. Voortzetting/ uitbreiding vaste jeugd activiteiten. 

 

Er zijn geen structureel vaste jeugdactiviteiten georganiseerd kunnen worden. 

 

Ondernomen acties: 

 

- Er is overleg geweest met verschillende vrijwilligers, er waren serieuze ideeën deze 

zijn in 2017 (nog) niet gerealiseerd.   

 

Conclusie: 

o Uitbreiding/ vernieuwing van vaste jeugdactiviteiten blijft een wens, maar blijkt 

nauwelijks te realiseren. Dit ondanks dat we een toename hebben van vrijwilligers voor 

incidentele activiteiten. Het ontbreekt het aan: 

o Jongeren die zelf iets willen, of jongeren die de weg weten naar het 

Muspelheim. Onzes inziens maakt de gemêleerde samenstelling en de 

armoede in de wijk het opzetten van jeugdwerk erg moeilijk. 

o Vrijwilligers die een structurele activiteit kunnen neerzetten, passend bij de 

cultuuraspecten en diversiteit van de jeugd van de wijk.   

 

 

Ad 5.1.2 Uitbreiding & continuering seizoen-, jeugd- en feestactiviteiten  

 

In tegenstelling tot 2016 hebben er afgelopen jaar (2017) wel weer seizoen activiteiten 

plaats gevonden.  

 

Activiteiten in het Muspelheim Aantal 

bezoekers 

Burendag met spellen voor de jeugd 

(organisatie Muspelheim) 

60 

Halloween 

(organisatie Muspelheim) 

100 

Integratie tafeltennistoernooi 

(organisatie via Asterix) 

90 

Afrikaanse inloopmiddag voor bewoners van de wijk  

(organisatie via AVV) 

110 

Afrikaanse dienst 80 

Wensboom middag (organisatie Muspelheim, financieel ondersteund 

door woningcorporaties Woonwenz en Antares) 

50 

 

Ondernomen acties: 

- Er is toename van vrijwilligers voor incidentele activiteiten.  

- Er is een vrijwilligster die probeert andere vrijwilligers te werven. 

- Er zijn buurtbewoners geweest die enthousiast een idee wilde uitwerken maar die 

initiatieven niet van de grond kregen. 

 

Conclusie: 

- Door een toegenomen animo lijkt er voorzichtig een stijgende lijn te zijn van 

mogelijkheden om activiteiten te organiseren.   
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Ad5.2.  Accommodatie/ ontmoetingsgelegenheid  

     voor verenigingen, groepen en buurtinitiatieven (sport, cultuur) 

 

 

Het Muspelheim is in 2017 accommodatie geweest voor sociaal-maatschappelijke, culturele- 

en sportactiviteiten. Er is accommodatie geboden aan de volgende verenigingen, groepen 

activiteiten/initiatieven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muspelheim jaarverslag 2017 

Jan Sporken  9 

   

 

Overzicht verenigingen/ activiteiten 

 

 

Dag 

 

Tijdstip  

2. Line-dance groep 1 Maandag  09.00 – 10.00 uur 

3. Blierickse zangkompenie Maandag 19.30 – 23.30 uur 

4. Wijkteam Met ggz* Maandag 08.00 – 17.00 uur 

5. Blierickse zangkompenie Maandag 20.00 – 23.30 uur 

6. Afdeling M.O. gemeente Venlo Maandag 08.30 – 17.00 uur 

7. Seniorendansen  Dinsdag 09.30 – 11.00 uur 

8. Gymnastiek Jong & Fit (Synthese) Dinsdag 13.30 – 14.30 uur 

9. Meer bewegen voor Ouderen*     Dinsdag 14.45 – 16.15 uur 

10. Schildersgroep t Pienselke      Dinsdag 19.00 – 23.00 uur 

11. Wijkteam Met ggz* Dinsdag 08.00 – 17.00 uur 

12. Afdeling M.O. gemeente Venlo Dinsdag 08.30 – 17.00 uur 

13. Stuurgroep Vastenavondkamp Dinsdag 19.00 – 21.00 uur 

14. Omgang met de PC  gratis advies 

15. Seniorweb Tegelen & het Muspelheim 

Woensdag 14.00 – 16.00 uur 

16. Schildersgroep 3: ’t Pienselke Woensdag 13.30- 17.30 uur 

17. Werktoeleidend project Kan Doen* Woensdag 08.30 – 15.00 uur 

18. Siersmeden ’t Smidske Woensdag  20.00 – 22.30 uur 

19. Congolese Gemeente Source de Vie Woensdag  18.00 – 20.00 uur 

20. Wijkteam Met ggz* Woensdag 08.00 – 17.00 uur 

21. Afdeling M.O. gemeente Venlo Dinsdag 08.30 – 17.00 uur 

22. Werktoeleidend project Kan Doen* Donderdag 08.30 – 15.00 uur 

23. Wijkteam Met ggz* Donderdag 08.00 – 17.00 uur 

24. Afdeling M.O. gemeente Venlo Donderdag 08.30 – 17.00 uur 

25. Zangclub ‘The Voices’ Vrijdag 20.00 – 13.30 uur 

26. Line-dance groep 2 Vrijdag 19.30 – 21.15 uur 

27. Wijkteam Met ggz* Vrijdag 08.00 – 17.00 uur 

28. Afdeling M.O. gemeente Venlo Vrijdag 08.30 – 17.00 uur 

29. Congolese Gemeente Source de Vie Zaterdag 17.00 – 19.30 uur 

30. Groovy Dancers  Zondag  20.00 – 22.00 uur 

31. Congolese Gemeente Source de Vie Zondag 11.00 – 15.00 uur 

32. Werkgroep Vastenavondkamp dinsdag Maandelijks 

33. Verenigingen van eigenaren (3) houden       

hier standaard hun vergaderingen 

6 tot 9 

vergaderingen 

Verschillend 

34. Katholieke Kerk Indonesië (KKI)  

ontmoetingsgelegenheid 

1 x per maand 14.00-18.00 uur 

35. Toneelgroep PIT 5 x  

36. Kreis fur naturliche Lebenshilfe  1 x per maand Dagdeel per keer 

37. Incidentele huurders & met activiteiten 

 

 

Naast dat we accommodatie aan bovenstaande huurder hebben geboden zijn er in het 

afgelopen jaar (net als het jaar ervoor) enkele huurverzoeken geweest om een groot gedeelte 

van het gebouw vast te verhuren aan een specifieke etnische groep. Hieraan is geen gehoor 

gegeven, dit omdat wij vinden dat het gehele gebouw voor iedereen ter beschikking moet 

blijven om diverse activiteiten te organiseren. We willen ook voorkomen dat groepen mensen 

zich door bepaalde activiteiten of groeperingen zich niet meer thuis of veilig voelen in of bij 

het Muspelheim. 
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Conclusie 

 

Het Muspelheim heeft haar rol vervuld als wijkgebouw voor diverse sociaal culturele 

activiteiten. Veel verenigingen weten het Muspelheim te vinden als gebouw in de wijk. 

 

Het Muspelheim: 

- is blij met de vele vaste huurders 

- wil graag een open huis en veilige (huur)plek blijven bieden voor alle wijkbewoners 

waarbij verscheidenheid geen rol speelt.  

- biedt geen onderdak voor activiteiten of groeperingen die zich willen afzonderen van 

gezamenlijke wijk- en leef belangen of aan mensen die segregatie vorming 

versterken. 

 

 

 

Ad5.3. Het Muspelheim speelt proactief in op toekomstig functie belang  

 

 

 

Ondernomen acties: 

- Het Muspelheim heeft in 2017 ten aanzien van het gebouw en de inventaris 

verschillende aanpassingen laten uitvoeren, zoals gepland. Hierdoor is het 

Muspelheim energiezuiniger en onderhoudsvriendelijker geworden. Zo zijn beide Cv-

ketels vervangen en zijn er op afstand bedienbare thermostaten geïnstalleerd. Alle 

enkelglas en houten ramen zijn vervangen door dubbelglas kunststoframen. Overal is 

er Ledverlichting geïnstalleerd. Alles is geschilderd, meubilair is vervangen er is een 

biljart geplaatst. Dit is bekostigd met bijdrage van fondsen en uit eigen middelen. 

- Er heeft afstemming plaats gevonden voor mogelijke toekomstige activiteiten met 

o.a. de Stichting Groen Licht, Kunstencentrum, Kan Doen. 

- De huurprijzen zijn laag gebleven zodat we een laagdrempelig podium kunnen 

blijven bieden voor diverse sociale culturele activiteiten.  

 

 

 

Conclusie: 

- Het Muspelheim heeft een stevige functie voor de wijk, vooral voor sociaal culturele 

activiteiten.  

- Het Muspelheim kan al haar functie taken uitoefenen en het huidig huurtarief 

hanteren omdat zij uitsluitend draait op vrijwilligers.  

- Mede door de incidenten in de wijk is het Muspelheim als centrum van de wijk, weer 

meer gevonden door gemeente en bewoners uit de wijk.  

- De financiële situatie van het Muspelheim gezond. 
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6.  Overzicht organisatiestructuur 

 

Het Muspelheim draait uitsluitend door de inzet van vrijwilligers. Het Muspelheim is een 

platte organisatie. In 2017 zijn 4 vrijwilligers gestopt als vrijwilliger bij het Muspelheim, 

waarvan de meesten een bijdrage leverden aan specifieke, incidentele activiteiten.  

 

Bestuursleden Soos-activiteiten Facilitaire 

dienst 

(huishoudelijk 

& sitebeheer) 

Vrijwilligers bredere 

inzet 

J.  Sporken 

(voorzitter) 

M. Propst 

B.  Sporken 

J.   Knelissen 

 

H. Sampers 

J.  Titulaer 

M. Heuvelmans 

H. van Geffen 

G. Janssen 

C. Bentlage 

J. Schattorjé 

W. Clabbers 

 

P. Wolff 

(sitebeheer) 

A. Husanovic’ 

L. Hussanovic’ 

W. Vermeulen 

 

T. van Geffen 

R. van Geffen 

S. van Geffen 

H. Driessen 

M. Propst 

M. Holthuijsen 

 

 

 

 

7.  Financieel overzicht 2017                   

  

Het Muspelheim heeft ook in 2017, een goed financieel beleid gevoerd en het financiële jaar 

2017 gezond afgesloten, dit was mogelijk door: 

- De inzet van vrijwilligers
1

  

- Het inkomen van de exploitatie van het gebouw 

- De ontvangen bijdragen van het Oranjefonds en het Steunfonds uit Dordrecht. 

- De ontvangen subsidie van de gemeente Venlo.  

 

Het financieel overzicht wordt separaat de gemeente Venlo aangeboden.  

 

 

8.  Slotwoord 

 

Het Muspelheim heeft in 2017 haar doelen (Stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper) 

gerealiseerd. Het Muspelheim legt met dit verslag verantwoording af naar wijkbewoners,  

vrijwilligers en naar de gemeente Venlo.  

 

Het Muspelheim dankt haar vrijwilligers, de huurders en de gemeente Venlo voor de 

geboden samenwerking en ondersteuning, waardoor de genoemde resultaten zijn bereikt.  

  

Voor de komende jaren vertrouwen wij op een verdere samenwerking zodat we samen vorm 

en inhoud kunnen geven aan ontmoeting en activiteiten in ons Muspelheim.   

 

 

 

Jan Sporken 

Voorzitter Stichting Jeugdwerk Sint Johannes de Doper 
 

                                                           
1 Alleen voor het schoonmaken van het gebouw wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend. 
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