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VOORWOORD

Beste lezer,
Voor uw ligt het jaarverslag over 2017 van
Netwerk Nieuw Rotterdam. Wij nemen u
graag mee in het verhaal van de pioniers,
actieve jongeren en de hulpvragers.
We kijken met veel tevredenheid terug op
het afgelopen jaar. In februari 2017 is
Netwerk
Nieuw Rotterdam
officieel
opgericht. Daarna zijn we druk bezig
geweest met de voorbereidingen van de
activiteiten. In september zijn we van start
gegaan met onze eerste activiteiten. Ook
kijken we met dankbaarheid terug op de
samenwerking
met
andere
sociale
organisaties, de Gemeente Rotterdam en
scholen.

1 Bestuur en pioniers van Netwerk Nieuw Rotterdam

In deze eerste maanden zijn er al veel
jongeren actief geweest als vrijwilliger. Het
is zo tof om te zien hoeveel jonge mensen
er bereid zijn om zich in te zetten voor hun
mede-Rotterdammers en hoe hun eigen
leefwereld hierdoor verruimd wordt. Door
de bereidwilligheid van deze jongeren zijn
er verschillende mensen geholpen.
2 Vrijwilligers van NNR bij het Laurentiusdiner - Oktober 2017

Door de ontmoetingen en hulpactiviteiten
die plaatsvinden tussen de jongeren en
hulpvragers wordt het samenleven in
Rotterdam vormgegeven. Netwerk Nieuw
Rotterdam vindt het fantastisch om hier aan
te kunnen bijdragen. Het activeren van
jongeren en hierdoor impact te maken op
het leven van de hulpvragers geeft veel
positieve energie waarmee we de stad
willen bereiken.
Wij danken je voor jouw persoonlijke
bijdrage aan Netwerk Nieuw Rotterdam en
wensen je veel leesplezier!

3 Samenleven in Rotterdam
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2017 IN BEELD

Missie/visie
Netwerk Nieuw Rotterdam is een
jongerenvrijwilligersnetwerk dat als doel
heeft om hulp en netwerk te bieden aan
kwetsbare en eenzame Rotterdammers. Dit
doen wij door jongeren te inspireren en te
activeren om zich in te zetten voor hun
mede-Rotterdammers. De missie is dat er
een beweging op gang komt van jongeren
die zich samen inzetten tegen armoede en
eenzaamheid in de stad. Een netwerk van
jongeren die hun talenten inzetten voor een
ander, omdat ze zien dat ze op die manier
van betekenis zijn. Ook een netwerk waar
kwetsbare mensen met uiteenlopende
hulpvragen op terug kunnen vallen.

Jongeren
komen
samen
bij
inspiratiebijeenkomsten,
groeiplaatsen
en andere activiteiten die georganiseerd
worden. Ze bundelen hun krachten om
samen een impact te maken op
Rotterdam.
Vanuit deze visie doen jongeren
laagdrempelig vrijwilligerswerk, zoals een
maatje zijn voor een vluchteling of oudere,
helpen ze bij een eenmalige tuinklus of
pannenkoekenfeest
in
een
bejaardentehuis.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
ons projectplan op de website.

Uitwerking
Op 2 februari 2017 is Netwerk Nieuw
Rotterdam officieel opgericht bij de notaris
en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Netwerk Nieuw Rotterdam
heeft een vierhoofdig bestuur dat gevormd
wordt door Piet Boekhoud als voorzitter,
Henri Slob als penningmeester, Stan Boer
als Secretaris en Mijke Star als algemeen
bestuurslid met expertise in PR en
vormgeving.
Van februari tot september zijn de pioniers
druk geweest met het voorbereiden van de
eerste
Netwerk-activiteiten.
Er
zijn
gesprekken
gevoerd
met
diverse
organisaties waaronder het Leger des
Heils, wijkteams, Dock, SOL-netwerk,
Gemeente Rotterdam en ondernemers in
de stad over vormgeving van de
samenwerking.

In die periode is ook de website ontworpen
door Joshua Slot van Creatief Bureau en
hebben we die voor de officiële start in
september gelanceerd.
Er zijn verschillende fondsen aangevraagd.
Het Netwerk wordt momenteel gefinancierd
door het VSBfonds, het Oranje Fonds, de
Insinger Stichting, Sint Laurensfonds en
protestantsefondsen. We hebben een
aantal (structurele) giften gehad van
particulieren en zijn ondersteund door
ondernemers voor de oprichting van de
organisatie en de notariskosten die
gemaakt zijn.
Vanaf September zijn de eerste activiteiten
van start gegaan. De eerste grote
groepsactiviteit was in op 28 oktober. Een
groep jongeren van Netwerk Nieuw
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Rotterdam heeft die dag geholpen bij het
Laurentiusdiner. Dit was een toffe eerste
groepsactiviteit
waarbij
we
veel
Rotterdammers die normaal eten van de
voedselbank ontvangen een heerlijk
uitgebreid diner mochten serveren. Sinds
september 2017 zijn de volgende
resultaten behaald:
Jaar 2017 (1 september
t/m 31 december)
Aantal projecten
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Aantal hulpactiviteiten

99

Aantal vrijwilligers

61

Aantal vrijwilligersuren

406

Aantal hulpontvangers

21

In december hebben we onze eerste
inspiratiebijeenkomst gehad. Hier waren
maar liefst 20 jongeren bij aanwezig. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst hebben
nieuwe jongeren zich aangemeld om
vrijwilligerswerk te doen via Netwerk Nieuw
Rotterdam.
We hebben in 2017 in totaal zo’n 150
jongeren bereikt door middel van de
presentatie bij het Albeda College, de
inspiratiebijeenkomst, persoonlijk contact
en contact via social media.

Aantal bereikte jongeren 150
(Via communicatie en
presentaties)
Inspiratiebijeenkomsten
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In 2017 zijn de volgende groepsprojecten
uitgevoerd:
-helpen
bij
het
Laurentiusdiner,
-leerlingen van middelbare school De
Passie organiseren lunchen met ouderen,
-studenten van het Albeda college helpen
bij het Sinterklaasfeest van stichting
Present,
-studenten van Hogeschool Rotterdam
geven taalles aan bewoners uit de wijk
Bloemhof
-studenten van het Albeda Collega helpen
bij een kerstdiner voor tienermoeders.
Het aantal hulpactiviteiten is een optelsom
van de totale hoeveelheid opgeloste
eenmalige hulpvragen en het aantal
contactmomenten tussen een vrijwilliger en
zijn maatje. In 2017 zijn er in totaal 99
hulpactiviteiten
uitgevoerd
door
61
jongeren die zich vrijwillig hebben ingezet.
Zij hebben hiermee in totaal 406 uren
vrijwilligerswerk uitgevoerd. Er zijn 21
individuele hulpvragers geholpen.
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Personeel
Per 1 september 2017 zijn Pauline Budding
en Henrieke van Toor beide voor 16 uur per
week in dienst getreden bij Netwerk Nieuw
Rotterdam.
Beide pioniers hebben passie voor
Rotterdam en de mensen die wat extra hulp
kunnen gebruiken. Na een inspirerend
gesprek met landelijk inspiratienetwerk
TijdVoorActie hebben zij besloten om
samen een lokaal jongerennetwerk te
starten. Sinds 1 mei 2016 zijn zij actief met
de start en ontwikkeling van Netwerk Nieuw
Rotterdam.

Financiën
Netwerk Nieuw Rotterdam heeft een begroting voor 2017 en 2018. Om deze reden kunnen we
geen eindbalans van dit jaar weergeven. We hebben op deze pagina de begroting (inkomsten
en uitgaven) weergeven met daaronder de behaalde resultaten tot nu toe. De visie is dat
Netwerk Nieuw Rotterdam vóór de stad is en dóór de stad wordt gefinancierd. Zowel door de
gemeente als door Rotterdamse fondsen, ondernemers, organisaties en particulieren.
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VOORUITBLIK VOOR 2018

De plannen voor 2018 en bijbehorende doelen zetten hier onder elkaar.
Vrijwilligers
In 2017 hebben 61 vrijwilligers zich via Netwerk Nieuw Rotterdam eenmalig, kortdurend of
langdurig ingezet. Er zijn in totaal zo’n 150 jongeren bereikt.
In 2018 breiden we dit aantal uit tot 200 vrijwilligers en 300 hulpactiviteiten. Dit jaar bereiken
we 400 jongeren met het verhaal van het Netwerk Nieuw Rotterdam via presentaties,
inspiratiebijeenkomsten en sociale media: YouTube, Instagram en Facebook.
Activiteiten
Presentaties:
In 2018 geven we 6 presentaties op verschillende scholen om jongeren te inspireren en te
activeren om zich op te geven als vrijwilliger.
Inspiratiebijeenkomsten:
In 2018 organiseren we 6 inspiratiebijeenkomsten. Op deze avond komen jongeren samen
met een hapje en een drankje en raken ze geïnspireerd om zich in te zetten via Netwerk Nieuw
Rotterdam op een manier die bij hen past en zich zo in te zetten voor Rotterdam.
Groeiplaatsen:
Groeiplaatsen zijn plekken waar jongeren in een groepje van ongeveer 6 jongeren
samenkomen. Hier eten ze samen, leren ze andere vrijwilligers persoonlijk kennen en worden
ze gecoacht en begeleid in het doen van vrijwilligerswerk. De groeiplaats heeft als doel dat
jongeren zich verbonden voelen met elkaar en met het Netwerk. In 2018 organiseren we 9
groeiplaatsen.
Activiteit voor ondernemers:
In 2018 wordt er een event georganiseerd voor ondernemers om hen te betrekken bij het werk
van Netwerk Nieuw Rotterdam en win-win situaties te creëren.
Activiteiten bij zorginstelling Aafje:
Het doel is om in 2018 10 activiteiten te organiseren voor bewoners van het verpleeghuis van
Aafje. De activiteit wordt georganiseerd door een vrijwilliger van het Netwerk en elke maand
kan een groepje jongeren zich aanmelden om hierbij te ondersteunen.
Financiën
Voor 2018 is het doel om de begroting over 2017 en 2018 sluitend te krijgen. Dit doen we in
samenwerking met ons financiële team dat bestaat uit jongeren en ondernemers die zich op
vrijwillige basis helpen bij de opbouw van structurele financiering. Het doel is om als Netwerk
niet volledig afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies en fondsgelden.

AFSLUITING

Wij bedanken u hartelijk voor de samenwerking in het afgelopen jaar en voor uw interesse en
(financiële) steun voor ons werk.
Wij zien met veel enthousiasme 2018 tegemoet en hopen op een mooie voortzetting van onze
samenwerking.
Namens bestuur en pioniers van Netwerk Nieuw Rotterdam,
Pauline Budding en Henrieke van Toor
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