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1. VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Netwerk Nieuw Rotterdam die wij met gepaste trots aan u overhandigen. Dit is
een inhoudelijk en financieel verslag van ons tweede projectjaar, 2019. Daarnaast blikken wij vooruit op de
plannen die wij in 2020 hebben.
Het #Vrijwilligert project is een project van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. Wij zijn een jongeren
vrijwilligersnetwerk die gelooft dat jongeren de oplossing zijn voor een Rotterdamse samenleving waarin
wordt omgezien naar eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Daarom inspireren en activeren wij jongeren
tussen de 12 en 27 jaar om zich vrijwillig in te zetten voor hun eenzame en kwetsbare stadsgenoten.
Wij zijn erg enthousiast over de resultaten die wij met ons #Vrijwilligert project in 2019 hebben weten te
bereiken. Als team hebben wij hier met plezier en doorzettingsvermogen aan gewerkt. Door middel van dit
verslag hopen wij u hier een goed beeld van te geven.
Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan ons project. Zonder u was ons werk niet
mogelijk geweest.
Ik wens u namens het team en het bestuur veel lees plezier toe.
Pauline Calmez-Budding
Oprichter en Directeur
Netwerk Nieuw Rotterdam

“Wij geloven dat jongeren de oplossing zijn voor een
Rotterdamse samenleving waarin wordt omgezien naar
eenzame en kwetsbare Rotterdammers.”
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2. INHOUDELIJKE RESULTATEN
2.1 Introductie
Het #Vrijwilligert project heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 27 jaar te inspireren en activeren om
zich vrijwillig in te zetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. We organiseren diverse
hulpactiviteiten waar jongeren aan kunnen deelnemen om zo van betekenis te zijn voor anderen.
We organiseren zowel groeps- als individuele activiteiten. Voorbeelden van groepsactiviteiten zijn: Dansen
met ouderen, koken voor daklozen, spelletjesmiddagen met kinderen in het AZC etc. Voorbeelden van
individuele activiteiten zijn: Maatjes en bezoekprojecten, huiswerkbegeleiding, taalles of praktische hulp in
en om het huis. Dit alles doen we om enerzijds eenzame en kwetsbare Rotterdammers te helpen en
anderzijds om een pedagogische interventie te plegen op de Rotterdamse jeugd. Wij willen hen laten
ontdekken dat iets goeds doen voor een ander niet alleen heel leuk maar ook vanzelfsprekend is. Op die
manier willen wij hyperindividualisme tegengaan en eenzaamheid bestrijden.
Als organisatie geven wij vrijwilligerswerk volgens de nieuwste trend vorm. Wij vormen een open netwerk
waarbij we tegemoet komen aan de behoefte van jongeren zoals flexibiliteit, snelheid, professionaliteit, vrijheid
en efficiëntie. We bieden vrijwilligerswerk op maat passend bij de drukke agenda en interesses van de
jongeren. We zetten digitale middelen in om te communiceren met de vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers
te werven. Tegelijkertijd bereiken we de diversiteit van de Rotterdamse jeugd. Er is plek voor zowel
hoogopgeleide als laagopgeleide jongeren en jongeren met diverse culturele en religieuze achtergronden
worden vertegenwoordigt. Kortom; we zijn een organisatie die aansluit bij de samenleving en de trends van
nu.

2.2 Resultaten in cijfers
2019

Doelstelling

Resultaat 2019

Hulpprojecten*

150

237

Aantal hulpactiviteiten*

750

1529

Aantal vrijwilligers

450

483

Aantal vrijwilligersuren

-

4809

Aantal hulpontvangers

500

1900

Aantal bereikte jongeren (Via communicatie en presentaties)

-

20.000+ (Door een
presentatie bij de EO
Jongerendag in de
AHOY)
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2019

Doel

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hulpprojecten*

150

19

15

23

37

27

22

15

19

11

14

19

16

Aantal
hulpactiviteiten*

750

86

79

149

235

160

186

91

93

53

71

77

177

Aantal nieuwe
vrijwilligers

450

64

30

48

65

67

7

8

14

9

35

54

82

Aantal actieve
vrijwilligers per
maand

-

61

56

84

117

116

64

40

45

34

50

65

122

Aantal
hulpontvangers

500

89

106

202

350

187

115

126

57

59

81

144

384

Aantal
vrijwilligersuren

-

298

260

526

736

629

518

252

292

142

180

274

702

*Een hulpproject is bijvoorbeeld Maatjesproject met meneer X of een dag pannenkoeken bakken in een
verzorgingstehuis. Een hulpactiviteit is iedere activiteit die een vrijwilliger heeft gedaan om iemand te
helpen. Bijvoorbeeld vrijwilliger X heeft zijn maatje 10 keer bezocht en heeft 2 keer meegedaan met het
ouderenproject. In totaal heeft hij dus 12 hulpactiviteiten uitgevoerd.

2.3 Resultaten in beeld en verhaal
De cijfers geven inzicht in onze doelstellingen en behaalde resultaten tot zo ver. Echter denken wij dat de
meest waardevolle resultaten zichtbaar worden door middel van foto’s en verhalen. Daarom beschrijven wij
in dit hoofdstuk de diverse activiteiten die wij in 2019 hebben uitgevoerd en voegen wij hier een aantal
verhalen van groepsactiviteiten, individuele activiteiten, hulpontvangers en ontmoetingsactiviteiten bij.

2.3. 1 Activiteiten 2019
We hebben zowel groeps- als individuele- als ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Dit is een opsomming
van de diverse activiteiten.

Groepsactiviteiten:
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

#Voetballert. Twee wekelijkse voetbalavonden waarin een vaste groep Rotterdamse jongens en jonge
statushouders zaalvoetballen. Daarnaast zijn er diverse thema avonden waarin ze met elkaar gesproken
hebben over het omgaan met financiën. Dit project werd gesponsord door de Rabobank.
Taallessen in samenwerking met het Hoornbeeck. 2 keer per week waren er taallessen waarbij
studenten van het Hoornbeeck les gaven aan onze hulpvragers.
Welkom in Rotterdam. Een project waarbij we in eerste instantie maandelijks, inmiddels 2 wekelijks op
het AZC in Rotterdam sport en spel activiteiten organiseren voor de kinderen die hier wonen.
Maandelijkse activiteit bij Aafje, een verzorgingstehuis voor demente ouderen.
Fijne Blue Monday. Een eenmalige activiteit, gesponsord door de Rabobank. We hebben een diner
georganiseerd bij Laurens, locatie Simeon en Anna en hebben daar met de ouderen, onze jongeren en
werknemers van de Rabobank gegeten op de meest depressieve dag van het jaar: ‘Blue Monday’.
Een middag met een groep ouderen, jongeren vrijwilligers en Rotarians varen met de Spido, gesponsord
door Rotary Rotterdam.
Maandelijkse disco met ouderen bij Laurens, locatie Simeon en Anna. Samen dansen op oud Hollandse
muziek.
Groepsmaatjesproject 1: Iedere twee weken trekt een vaste groep Rotterdamse meiden op met een
groep vrouwelijke statushouders. Zij gaan samen op stap met als doel om de stad en elkaar te leren
kennen.
Groepsmaatjesproject 2: Iedere twee weken trekt een vaste groep Rotterdamse meiden op met een
groep vrouwelijke statushouders. Zij gaan samen op stap met als doel om de stad en elkaar te leren
kennen.
Kok voor 1 dag: Een project waarbij we maandelijks koken bij een locatie van het Leger des Heils en
samen met de bewoners de maaltijd nuttigen.
3 projectdagen voor de school ‘De Passie’ waarbij 120 studenten, 3 dagen lang diverse activiteiten
hebben uitgevoerd in samenwerking met diverse partijen.
Maandelijkse activiteit bij Laurens, locatie de Beukelaar. Een intercultureel tehuis waar demente
ouderen wonen. Iedere maand gaan wij met een groep jongeren op pad met deze ouderen voor een
wandeling of we spelen spelletjes op de woongroep.
Diverse schoonmaak- en tuinklussen waarbij groepjes jongeren verwilderde tuinen hebben opgeknapt,
woningen hebben schoongemaakt ,muren, deuren etc. hebben geverfd en geholpen met verhuizingen of
het verslepen van spullen naar het grofvuil.
Maandelijkse bingo bij Laurens, locatie Simeon en Anna. Dit doen wij sinds mei.
Een middag met een groep ouderen, jongeren vrijwilligers en Rotarians naar Blijdorp, gesponsord door
Rotary Rotterdam.
Verschillende activiteiten met kinderen met een beperking bij ASVZ.
Eenmalig geholpen bij de BBQ van Laurens, locatie Simeon en Anna.
Een kennismakingsmiddag met Eritrese gezinnen en hun kinderen.

Individuele activiteiten:
Wij ontvangen regelmatig hulpvragen van individuele personen. Deze hulpvragen worden over het algemeen
bij ons ingediend door hulpverleners van diverse maatschappelijke instanties. Ook hebben wij hulpvragers
gevonden via de website van Rotterdammers Voor Elkaar of leren wij bijvoorbeeld ouderen kennen bij onze
groepsactiviteiten en bieden wij hen een vast bezoekmaatje aan.
In totaal hebben wij 105 hulpvragen ontvangen. Daarvan hebben wij 53 hulpvragen opgelost, 28 mensen
wachten nog op de juiste hulp. 22 mensen hebben wij afgewezen omdat wij hen niet de gevraagde hulp
kunnen bieden.
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Hulpvragers

Wachtend; 27%

Opgelost; 52%

Doorverwezen;
21%

Opgelost

Doorverwezen

Wachtend

Ontmoetingsactiviteiten:
Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich onderdeel voelen van Netwerk Nieuw Rotterdam. Wij
willen dat zij gezien worden, vrienden maken en hun talenten kunnen ontwikkelen. We willen echt een club
gevoel creëren. Hieronder zijn onze verschillende ontmoetingsactiviteiten weergeven:
•

•

•

•

Twee maandelijkse Doing Good meetings. Deze heette voorheen “inspiratiebijeenkomsten”. Op deze
avonden komen (geïnteresseerde) vrijwilligers samen, onder het genot van een hapje en een drankje. Er
is een inspirerende spreker die hen meeneemt in een verhaal over een thema zoals: Armoede,
eenzaamheid of duurzaamheid. Daarnaast wordt er verteld wie wij zijn en wat we doen, en krijgen
jongeren de uitnodiging om zich aan te melden. Ook is er veel tijd voor onderlinge ontmoeting.
Groeiplaatsen. Iedere maand is er een groeiplaats bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn voor vaste
vrijwilligers. We eten samen, spelen spelletjes en praten over het vrijwilligerswerk. Er is ruimte om te
delen en elkaar te helpen waar nodig.
Fun activiteiten: De zomer barbecue, een middag voetballen in het park, een ontmoetingsfeest etc.
Trainingsavonden: Trainingen voor onze vrijwilligers. De inhoud van deze trainingen zijn bijvoorbeeld
gespreksvaardigheden of luistervaardigheden. Jongeren ontvangen aan het eind van de avond een
‘Bewijs van deelname’. Voor de training begint wordt er gezamenlijk gegeten.

2.3. 2 Uitgelicht
Voetballert:
Aron, 19 jaar, komt uit een Nederlands-Somalisch gezin en meldde zich eind 2018 bij ons aan als vrijwilliger.
Het was al snel duidelijk dat zijn passie voetballen was en daarom sloot hij zich aan bij de activiteit
#Voetballert. Iedere 2 weken was hij aanwezig, ruim op tijd en met veel interesse en aandacht voor de
statushouders en andere vrijwilligers. Al snel werd duidelijk dat Aron het in zijn mars had om de groep te
gaan aansturen. Daarom is hij in februari 2019 de Coördinerende vrijwilliger van de #Voetballert activiteit
geworden. Hij is verantwoordelijk voor de spullen, het toegangspasje van de zaal, de aanmeldingen van de
jongeren, het inleidende praatje tijdens iedere avond etc. Dit doet hij erg goed! Arons persoonlijke ervaring:

“Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik het leuk vind om met nieuwe mensen in contact te komen en waar nodig is
te helpen , op een manier die bij mij past. In mijn geval door middel van sport. Door mijn vrijwilligerswerk leer
ik onder andere hoe ik het best kunt communiceren met mensen uit verschillende culturen.”
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Disco met ouderen:
Wij leerden Yvette kennen, Welzijnscoach bij Laurens, locatie Simeon en Anna. Zij is verantwoordelijk voor
alle activiteiten die worden aangeboden in het verzorgingstehuis waar ouderen wonen. Yvette doet haar
werk met veel enthousiasme en organiseert van alles. Helaas, gaf ze aan, heeft ze wel regelmatig handen
tekort. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan. Allereerst zijn wij sinds dien iedere maand aanwezig
bij de Disco. Er wordt oud Hollandse muziek gedraaid door een live DJ en samen met de ouderen schuifelen
we door de ruimte. Sinds dien is de samenwerking uitgebreid, we zijn hier geweest met onze Fijne Blue
Monday activiteit, doen mee met de maandelijkse bingo, hebben geholpen bij de BBQ en de ouderen van
Simeon en Anna zijn mee geweest op de Spido. De ervaring van Yvette met ons is de volgende: “Het team

en de vrijwilligers zijn leuke, jonge, verfrissende mensen met een mooie kijk op het leven. Zij laten onze
ouderen weer even jong voelen! Het is een leuke samenwerking en we hebben goed contact.”

Mevrouw B.
Via de website van Rotterdammers Voor Elkaar leerden wij mevrouw B. kennen. Zij had een tuinklus
hulpvraag die wij voor haar hebben opgelost. Het was een oudere weduwe wiens kinderen erg ver weg
woonde. Tegelijkertijd wilde wij een hulpactiviteit uitvoeren samen met ons groepsmaatjesproject 1, zodat de
nieuwkomers ook leren wat vrijwilligerswerk is en dat zij op hun beurt hun steentje kunnen bijdragen in
Rotterdam. Daarom heeft deze groep meiden samen de tuin van mevrouw B. opgeknapt. Mevrouw B was
ons erg dankbaar. Achteraf stuurde ze ons een berichtje: “ Er is een fijn, lief, gezellig en hardwerkend groepje

vrijwilligers bij mij geweest. Zij hebben met elkaar mijn tuin opgeknapt. Ik ben zóóó blij, dankbaar en
tevreden hoe ik door hen ben geholpen. Deze avond blijft in mijn geheugen hangen. Ik heb zelden zoiets
meegemaakt! Mijn dank is groot.”

Abdullah
Eind 2018 meldde Abdullah zich aan als hulpvrager. Hij is gevlucht uit Turkije en was sinds kort in
Nederland. Hij had geen netwerk en sprak de Nederlandse taal niet. Wij hebben hem uitgenodigd bij de
taallessen en hij was er twee keer per week. Daarnaast nodigde wij hem ook uit bij de #Voetballert activiteit.
Als snel was Abdullah overal te vinden: Hij deed mee met de kerstactie, Hielp bij de klusactiviteiten en het
Welkom in Rotterdam project. Hij komt naar de Doing Good Meetings, groeiplaatsen etc. etc. Het is

9
fantastisch om te zien hoe hij niet alleen geholpen wordt maar ook anderen helpt. En doordat hij onderdeel is
geworden van ons netwerk heeft hij vrienden gemaakt en heeft hij ontspanning gevonden, ondanks dat hij uit
een hele stressvolle situatie komt. Daarnaast spreekt hij de taal een stuk beter! Zijn eigen ervaring: “Ik ben

dankbaar voor de hulp van Netwerk Nieuw Rotterdam. Ik ben vluchteling en moest alles achterlaten. Ik word
geholpen om een nieuw leven op te bouwen. Ze helpen me met van alles! Daarnaast doe ik ook
vrijwilligerswerk. Dat vind ik leuk omdat ik ook wil helpen, net zoals de mensen die mij geholpen hebben.”

2.4 Organisatorische resultaten
2.4. 1 Samenwerkingspartners
In 2019 zijn wij diverse samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen,
bedrijven en anderen. Ons netwerk is uitgebreid en onze naamsbekendheid vergroot. Op onze website, op
de pagina Samenwerkingspartners is een helder overzicht van onze belangrijkste partners opgedeeld in
diverse categorieën. De Activiteiten en welzijnsbegeleider van Laurens, locatie de Beukelaar schreef het
volgende over ons: “Dankzij Netwerk Nieuw Rotterdam heeft de Beukelaar (Laurens) er een hele hoop

enthousiaste, ondernemende, betrokken en energieke vrijwilligers bij. De vrijwilligers worden zichtbaar goed
begeleid door de project coördinatoren, deze dragen zorg voor de ontvangst op locatie en hebben kennis
van ons huis en de bewoners. Binnen de samenwerking merken we dat iedereen die gelinkt is aan Netwerk
Nieuw Rotterdam (zowel de vrijwilligers als de medewerkers) open, toegankelijk, zelfstandig en flexibel zijn
en professioneel te werk gaan. Onze bewoners kijken altijd uit naar het bezoek van deze (inter- en nationale)
vrijwilligers en hiervoor zijn wij erg dankbaar.” Een mooi compliment van een van onze
samenwerkingspartners.

2.4. 2 Fulltime experiment Oranjefonds
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Juli 2018 zijn wij van start gegaan met het ‘Fulltime experiment’ voor het Oranje Fonds. We ontvingen een
bedrag van €25.000 boven op onze lopende begroting zodat er 2 pioniers, een jaar lang fulltime aan de slag
konden. Boven op die €25.000 zouden wij ook zelf €15.000 extra op onze begroting moeten werven. Dit
experiment is in juni 2019 succesvol afgerond. Het is ons gelukt om onze financiën rond te krijgen en om
onze resultaten met 150% te doen stijgen. Het fulltime pionieren hebben wij sinds dien doorgezet. Ook het
tweede deel van 2019 is het ons gelukt om de financiën rond te krijgen zodat beide pioniers fulltime konden
blijven werken. Dit experiment was een enorme stretch voor onze organisatie maar zorgde er ook voor dat
wij enorm veel konden leren en onze positie in Rotterdam konden versterken. Dit experiment is wat ons
betreft 100% geslaagd!

2.4. 3 Maatschappelijke Diensttijd
Wij doen mee aan de pilot Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren, in de vorm van een
zogenaamde proeftuin. Per 1 oktober 2018 zijn we van start gegaan met het programma ‘YourCube’. Het
YourCube project is geïnitieerd door het landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie en loopt momenteel in 8
verschillende steden, waaronder Rotterdam. Wij bieden jongeren de kans om van betekenis te zijn voor de
samenleving, om zichtzelf te ontwikkelen en om hun netwerk te verbreden. In eerste instantie was het een
zoektocht om dit project op een goede manier te integreren binnen onze organisatie. Dit is inmiddels gelukt
op zo’n manier dat YourCube en #Vrijwilligert elkaar versterken. Momenteel worden en plannen gemaakt om
het project ook in 2020 te blijven uitvoeren. Wij zijn in afwachting van de Tweede Kamer en VWS over de
uiteindelijke beslissingen hiervan.
Daarnaast zijn wij samen met Starters4Communities de partners van de Gemeente Rotterdam om, inzake
de derde tranche, het project ‘Glow Up’ vorm te geven. Dit project heeft als doel om 8 groepen jongeren (20
jongeren per groep) een half jaar lang, 20 uur in de week vrijwilligerswerk te laten doen en tegelijkertijd
allerlei trainingen aan te bieden gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij richten we ons op jongeren
die zijn uitgevallen of een tussenjaar hebben. Inzake dit project zullen wij 2 nieuwe collega’s aangenomen
per 1 november 2019 die dit programma coördineren en de jongeren begeleiden. Dit project is een grote
kans om aan de gemeente te laten zien dat wij een interessante samenwerkingspartner voor hen zijn.

2.4. 4 Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar – De Finale
In februari 2019 werd Pauline, oprichter van Netwerk Nieuw Rotterdam, genomineerd voor Rotterdamse
zakenvrouw van het jaar. Vanuit honderden aangedragen kandidaten bleef zij bij de laatste 5 over en mocht
zij voor de jury verschijnen. Uiteindelijk lukte het haar om bij de laatste 3 kandidaten te horen en stond zij in
de finale van de Rotterdamse Zakenvrouw verkiezing die op 10 april in de burgerzaal van het stadhuis plaats
vond. Deze finale plaats heeft voor veel exposure gezorgd en heeft veel nieuwe zakelijke contacten
opgeleverd. Een heel mooi resultaat!
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3. FINANCIELE RESULTATEN
Het is ons gelukt om de financiën voor 2019 rond te krijgen. Dit was hard werken. We zijn erg dankbaar voor
alle financiers die ons werk mogelijk maken. Hieronder de resultaten in verschillende tabellen en grafieken
weergeven.
Inkomsten

Begroot

Toegezegd

Uitbetaald

Fondsen

€

50.000,00

€

82.600,00

€

60.000,00

Gemeente

€

30.000,00

€

12.000,00

€

12.000,00

Partners

€

7.500,00

€

9.680,00

€

9.680,00

Bedrijven

€

15.000,00

€

19.500,00

€

19.500,00

Maatschappelijke organisaties

€

2.000,00

€

Scholen

€

2.500,00

€

Kerken/moskeeën

€

Giften

€
Totaal

€
€

1.100,00

3.000,00

€

-

3.000,00

€

€ 113.000,00

1.100,00

€ 124.880,00

€

70,00
102.350,00

Fondsen

Toegezegd

Uitbetaald

Oranjefonds*

€30.000,00

€30.000,00

VSB fonds

€ 9.500,00

€9.500,00

Konferentie Nederlandse Religieuzen

€10.000,00

€10.000,00

Sint Laurensfonds

€3.000,00

€3.000,00

Snickers De Bruijn stichting

€5.000,00

€5.000,00

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. -> Wichers van
Kerchem
Anoniem

€5.000,00

€5.000,00

€20.000,00

€20.000,00

OBO Fonds

€7.600,00

€7.600,00

Totaal

€90.100,00

€ 90.100,00

Voor de officiële verantwoording zullen wij u begin 2020 onze jaarrekening, opgesteld door onze accountant,
toezenden.
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4. 2020
Ondanks dat het jaar nog niet voorbij is zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen van ons volgende
projectjaar. In dit hoofdstuk geven wij inzicht in onze doelstellingen, de begroting en het bijbehorende
dekkingsplan. Tegelijkertijd willen wij ook leren van 2019 en daarom hebben wij een aantal verbeterpunten
opgesteld voor 2020.

4.1 Doelstellingen
In onderstaand tabel zijn onze doelstellingen voor 2020 weergegeven, zoals ze ook zijn opgenomen in ons
projectplan ‘#Vrijwilligert 2020’. Dit is een groei van 25% vergeleken met de doelstellingen van 2019.
Doelen 2020
Aantal hulpprojecten

188

Aantal hulpactiviteiten

950

Aantal vrijwilligers

560

Aantal hulpontvangers

625

4.2 Begroting en dekkingsplan
Hieronder is onze begroting van het project ‘#Vrijwilligert 2020’ met het bijbehorende dekkingsplan
toegevoegd.
Inkomsten

2020

Kosten

2020

Fondsen

€ 70.000

Personeel

Gemeente

€ 40.000

Vrijwilligersbudget

€ 4.000

Bedrijven

€ 35.500

Projecten

€ 9.000

Maatschappelijke organisaties

€ 11.600

PR & Communicatie

€ 4.000

Scholen

€ 2.500

Kantoorkosten

Kerken/moskeeën

€ 3.000

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Giften

€ 2.000

Totaal inkomsten

Resultaat

€ 164.600
€1.417

Totaal kosten

€ 123.823

€ 19.360
€ 3.000
€163.183
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Inkomsten 2020
Fondsen
VSB Fonds
Oranjefonds
Sint Laurensfonds
Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
Stichting Fonds Welzijnswerk
Katholieke stichting ter bevordering van Welzijnswerk
Stichting Hulp na Onderzoek
G.Ph. Verhagen-Stichting
Stichting Solidarodam
Stichting Rotterdam
Bevordering van Volkskracht
Stichting Sint Jansplaats
Stichting Pieter Bastiaan
Stichting Steunfonds jeugdbescherming Rotterdam
Stichting Vinckenslagh HL
Stichting Even Anders

Toegekend
€ 86.133
€ 5.533
€ 8.000
€ 20.000
€ 7.500
€ 7.500

Gemeente Rotterdam
Couleur Locale Delfshaven
Couleur Locale Feijenoord
Couleur Locale Noord
Stedelijk Welzijn
Subsidie Armoede en schulden aanpak

€ 10.000

Bedrijven/Partners
Rabobank
Grant Thornton Amsterdam
Grant Thornton Rotterdam
Maatschappelijke organisaties
De Nieuwe Kans
Scholen
Kerken/Moskeeen

€0

Giften

€ 120

Totaal

€ 102.833

€ 2.000

Afgewezen

In aanvraag
€ 10.000,00

€ 7.500
€ 10.000
€ 3.000
€ 10.000
€ 3.000
€ 10.000

€ 20.000
€ 3.600
€ 10.000
€ 10.000,00
€ 2.000
€ 10.000

€10.000

€ 45.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€10.000
€ 15.000,00
€0
€ 10.000,00

€580
In overleg
€ 6.000
€6.000
€0
€0

€ 73.500

€ 61.767

Toelichting: Inkomsten van Stichting Sint Jansplaats en De Nieuwe Kans is bestemd voor de kantoorkosten. Stichting
Even Anders is bestemd voor de netwerkbijeenkomsten zoals de groeiplaatsen en Doing Good Meetings.

4.3 Verbeterpunten
Als startende organisatie is er nog veel wat wij kunnen leren en verbeteren. Daarom hebben wij een aantal
verbeterpunten geformuleerd naar aanleiding van de lessen die wij dit jaar geleerd hebben.
•

Inzichtelijker maken van de registratie en behaalde doelstellingen. Wij willen een beter onderscheidt
hanteren tussen hulpvragers die individuele hulp ontvangen en eenzame Rotterdammers die wij helpen
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•

•

door middel van de groepsactiviteiten. Ook willen wij de hulp die wij aan een individueel persoon bieden
verdelen in verschillende categorieën zoals praktische hulp, maatjescontact etc. Deze resultaten willen
wij volgend jaar in ons jaarverslag weergeven.
Meer individuele hulpvragen oplossen. Wij hebben dit jaar veel ingezet op groepsactiviteiten waardoor
wij in een korte tijd veel vrijwilligers hebben weten te activeren. Volgend jaar gaan wij inzetten op meer
maatjestrajecten en het helpen van individuele hulpvragers.
Als laatst willen wij onze online communicatie verbeteren. Ons doel is om meer verhalen en resultaten te
delen. Wij zullen gebruik maken van mooie foto’s en ‘story telling’.

Mocht u feedback, tips of verbeterpunten hebben dan horen wij die graag van u.
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5. NAWOORD
Tot zo ver de rapportage en verantwoording van ons project #Vrijwilligert 2019. Wij kijken terug op een
bewogen en succesvol jaar. We gaan met enthousiasme en goede moed 2020 tegemoet.
Opnieuw danken wij u hartelijk voor uw betrokkenheid en financiële steun. Wij hopen erop dat wij ook in
2020 weer op uw hulp kunnen rekenen.
Hartelijk dank voor het lezen van dit jaarverslag.

5.1 Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op.
E-mailadres: Pauline@netwerknieuwrotterdam.nl
Telefoonnummer: 06-83775487
Postadres: Netwerk Nieuw Rotterdam, Piekstraat 15G, 3071 EL te Rotterdam.

