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1. Terugblik 2015
In het jaarverslag 2015 van de stichting is een aantal voornemens voor en activiteiten in 2016 aangekondigd:
Fysieke aanpak van het paviljoen
“De verbouwing zal in 2016 worden afgerond en in het teken staan van het gebruiksklaar en kwartiermaken van het gehele paviljoen.
Het gaat o.a. om het aanbrengen van de isolatie van de kap, het afmaken van de elektra en de vaste trap naar de zolder.”
ICT
“Het is de bedoeling dat de gebruikers van het I Tech Paviljoen vooral verbinding met de buitenwereld maken, en omgekeerd. Er zijn
dan wel adequate ICT-faciliteiten, zoals modem en wifi, nodig in het paviljoen. Daarvoor zullen in 2016 middelen worden gereserveerd.”
Opening voor de leerlingen
“In 2015 heeft het paviljoen zich geopend voor en veel aandacht gekregen van met name het bedrijfsleven. Het paviljoen was toen nog
niet ingericht en in gebruik genomen. Dit zal in 2016 wel het geval zijn. Het voornemen is in dat jaar een geschikt tijdstip te vinden voor
de echte opening van het paviljoen. Die zal met name voor de scholieren en docenten betekenis moeten krijgen.”
Beleidsplan
“Het uitgangspunt is dat het paviljoen nooit af is….Het moment is gekomen om een geactualiseerd beleidsplan te maken. Daar is ook
aanleiding toe:
1)

de stichting ITY paviljoen wil de ANBI-status aanvragen, en daarvoor is o.a. een up-to-date beleidsplan nodig;

2)

de transitie van de school Calvijn Vreewijk biedt de kans om daar in het beleidsplan op in te spelen;

3)

de actualisering richt zich met name op de programmering. Het beleidsplan moet daarvoor de inspiratie en onderscheidende visie
bieden, op basis waarvan sponsoren en fondsen zich aangesproken gaan voelen.

Het gaat bij het geactualiseerde beleidsplan niet zozeer om geheel nieuw beleid, wel om een bijstelling van het projectplan en een
doorvertaling naar de nabije toekomst.”
Programmering
“De programmering in 2016 … biedt mogelijkheden voor b.v. masterclass, talentklassen, pregymnasium en technieklessen. ..Nadere
aandacht zal worden besteed aan de uitwerking van “I Tech You! I Touch You!” De programmering heeft daarenboven vooral een
sterke impuls nodig. Het bestuur heeft het voornemen om een aanloopbudget voor het inschakelen van een professionele
fondsverwerver te reserveren…. Het bestuur hoopt daarmee voldoende middelen te verkrijgen voor de invulling van de rol van de
programmeur met de bedoeling om het paviljoen met een wervende programmering in 2016 op de kaart te zetten.”
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2. De staat van 2016
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat van de eerder genoemde voornemens en activiteiten in 2016 niet alles is terechtgekomen, in
hoofdlijnen:
•

de fysieke aanpak van het paviljoen boekte vooruitgang, zij het minder dan was voorzien;

•

de programmering is niet echt op gang gekomen. Het bestuur heeft daarom in het najaar van 2016 de stap gezet om de
eerder aangekondigde impuls aan die programmering nu ook te gaan geven;

•

de aangekondigde actualisering van het beleidsplan is daarmee ingezet.

Hierna volgt per onderdeel een toelichting:
Fysieke aanpak van het paviljoen
In de voorafgaande jaren is veel aan het gebouw gedaan. Er is een omgevingsvergunning verkregen voor omzetting van bestemming
‘wonen’ naar bestemming ‘onderwijsdoeleinden’. Het kunstwerk van Observatorium is geplaatst als blikvanger. Het hele pand is gestript.
Een groot deel van het pand is hoogwaardig geïsoleerd. Kozijnen zijn afgetimmerd en geverfd. Het pand is voorzien van een Cvinstallatie met een educatief karakter, d.w.z. dat alles zichtbaar en inzichtelijk is gemaakt.
In 2016 is de vaste trap naar zolder vervaardigd door leerlingen van het Zadkinecollege. Die is echter nog niet aangebracht. De schuine
kap op de eerste verdieping is wel geïsoleerd, afgetimmerd en geverfd. De isolatie van de schuine delen van de kap is zo goed als
gereed. De houten vloeren zijn afgewerkt.
Het budget dat voor de fysieke aanpak in de begroting was opgenomen, is niet geheel besteed.
Het bouwteam heeft in 2016 matig gefunctioneerd. Bilateraal zijn wel afspraken gemaakt. Alle tekeningen ten behoeve van de
werkzaamheden en meubilering zijn afgerond door Krill-Architecten (Harmen van de Wal).
Tijdelijk wordt als een soort kraakwacht de gereed-gemaakte-ruimte benut door Esther Holtman, die in het paviljoen cursussen geeft.
ICT
Het voornemen om ICT-faciliteiten, zoals modem en wifi, in het paviljoen aan te brengen is in 2016 niet vervuld. Dit is met het oog op de
start in het nieuwe schooljaar wel dringend gewenst. Zodra er middelen beschikbaar komen zal dit alsnog in 2017 gaan gebeuren.
Opening leerlingen
Ook aan dit voornemen kon geen gevolg worden gegeven. Door de splitsing van de school in het Zuider Gymnasium en het Vreewijk
Lyceum is de aandacht voor de ontwikkelingen in relatie tot I Tech You verschoven. Het profiel van Vreewijk Lyceum biedt
desalniettemin een scala aan kansen en aanknopingspunten voor het vervolg. De voorgenomen start van de programmering in het
nieuwe schooljaar 2017/2018 biedt een uitgelezen kans om alsnog invulling te geven aan de programmering.
Beleidsplan
De ANBI-status is in 2016 aangevraagd, maar niet toegekend door belastingdienst. De implicaties daarvan acht het bestuur met de
kennis van nu niet groot, maar zullen niettemin in de eerste helft van 2017 opnieuw worden bezien in het licht van de voorgenomen
fondsenwervingen en de voorgenomen actualisering van het beleidsplan.
Met het oog op die actualisering heeft in het najaar van 2016 in opdracht van het bestuur een inspiratiesessie plaatsgevonden. Die
inspiratie was ook hard nodig, want dat ontbrak de laatste tijd. “Brandt het vuurtje nog?”, was de hamvraag die het bestuur bezig hield.
Dat dat nog steeds het geval was, bleek tijdens de sessie. De inspiratie is terug, maar heeft tijdens de sessie wel een verfrissende
wending gekregen. Techniek is inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel van de school geworden, maar de opgave om de trots van
jongeren op Zuid te stimuleren is nog steeds een inspiratiebron voor de stichting ITY. Op die opgave wil het bestuur de programmering
gaan richten. Dit is in de kern de hernieuwde visie waarop het bestuur de actualisering wil gaan baseren.
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Programmering
Aan de voornemens voor de programmering is in 2016 nagenoeg geen gevolg gegeven. Het wachten was op de al in 2015
aangekondigde impuls. Dit heeft lang geduurd, maar die is in het najaar 2016 zoals hiervoor reeds beschreven (uit)eindelijk en met veel
inspiratie gekomen. De hernieuwde visie biedt volop kansen om de programmering op een aansprekend concept te baseren: Het huis
als pioniersplek 1 in Vreewijk (uit: infosheet (*)). Van hieruit wil de stichting samen met trotse, kansrijke jongeren van Zuid een impuls
geven aan “de transformatie van het zelfbewustzijn van de jongeren op Zuid” (Henk Oosterling).
ITY als een pioniersplek waar jongeren zich thuis voelen en ruimte hebben om de wereld buiten school te leren kennen, trots hun kracht
te leren kennen (verbinding tussen onderwijs, samenleving); een pioniersplek waar buurt en jongeren elkaar gastvrij ontvangen en zo
persoonlijk contact hebben (met als gevolg begrip, waardering en veiligheid) en een pioniersplek waar ondernemende jongeren leren
van bedrijven en ondernemers van de jongeren (ondernemerschap). Kortom ITY als kansrijke omgeving waar jongeren van Zuid hun
plek kunnen maken.
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3. Financiële paragraaf 2016
De stichting heeft als doel het versterken van de interesse van jongeren voor techniek en een technische vervolgopleiding en het leggen
van een relatie tussen school, buurt en bedrijfsleven. Een belangrijk middel hierin is het realiseren van een techniekpaviljoen – het I
Tech You! paviljoen- in de voormalige conciërgewoning behorende bij het schoolgebouw van Calvijn Vreewijk. Dit paviljoen moet
enerzijds een aansprekende uitstraling en inrichting hebben voor leerlingen en omwonenden. Anderzijds is het de bedoeling om
aansprekende activiteiten (programmering) in het paviljoen plaats te laten vinden. Het paviljoen wordt dan een ontmoetingsplaats voor
bedrijven, leerlingen, docenten en buurtbewoners rondom het thema techniek en duurzaamheid.

In de jaren voor 2013 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. In 2013 is het paviljoen aan de buitenkant gereed
gemaakt en is het kunstwerk aan de voorgevel gerealiseerd (grootste deel van fase I). In 2014 concentreerden de werkzaamheden in
het paviljoen zich erop naast het afmaken van fase I om ook de binnenkant gebruiksklaar te maken (fase II). Dit is grotendeels, maar
niet helemaal binnen het kalenderjaar 2014 gerealiseerd. Met dank aan vele partijen, bedrijven, maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen zijn veel werkzaamheden om niet verricht en materialen om niet geleverd.
Het jaar 2015 heeft met name in het teken van de afbouw van het casco, de afwerking en inrichting van het paviljoen gestaan (fase III).
De fysieke aanpak is in 2015 grondig uitgevoerd. Een aantal werkzaamheden van fase 3 liep in 2016 nog door. De kosten die in 2016
zijn gemaakt zijn voor de fysieke realisatie van het paviljoen betreffen € 1.838,- en bestaan uit cv-onderhoud ter waarde van
€ 291 (Oostrom) alsmede diverse bouwmateriaal ter waarde van € 1.547, (Dura Vermeer en Hubo). Daarnaast is er over 2016 een
vrijwilligersvergoeding van € 1.500 uitgegeven om het nodige toezicht tijdens de bouw te realiseren op de werkplaats.

In de fondsenwerving is een bedrag van € 1.000 ontvangen van Stichting Havensteder t.b.v. de kosten voor het opstellen van een
nieuw programma.

In 2016 was niet voldoende capaciteit aanwezig om door middel van fondsenwerving extra middelen te verkrijgen en daardoor is de
oorspronkelijke jaarbegroting aanzienlijk in omvang teruggebracht. Dit heeft geen nadelige financiële consequenties gehad, omdat de
stichting het uitgangspunt heeft de kosten in de pas te laten lopen met de toegezegde inkomsten. In 2017 is het bestuur voornemens
een aanloopbudget te reserveren, om opdracht te geven voor het benaderen van fondsen en daarmee voldoende middelen beschikbaar
te kunnen stellen voor een wervende programmering.

De kosten van de programmeur zijn in 2016 niet uitgegeven terwijl er een bedrag begroot was van €77.300,- De aanpassingen aan de
website bedroegen in 2016 € 1.223 (begroot € 500,-). De advieskosten ad. € 2.710,- betreffen de kosten van De Stadspraktijk m.b.t. de
aanzet voor het opstellen van het nieuwe programma. Er is meer samenwerking met de buurt ontstaan en oud-leerlingen van Calvijn
zijn zich actief blijven inzetten in het Paviljoen. De activiteiten zijn gecoördineerd, georganiseerd en begeleid om niet door docenten van
CSG Calvijn, werknemers uit het bedrijfsleven en oud-leerlingen van CSG Calvijn. Tot slot zijn er geen uitgaven gedaan voor het
werven van fondsen en de vaste lasten, bestaande accountant (€ 850), bankkosten (€ 146) en verzekering (€ 1.697) bedroegen in
totaal € 2.693,-.
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4. Over Stichting I Tech You! Rotterdam
Doel van de stichting
Met stichting I Tech You! Rotterdam willen de initiatiefnemers de interesse voor techniek en een technische vervolgopleiding versterken
en jongeren, bewoners van Vreewijk en marktpartijen door activiteiten, ontmoeting en co-creatie duurzaam verbinden.
Principes
•

de kennismaking met techniek en participatie staat voorop;

•

jongeren worden als volwaardig coalitiepartner betrokken bij de ontwikkeling van de programmering en de bouw van het
paviljoen;

•

parallel aan de verbouwing van het paviljoen start de programmering;

•

de locatie krijgt een eigen identiteit en er ontstaat een ontmoetingsplek in Vreewijk;

•

Woningcorporatie Havensteder investeert in een betekenisvolle toekomst voor de wijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid;

•

Stichting Kijk op Zuid inmiddels opgenomen in de stichting Zuidzijde;

•

Christelijk Scholengemeenschap Calvijn, locatie Vreewijk, is een school voor havo, atheneum en gymnasium en bètaschool
met ambitie, met een leerlingenpopulatie van 55 nationaliteiten waar 95% van de jongeren van Zuid komt. De school heeft
zich in 2016 gesplitst in het Zuider Gymnasium en het Vreewijk Lyceum;

•

voor de stad Rotterdam heeft het gemeentebestuur naast zorg techniek genoemd als de motor voor banen voor de nu
opgroeiende jeugd in Rotterdam Zuid;

•

kortom: deze ambitie en de verbinding tussen stad, wijk en regio.

Organisatie
Technologische innovatie is erg belangrijk voor de toekomst van Nederland en voor Rotterdam in het bijzonder. Calvijn Vreewijk zet zich
actief in om de belangstelling van jongeren voor bèta technische studies en beroepen te verhogen. Daarvoor wordt samengewerkt met
een netwerk van bedrijven (praktijk) en instituties (vervolgopleidingen) die betrokken zijn bij activiteiten die op school worden
georganiseerd. Om deze ambitie kracht bij te zetten is besloten om de voormalige conciërgewoning aan de school om te bouwen tot het
I Tech You! paviljoen.
Het I Tech You! paviljoen is geen doel op zich. Het is een middel om een boodschap over te brengen en in de eerste plaats jongeren
zelf de kans te geven hun enthousiasme voor techniek kenbaar te maken en van daaruit anderen te enthousiasmeren in co-creatie met
bewoners, Calvijn Vreewijk, bedrijven en mensen uit directe omgeving. Het I Tech You! paviljoen, en vooral de boodschap die het
paviljoen wil uitstralen moet meerdere groepen aanspreken. Het is de plek worden waar de trots en het zelfbewustzijn van jongeren tot
uiting komt en waar zij hun enthousiasme delen op hun vrienden, ouders, jongeren, de bewoners van het tuindorp Vreewijk en
uiteindelijk heel Rotterdam.

Het I Tech You! paviljoen is een plek die constant in beweging is doordat diverse mensen, partijen en instituties constant actief
betrokken worden bij het vormgeven van zowel de fysieke als de programmatische verschijning. Als bron kan het I Tech You! paviljoen
putten uit het volgende krachtenveld:

•

Schoolkapitaal:
De kracht van de leerlingen. De toekomst van de stad en van Nederland!
Stichting I Tech You! Rotterdam: De stichting heeft ten doel te handelen als een publiek belang dienende instelling.

•

I Tech You(th):
Een actieve club leerlingen die zich gezamenlijk actief inzet voor de agenda en programmering van het I Tech You! paviljoen.
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•

Havensteder:
De woningbouwcorporatie die nauw verbonden is met het verbeterplan van tuindorp Vreewijk en zich inzet voor
verduurzaming van de leefomgeving. We zijn al het groenste tuindorp, nu nog het meest duurzame!

•

Het uitgebreide netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties:
Ahoy, Alares, Albeda College, Arcadis, Argos Oil, Beenhakker, Bijcollege, Bouwfonds, CSG Calvijn, Gebiedscommissie
Feijenoord, Dura Vermeer Bouw Rotterdam, DSM, Embedded Fitness Eindhoven, Exxonmobil/Jong Ondernemen, Fokker,
Gemeente Rotterdam, IBM, Havenbedrijf Rotterdam, Havensteder, Hertel, KMR, NAi, Nuon, Observatorium, Scooterdesign,
Rabobank Rotterdam Zuid, Siemens, Space Expo, Fontys Hogeschool, TU Delft, Van Rennes, VHTO, van Oord, Zadkine,
Stichting Groen en Duurzaam Doen.

Gebouwconcept
Innovatie staat voorop in het I Tech You! paviljoen en komt tot stand door een samenspel van praktisch én creatief denken. Om dit te
illustreren en om daarnaast bewust de interactie daartussen op te zoeken is voor zowel de fysieke als programmatische invulling van
het I Tech You! paviljoen, net als bij het menselijk brein, de linker en rechter hersenhelft als uitgangspunt genomen.

1. Linker hersenhelft
Het linker en technische deel, zit vol technische innovatieve ideeën. Hier worden bijvoorbeeld apparaten getest en uit elkaar gehaald of
vinden workshops plaats met een praktisch karakter die vooral door technische mensen uit het bedrijfsleven worden ondersteund.

2. Rechter hersenhelft
Het rechter en creatieve deel is ingericht als ideeënruimte en heeft een vrije meer associatieve invulling. Hier vinden kleinschalige
workshops plaats die met medewerkers van bedrijven en jongeren worden georganiseerd. De nadruk ligt in dit gedeelte meer op
aspecten als inzicht, voorstellingsvermogen, ergonomie, emoties en beleving. De ruimte heeft een ander karakter dan het technische
deel van het paviljoen, het is namelijk ook een ruimte om gewoon te chillen en buiten schooltijden bijeen te komen.

3. Het Verbindingshuis
Het verbindingshuis vormt de schakel tussen de scholengemeenschap Calvijn en het tuindorp Vreewijk. Het maakt Vreewijk tot
‘proeftuindorp Vreewijk’ waar concrete technische oplossingen worden aangedragen, toegepast en getest. Het thema voor het eerste
jaar ‘Energie en beweging: Technology moves you!’ biedt daarvoor veel aanknopingspunten, zoals innovatieve oplossing voor
energiebesparing of energieopwekking. Techniek wordt op die manier met de wijk en met de mensen verbonden.

4. Reisbureau voor Techniek
Het Reisbureau voor Techniek heeft het karakter van een kleine beurs met compacte stands die snel zijn te vervangen. Bedrijven
kunnen zichzelf hier presenteren door masterclasses of colleges en er worden excursies en stages aangeboden voor jongeren. Een
bijzonder onderdeel vormt de Techniek-hotelkamer waar medewerkers van bedrijven de mogelijkheid wordt geboden om in het
paviljoen te overnachten.
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5. Voornemens in 2017
De (niet volledig nagekomen) voornemens uit 2016 wil de stichting alsnog in 2017 in vervulling laten gaan, zij het dat die in het teken
van de vernieuwde visie zullen komen te staan. Hierna wordt in het bijzonder op de voornemens voor de fysieke aanpak van het
paviljoen en de programmering daarvan ingegaan. Aanvullend wordt het opstellen van een projectplan en het werven van gelden bij
fondsen aangekondigd.
Fysieke aanpak van het paviljoen
Met het maken van bilaterale afspraken over de inzet van betrokken partijen wil het bestuur de fysieke aanpak van het paviljoen in 2017
afronden. Zo zal de trap naar zolder worden aangebracht door Dura Vermeer. De bedoeling is voorts dat het elektra wordt aangelegd
door Zadkine. Dat geldt ook voor het isoleren van de tuitgevel. Nieuwe afspraken met het Hout- en Meubileringscollege over het
inrichten van het pand met meubilair - hoge tafels en bijbehorende stoelen - zijn in de maak. De directe doorgang van het paviljoen naar
de school (apart besluit directie Calvijn) staat nog steeds hoog op de agenda. Tenslotte hoopt het bestuur dat medio 2017 de ‘finishing
touch’ aan het pand kan worden gegeven, zodat het in het nieuwe schooljaar beschikbaar is voor volledig gebruik. Dat is ook het
moment waarop de voorgenomen programmering voor de komende jaren van start gaat, zie hierna. Er is nog budget van ca 1.000 euro
voor deze werkzaamheden en benodigde bouwmaterialen in 2017.
Programmering
De stichting heeft het voornemen om het concept “Het huis als pioniersplek” in Vreewijk in de eerste helft van 2017 concreet uit te
werken. Dit gebeurt langs drie programmalijnen, die bij de start van het nieuwe schooljaar uitgerold gaan worden. Dat uitrollen vindt
plaats in samenhang en stap voor stap: het programmeren van een pioniersplek betekent immers ook een experiment. Dit vraagt dus
ruimte om uit te proberen. De drie lijnen van de programmering zijn:
1. Gastvrijheid in de buurt
Contact met wijk & wereld en jezelf laten zien. Door vanuit gastvrijheid te programmeren brengen we levendigheid in het huis, ontstaat
verbinding en creëren we trots en begrip. Dit draagt bovendien bij aan een comfortabele woonomgeving.
2. Trots in de samenleving staan
Burgerschap & trots: de jongere zelf en zijn ontwikkeling en zelfbewustzijn door onderwijs en samenleving. Naast de technische tools
gaat het hier ook om het leren van ‘zelfbewust-zijn’-vaardigheden. Wat wil je? En kan jij op jezelf vertrouwen? Jongeren leren en
ontwikkelen zich sterker vanuit motivatie en betrokkenheid.
3. Ondernemend ontwikkelen
Ondernemen in de wijk en wereld. Samen met ondernemers (eventuele huurders van het huis) werken aan maatschappelijke opgaven
van nu. De ambitie is dat er een duurzame verbinding ontstaat tussen de jongeren en pioniers uit Tuindorp Vreewijk en het stadsgebied
Feijenoord. Pioniers zijn creatieve duizendpoten en ondernemers. Deze worden gekoppeld aan jongeren zodat zij samen aan de slag
gaan. Met uiteindelijk ook een verbinding vanuit de inhoud met bedrijven. Onderzoek, ontwerp, en ondernemerschap staan hierbij
centraal.
Projectplan
In samenhang met de verdere uitwerking van de programmering zal de stichting een nieuw projectplan opstellen t.b.v. fondsen,
ondernemers, docenten en anderen die nodig zijn om ITY verder te brengen.
Fondswerving
Het projectplan zal o.a. worden gebruikt voor het aanvragen van bijdragen van diverse fondsen. Er zal van tevoren een inschatting
worden gemaakt van de slaagkans van de fondswerving. De werving moet er toe leiden dat voorjaar 2017 er voldoende middelen
toegezegd zijn om na de zomer met de programmering te kunnen starten.
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6. Begroting 2017
Als gevolg van de in 2016 gehouden inspiratiesessie en de daarmee samenhangende hernieuwde visie waarop het bestuur de
actualisering wil gaan baseren is er voor 2017 nog geen begroting opgesteld.

Naar verwachting zal de begroting 2017 medio februari 2017 worden opgesteld waarna de begroting goedgekeurd dient te worden in de
bestuursvergadering.
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8. Contact
Stichting I Tech You! Rotterdam
Grift 30
Postbus 91014
3007 MA Rotterdam
www.itechyou.nl
info@itechyou.nl
RSIN: 851773680
Aanspreekpunt Stichting I Tech You!
Carol Hol
cjhol@concire.nl
0655780057
Aanspreekpunt Vreewijk Lyceum
Truus de Haan, directeur a.i.
t.de.haan@calvijn.nl
Aanspreekpunten Zuider Gymnasium
Linda Waals, directeur
l.waals@calvijn.nl
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