
1 

 

 

  



2 

 

INHOUD 
1. Voorwoord .......................................................................................................................................................... 3 

2. Resultaten ........................................................................................................................................................... 4 

2.1 introductie .................................................................................................................................... 4 

2.2 Resultaten in cijfers ...................................................................................................................... 4 

2.2.1 Toelichting op de resultaten................................................................................................... 5 

2.3 Resultaten in beeld ....................................................................................................................... 6 

2.3.1 Activiteiten 2020 .................................................................................................................... 6 

2.3.2 Hulpontvangers ...................................................................................................................... 7 

2.3.3 Vrijwilliger in beeld ................................................................................................................. 8 

2.3.4 Organisatorische resultaten ................................................................................................... 8 

3. Financiële resultaten .......................................................................................................................................... 9 

3.1 Gevert-campagne ....................................................................................................................... 10 

4. 2021 .................................................................................................................................................................. 10 

4.1 Doelstellingen ............................................................................................................................. 10 

4.2 begroting ..................................................................................................................................... 11 

4.3 Corona ......................................................................................................................................... 11 

5. Afsluiting ........................................................................................................................................................... 12 

 

  



3 

 

1. Voorwoord 
Bij deze delen wij ons jaarverslag 2020 van ons project ‘Vrijwilligert’ met u. Dit is een inhoudelijk en 
financieel verslag van ons derde projectjaar. Daarnaast blikken wij vooruit op de plannen die wij in 

2021 hebben. 

Het is een onstuimig jaar geweest met veel nieuwe projecten, De Coronacrisis die veel van ons heeft 

gevraagd, veel nieuwe vrijwilligers en nieuwe contacten. We zijn erg trots op de resultaten die we 

hebben weten te bereiken en hopen u hier een goed beeld van te geven.  

Natuurlijk willen we u ook hartelijk danken voor de steun die u ons dit jaar gegeven hebt. Ik wens u 

namens het team en het bestuur veel lees plezier toe. 

Pauline Calmez-Budding 

 

Oprichter en Directeur 

Netwerk Nieuw Rotterdam 
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2. 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 

 

2020  Doelstelling Resultaat 

Hulpprojecten* 188 277 

Aantal hulpactiviteiten* 950 1780 

Aantal vrijwilligers 560 478 

Aantal vrijwilligersuren - 4133 

Aantal hulpontvangers 625 1095 
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* 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.   

2.2.1 Toelichting op de resultaten 

Graag geven wij u een toelichting op onze resultaten.  

Zoals u ziet hebben wij alle doelstellingen behaald of overtroffen, behalve de doelstelling: Activeren 

van 560 jongeren vrijwilligers. Hier geven wij graag een onderbouwing voor. 

- Deze doelstelling was gebaseerd op het plan om begin 2020 een parttime werknemer aan te stellen 

om hierbij te ondersteunen. Echter, vanwege de coronacrisis die ontstond vonden we het 

onverantwoord om iemand aan te nemen, zonder goed perspectief op de gevolgen van deze crisis. 

Daarom hebben we de begroting teruggeschroefd en geen nieuw personeel aangetrokken.  

- In 2019 hadden wij, met hetzelfde aantal FTE een doelstelling van 450 vrijwilligers. Ons resultaat 

was toen 483 jongeren vrijwilligers. Die is in 2020 nagenoeg gelijk, namelijk 478 jongeren vrijwilligers. 

- Een van de gevolgen van de coronacrisis en de daarop volgende maatregelen was dat wij geen grote 

groepen jongeren konden activeren. Zo kon onze jaarlijkse kerstactie niet doorgaan, waar we 

normaliter ca. 125 jongeren voor weten te activeren. Een groot deel hiervan zijn ook vaak nieuwe 
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vrijwilligers. Daarnaast konden ook nagenoeg geen klassen of studentengroepen eenmalige acties 

uitvoeren.   

 

2.3 Resultaten in beeld 

2.3.1 Activiteiten 2020 

Wij hebben zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten als ontmoetingsactiviteiten 

georganiseerd. Dit is een greep uit alle diverse activiteiten. 

Groepsactiviteiten: 

• Voetballert: Iedere 2 weken voetbalt er een vaste groep jonge statushouders samen met 

Rotterdamse jongeren. Samen oefenen ze de Nederlandse taal en ontstaan er 

vriendschappen. 

• Spelletjesmiddagen op het AZC: We organiseren iedere 2 weken een spelletjesmiddag op 

het AZC voor kinderen. 

• Koken voor daklozen: Iedere 2 weken koken we voor daklozen bij de nachtopvang van het 

Leger des Heils 

• Verjaardagsfeestjes voor ouderen: We hebben, tot aan Corona, diverse verjaardagsfeestjes 

georganiseerd voor ouderen. Impressie van dit project: 

https://www.youtube.com/watch?v=BiEGR3ry8I8  

• Tuin/huis klussen: We hebben diverse tuin en huis klussen uitgevoerd voor kwetsbare 

mensen.  

• Uitdeelacties: In samenwerking met Humanitas en Wmo Radar hebben we verschillende 

uitdeelacties georganiseerd om zelfstandig wonende ouderen te bereiken.  Onder anderen 

oranje tompouces met Koningsdag en een spontaan bloemetjes om de ouderen een hart 

onder de riem te steken. 

• Koekenbakkert: Samen met ouderen koekjes bakken of lekker bakken vóór bijvoorbeeld 

mensen met een beperking.  

• Disco met ouderen: Samen dansen met ouderen. 

• Volleyballen met statushouders: Iedere 2 weken volleyballen Rotterdamse meiden en jonge 

statushouders (vrouwen) samen. Samen oefenen ze de Nederlandse taal en ontstaan er 

vriendschappen. 

• Boksen met statushouders: Statushouders en Nederlandstalige vrijwilligers boksen samen 

onder leiding van een oud-bokser. Na de zomer tot het moment dat alle sportactiviteiten 

voor volwassen weer werd stopgezet hebben we in samenwerking met stichting Mano dit 

wekelijks kunnen organiseren.  

• Praktische klussen: Voor en tijdens Corona hebben wij veel mensen praktisch kunnen 

helpen. Tuinen bijhouden, muren sauzen en ramen zemen zijn enkele voorbeelden van de 

praktische hulp die we hebben kunnen bieden. 

• Kerstactviteiten: Onder de naam Kerstafette hebben we verspreid over meerdere dagen 

kerstactiviteiten kunnen organiseren in kleine groepjes om kwetsbaren te bereiken rond de 

Kerstdagen. Er werden cadeautjes ingepakt voor de kinderen op het AZC, een bingo werd 

georganiseerd bij een van de locaties van het Leger des Heils. Ook hebben er vrijwilligers in 

tweetallen vluchtelingengezinnen bezocht om samen Kerst te vieren. De grootste activiteit 

was een kerstpakkettenactie. In samenwerking met Fröbel hebben groepen vrijwilligers 

geholpen met het inpakken van kerstpakketten. Dit werd gedaan in een grote loods met 

https://www.youtube.com/watch?v=BiEGR3ry8I8
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uiteraard in acht neming van de corona maatregelen en noodzakelijke 

voorzorgsmaatregelen.  

 

Veel van deze activiteiten zijn (tijdelijk) stil gelegd vanwege Corona. We zijn toen volop gaan inzetten 

op individuele activiteiten die wel mogelijk waren. 

Individuele activiteiten: 

• Digi-Taal-Maatjes: Het oefenen van de Nederlandse taal via online videobellen.  

• Boodschappen service: het doen van boodschappen van mensen die dit niet zelf konden 

doen. 

• Honden uitlaat service: Het uitlaten van honden voor mensen die dit zelf niet konden doen. 

• Belmaatjes: Gezellig met elkaar bellen voor wat afleiding en een gesprekje. 

• Koekenbakkert: Koken en bakken. Dit brachten we vervolgens naar bijvoorbeeld ouderen 

tehuizen of het Leger des Heils. 

• Maatjesprojecten: Toen het weer mogelijk was gingen we door met de reguliere 

maatjesprojecten. 

• Huiswerkbegeleiding: We hebben Syrische gezinnen kunnen helpen met 

huiswerkbegeleiding. Tijdens de Lockdown was dit online.  

Ontmoetingsactiviteiten: 

• Doing good meetings: inspirerende bijeenkomsten over thema’s als: Fake News, Geluk, 
Inclusiviteit en eenzaamheid. (iedere 2 maanden) Impressievideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hLecsDI817g  

• Groeiplaatsen: Samen eten en vervolgens in kleine gespreksgroepjes aan de slag met het 

schrijven van je Personal Mission Statement, persoonlijk leiderschap etc. (iedere maand)  

• Trainingen: In totaal 12 trainingen over thema’s als: Zelfredzaamheid, Sociale vaardigheden, 
maatjestraining en reanimatie. 

• Fun activiteiten: Een pubquiz en een zomerfeest.  

 

2.3.2 Hulpontvangers 

Over het algemeen worden hulpvragen bij ons ingediend via maatschappelijke organisaties zoals de 

wijkteams, stichting Ontmoeting, Vluchtelingenwerk, stichting Nieuw Thuis Rotterdam, Pameijer, 

Humanitas en het Jongerenloket.  

In totaal zijn er 144 mensen aangemeld als hulpvrager. Hiervan hebben wij er 82 kunnen oplossen, 

32 mensen staan in de wacht, 3 on hold (dit betekent dat zij op dit moment geen hulp nodig hebben 

maar op termijn wel) en 27 mensen konden wij niet helpen. Van deze 27 zijn er 10 hulpvragers die 

het probleem toch met hun eigen netwerk konden oplossen, 4 hulpvragen hebben we 

doorverwezen, 8 hulpvragen zijn ingetrokken, 2 hulpvragers hebben we geen contact meer mee 

kunnen opnemen, 2 personen hadden een hulpvraag waar wij geen oplossing voor hadden en 1 

hulpvrager heeft haar eigen hulpvraag kunnen oplossen.  

In onderstaande grafieken zijn de hulpvragen verder toegelicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=hLecsDI817g
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Sociaal: 74 

Praktisch: 66 

Sportief: 4 

 
 

2.3.3 Vrijwilliger in beeld 

Wij hebben dit jaar een video laten maken waarin het verhaal van Jesmina is neergezet. Zij heeft 

deelgenomen als Vrijwilligert aan diverse activiteiten en kwam ook naar onze 

ontmoetingsactiviteiten toe. Hierdoor heeft zij zichzelf op verschillende manieren kunnen 

ontwikkelen. Deze video vindt u door op deze link te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2_28DGl_8 

2.3.4 Organisatorische resultaten 

Dit jaar hebben we ook als organisatie veel ontwikkelingen meegemaakt en resultaten neergezet. 

Award Zorg+Welzijn: Dit jaar hebben we de Zorg+Welzijn Award 

gewonnen. Het thema van de award was: Wie maakt het verschil in het 

Sociaal Domein? N.a.v. deze verkiezingen is de volgende video 

gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=Zrn42L907sI&t=1s  Deze 

verkiezing heeft ons veel exposure en nieuwe ingangen, onder andere 

bij het ministerie van VWS, opgeleverd.  

74
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Raad van Advies: Sinds begin 2020 heeft Netwerk Nieuw Rotterdam een Raad van Advies met daarin 

sterke Rotterdamse gezichten. De leden van deze raad zijn:  

- Dominic Schrijer, Voormalig wethouder in Rotterdam, daarna burgemeester in Zwijndrecht. Nu 

werkt hij als consult voor de overheid. 

- Gyzlene Kramer-Zeroual. Zij is programmamanager strategie en externe betrekkingen bij het Albeda 

College. Ze is de rechterhand van de voorzitter van het College van bestuur.  

- Irene Tax. Zij is partner en advocaat bij Windtlegal.  

- Wim de Bundel. Voormalig commercieel directeur van Nationale Nederlanden.  

De leden van deze raad denken o.a. met ons mee over de verduurzaming van onze organisatie,  

strategische partnerschappen en onze meerjarenplannen. 

Nieuwe website:  

Dit jaar is onze nieuwe website gelanceerd. Deze is weer helemaal up to date, geeft onze organisatie 

inhoudelijk veel beter weer én werkt ook beter. Sinds de lancering van deze website merken we dat 

we beter vindbaar zijn, er meer jongeren zijn die zich aanmelden en er vaker contact met ons wordt 

opgenomen. Een mooi resultaat! De website kunt u hier bekijken: www.netwerknieuwrotterdam.nl  

 

 

3. Financiële resultaten 
Ook in 2020 is het ons gelukt om onze begroting voor het project Vrijwilligert te dekken. We hebben 

begin dit jaar, toen de Coronacrisis startte wel besloten om de begroting terug te schroeven. Dit 

omdat we het niet verantwoord vonden om een parttimer aan te nemen terwijl we vanuit huis aan 

het werk waren en de tijden erg onzeker waren. In onderstaande tabellen maken we onze resultaten 

inzichtelijk. 

Inkomsten Begroot Toegezegd 

Fondsen  €    70.000,00   €    89.050,00  

Gemeente  €    40.000,00   €    45.000,00  

Bedrijven   €    12.000,00   €    580,00  

http://www.netwerknieuwrotterdam.nl/
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Maatschappelijke 

organisaties 

 €      11.600,00   €   6.000,00 

Scholen  €      2.500,00   €   325,00  

Kerken/moskeeën  €      3.000,00   €   852,56 

Giften  €      2.000,00   €   145,00 

  
 

  

Totaal  € 141.100,00   € 141.953,00  

 

 Fondsen  Toegezegd 

Oranjefonds  € 8.000,00  

VSB fonds  € 5.533,00  

Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem  € 7.500,00  

Sint Laurensfonds  €  20.000,00  

Fonds Welzijnswerk  €  7.500,00 

Stichting Solidarodam  €  2.000,00  

Anoniem  € 12.917,00  

Bevordering van Volkskracht €10.000,00 

Stichting St Jansplaats €3.600,00 

Stichting Vinckenslagh HL €2.000,00 

Stichting Even Anders t.b.v. de Doing Good Meetings, 

groeiplaatsen, trainingen en funbijeenkomsten. 

€10.000,00 

  

Totaal  € 89.050,00  

 

Voor de officiële financiële verantwoording zenden wij  u begin 2021 onze jaarrekening, opgesteld 

door de accountant, toe. 

3.1 Gevert-campagne 

In oktober 2020 hebben wij onze campagne: ‘Word een Gevert!’ gelanceerd. Dit stelt bedrijven in 
staat om een Gouden, Gulle of Goede Gevert te worden. Door middel van deze campagne kunnen 

bedrijven bijdragen aan onze missie. Deze campagne is een doorlopende campagne die de komende 

jaren ingezet kan blijven worden. Alle informatie over het worden van een ‘Gevert’ vindt u in deze 
brochure: https://digitaalpubliceren.com/netwerknieuwrotterdam/17844/  

4. 2021 
Ook in 2021 zullen wij het project ‘Vrijwilligert’ blijven organiseren. Wij denken dat juist nu, in deze 
corona crisis, dit een belangrijk project is. Eenzaamheid is toegenomen en het belang van vitale 

vrijwilligers is toegenomen. Het project Vrijwilligert biedt hier praktische oplossingen voor.  

4.1 Doelstellingen 

Voor 2021 hebben wij de volgende doelen opgesteld voor het Vrijwilligert project: 

- 560 jongeren vrijwillig activeren 

- 188 hulpprojecten organiseren (totaal van groeps- en individuele projecten. Groepsprojecten zijn 

bijvoorbeeld voetballen met statushouders of huiswerkbegeleidingsklassen. Een individueel project is 

https://digitaalpubliceren.com/netwerknieuwrotterdam/17844/
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wanneer een individueel persoon door ons geholpen wordt met bijvoorbeeld de Nederlandse taal of 

door dat een Vrijwilligert de boodschappen voor iemand doet.) 

- 950 hulpactiviteiten uitvoeren. (Een hulpactiviteit is iedere keer dat een vrijwilliger zich inzet. 

Bijvoorbeeld: een jongere doet 3 keer mee met het koken voor daklozen en 2 keer met het disco dansen 

met ouderen. In totaal zijn dit 5 hulpactiviteiten) 

- 625 eenzame en kwetsbare Rotterdammers helpen.  

 

4.2 begroting  

De begroting voor Vrijwilligert 2021 ziet er als volgt uit: 

 

Inkomsten 2021 Kosten 2021 

Fondsen € 70.000 Personeel  € 110.000  

Gemeente € 40.000 Vrijwilligersbudget € 14.000 

Bedrijven € 25.000 Projecten € 6.000 

Maatschappelijke 

organisaties 

€ 10.000 PR & Communicatie € 6.000 

Scholen € 3.000 Kantoorkosten € 12.000 

Kerken/moskeeën € 2.000 Bijdrage Inspiratienetwerk 

TijdVoorActie 

€ 3.000 

Giften € 2.000   

Totaal inkomsten € 152.000 Totaal kosten €151.000 
    

Resultaat €1.000 
  

 

4.3 Corona 

Wij zijn ons er van bewust dat we ook in 2021 te maken zullen hebben met de gevolgen van de 

Corona crisis. Echter, de doelstelling van dit project: ‘Jongeren inspireren en activeren om zich in te 
zetten voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers’ kunnen we blijven nastreven, ook in aangepaste 

vormen.  
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5. Afsluiting 
Tot zo ver het jaarverslag van ons project Vrijwilligert 2020. Wij kijken terug op een bewogen en 

succesvol jaar. We gaan met enthousiasme en goede moed 2021 tegemoet. Wij danken u voor uw 

steun en betrokkenheid.  

Hartelijk dank voor het lezen van dit jaarverslag. 

Met vriendelijke groet, 

Pauline Calmez 

Directeur en oprichter 

Netwerk Nieuw Rotterdam 

 

 


