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Van het bestuur
Een terugblik op het jaar 2018. Een enerverend jaar, met
personele wisselingen, een stijging in het aantal
ondersteunde Gouwenaren en met vooruitzichten op een
prachtig nieuw jaar. 2018 is een jaar geweest waarin wij
als Netwerk Samen voor Goud meer een begrip zijn
geworden in de Goudse stad. Het contact met de lokale
gemeente is verstevigd, het netwerk onder jongeren is
gegroeid en steeds meer eenzame mensen hebben
aandacht gekregen. 2018 was eveneens een jaar waaruit
bleek dat het streven naar onze doelstelling meer dan

nodig is: Hulp en netwerk bieden aan kwetsbare
Gouwenaren,
door
jongeren
daarvoor
te
enthousiasmeren. Onze visie dat jongeren de
samenleving vormgeven, neemt steeds duidelijkere
vormen aan. Steeds meer jongeren sluiten zich aan bij de
beweging van Netwerk Samen voor Goud.
Dit jaarverslag behandelt de resultaten van januari 2018
tot en met december 2018.

Highlights van 2018
Maatschappelijke Diensttijd
In samenwerking met ons landelijk netwerk
TijdVoorActie hebben wij een aanvraag gedaan om deel
te nemen aan de proeftuin van de Maatschappelijke
Diensttijd. Dit is gehonoreerd en vanaf oktober 2018 is
Sarah van Assenbergh begonnen als projectcoördinator
van het project YourCube, onderdeel van
Maatschappelijke Diensttijd. Dit project is erop gericht
om jongeren te ondersteunen in het ontdekken van en
ontwikkelen van hun talenten, door ze praktijkervaring
op te laten doen in allerlei, al dan niet sociale,
werkgebieden.
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Ontmoeting met kwetsbaren
Persoonlijk contact, bewust worden van de nood in de
stad, bewust zijn dát iedereen iets tegen eenzaamheid kan
doen én de waarde van jouw inzet inzien, zijn de drie
kernwaarden van Samen voor Goud: persoonlijk, bewust
en waardevol. Deze kernbegrippen hebben we zien
terugkomen in het succesvolle gestarte project sporten
met statushouders en Goudse jongeren. Na twee try-outs
was het totale bezoekersaantal al gestegen naar een totaal
van 60 statushouders en Goudse jongeren. Naast een
aantal groepsprojecten, is het aantal maatjescontacten dat
jongeren zijn aangegaan met kwetsbare Gouwenaren van
alle leeftijden gestegen.
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Activiteiten overzicht
Sporten met statushouders
Net voor de zomer van 2018 zijn we in samenwerking met de organisaties
Kerk & Vluchteling en Sport.Gouda een sporttraject voor en met Goudse
jongeren en statushouders gestart. Iedere eerste donderdagavond van de
maand huren we een sportzaal af en organiseert een sportdocent een
sportles, welke bestaat uit het doen van drie verschillende sporten. De
avond is vrij toegankelijk voor iedere jongeren vanaf 15 jaar en iedere
statushouder. De eerste anderhalf uur sporten we en vervolgens sluiten we
dit af met een gezond hapje en drankje. Hier investeren we in het
ontmoeten van elkaar. Soms doen we in de kantine nog een
ontmoetingsspel met elkaar. Het gebeurt ook met regelmaat dat mensen
elkaars telefoonnummers uitwisselen en tussen de sportactiviteit contact
houden met elkaar. Een prachtige vorm van ontmoeten en het verbinden
van diverse doelgroepen.
Maatjesprojecten
Josephine Poelman, per april 2018 in dienst van onze stichting, heeft zich
met name gericht op de individuele hulpvragen. Zij heeft vanaf april ruim
70 jongeren aan hulpvragers gekoppeld. Denk aan huiswerkbegeleiding aan
kinderen met een migratieachtergrond, computerhulp, praktische klussen P ERSBERICHT IN AD OVE R SPORTACTIVITEIT
in huis, maatje van iemand met een verstandelijke beperking, wandelmaatjes met ouderen of het levensverhaal
opschrijven van een blinde man.
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Voedselbank
Iedere week bezorgen verschillende jongeren met de auto of met de fiets voedselpakketten bij gemiddeld zeven Goudse
families, die dit vanwege ziekte of andere zorgen niet zelf kunnen. Een project dat vanaf de start van Samen voor Goud
al draait.
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L EERLINGEN

VAN

GSG HOUDEN EEN SCOOTMOB IEL WASSTRAAT

GSG Leo Vroman Geeft
In 2018 hebben wij voor de tweede keer Leo Vroman
Geeft georganiseerd. Alle 150 leerlingen van havo 3
gaan twee dagen op pad in Gouda om
maatschappelijke activiteiten te doen. Denk aan
tuintjes opknappen, pannenkoeken bakken met
gehandicapten, taalles geven of in samenwerking met
het verzetsmuseum ouderen interviewen over de
WOII. Allemaal activiteiten waarbij de leerlingen iets
proeven van de nood die er in de stad is, maar ook
waarbij ze zien dat hun inzet van waarde is.

Wellant Doet
In samenwerking met stichting Present en het Wellant College gaat acht keer per jaar een schoolklas op pad om tuintjes
op te knappen. Vanuit Samen voor Goud bieden we met diverse jonge twintigers begeleiding tijdens het opknappen
van de tuintjes. Voordat de activiteit uitgevoerd wordt, geven wij een gastles op het college. Daarbij denken we met
studenten na wat de motivatie is om iets voor iemand anders te doen en geven we ze praktische handvatten voor het
contact met de ander.
Driestar75!
De Driestar Hogeschool bestaat in 2019 75 jaar. Dit is voor de
hogeschool een goede gelegenheid om meer maatschappelijk
betrokken te raken in Gouda. Ze hebben aan Samen voor Goud
gevraagd of wij een wervingscampagne willen opzetten onder
Driestar studenten. In december 2018 zijn we begonnen en de
eerste matches zijn al gemaakt. Ook hierin blijkt dat steeds meer
grote partijen in Gouda ons als jongerenbeweging serieus nemen en
graag de samenwerking aangaan.

Maatschappelijke Diensttijd
In oktober 2018 startten wij met de YourCube, het project dat we samen met
8 andere netwerken waar inspiratienetwerk TijdVoorActie betrokken is,
uitvoeren als proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd. Het vierde kwartaal
van 2018 hebben wij met name gebruikt om de YourCube bekend te maken in
de stad. Veel organisaties wisten niet van het bestaan van Maatschappelijke
Diensttijd af, laat staan de jongeren waarvoor dit project bedoeld is. Aangezien
de Maatschappelijke Diensttijd vanuit het ministerie VWS gefaciliteerd wordt,
hadden wij verwachting gehad dat de gemeente Gouda daarin meer in had
kunnen betekenen. Wij zijn ons bewust van onze eigen rol en zoeken daarin
nog verdere afstemming met de lokale gemeente.
L OGO

VAN PROJECT

Y OUR C UBE

De meeste jongeren die we spreken reageren enthousiast en zien de waarde van
de YourCube in. Via de website Deedmob kunnen jongeren zich aanmelden. Het onderscheid tussen de reguliere
werkzaamheden van Samen voor Goud is dat er bij de YourCube in eerste instantie aandacht is voor ontwikkeling van
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Bewustwordingscampagne
Het creëren van bewustwording dat er kwetsbaarheid en
eenzaamheid is onder de Gouwenaren én dat Goudse jongeren er
iets aan kunnen doen, is misschien wel onze belangrijkste activiteit.
Door middel van storytelling gaven we regelmatig aandacht aan het
thema eenzaamheid. Verder maken we vlogs, maken we actief
gebruik van Social Media, heeft Maurice de Korne in zijn Goudse
TedTalk aandacht gegeven aan het werk en de visie van Netwerk
B ERICHT IN AD CAMPAGNE TEGEN EENZ AAMHEID
Samen voor Goud, onderhouden we goed contact met diverse
hulpverleningsinstanties en vrijwilligersorganisaties en besteden we veel aandacht aan het in gesprek gaan met jongeren
op straat en tijdens gastlessen over wat hun motivatie is om iets te doen voor iemand anders.
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de betrokken jongeren, terwijl bij het reguliere werk de hulpvragers centraal staan, die geholpen worden door
jongeren. Via de YourCube kunnen jongeren na het voldoen van een langdurig traject een Europass behalen en kunnen
ze diverse cursussen en trainingen volgen, welke in het pakket passen dat ze volgen. Om de YourCube laagdrempeliger
te maken, gaan wij komend jaar snuffeldagen organiseren. Het kost tijd voordat jongeren zich aanmelden. Pas vanaf het
nieuwe jaar melden meer jongeren zich aan. Ondanks de wat langzame start, hebben wij alle vertrouwen dat de
YourCube vaste grond krijgt in Gouda en dat steeds meer jongeren erbij betrokken raken, zich ontwikkelen en Gouda
verder vorm geven.

Behaalde resultaten
Netwerk Samen voor Goud*

2017 2018

Aantal projecten

75

105

Aantal hulpactiviteiten

320

583

Aantal ingezette jongeren

250

290

Aantal vrijwilligersuren

1200 1850

Aantal hulpontvangers

70

115

*Deze resultaten zijn exclusief de cijfers behaald door het project YourCube – Maatschappelijke Diensttijd
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In het afgelopen jaar zijn wij als stichting gegroeid. We hebben meer jongeren ingezet en meer hulpvragers bediend.
En we hebben nog steeds meer hulpvragen dan hulpbieders. De projecten zijn het aantal verschillende hulpvragen of
projecten die wij opgepakt hebben. Het aantal hulpactiviteiten zijn de aantal contactmomenten die er zijn geweest. In
totaal hebben wij 115 hulpvragers bediend. Het verschil met aantal projecten valt te verklaren aangezien sommige
hulpvragers door middel van groepsactiviteiten gebundeld worden in een project. Wij zijn blij met de behaalde
resultaten en zien uit naar welke impact Netwerk Samen voor Goud komend jaar zal hebben.
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Financieel overzicht
Verwachte begroting
Baten
Fondsen
Gemeente
Partners
Bedrijven
Maatschappelijke organisaties
Scholen
Kerken
Giften
Totaal Baten
Resultaat

2018
€ 42.000
€ 15.000
€ 3.000
€ 2.500
€ 1.000
€0
€ 1.250
€ 1.000
€ 53.750

Kosten
Personeel
Vrijwilligersbudget
PR & Communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie
Inspiratiebijeenkomsten

2018
€ 39.000
€ 2500
€ 2000
€ 2000

Totaal kosten

€ 49.000

€ 3.000
€ 500

Verwezenlijking begroting: Samen voor Goud heeft van januari 2018 tot en met december 2018 de
Daadwerkelijke bijdragen

2018

Maatschappij van Welstand (1 jaar)
InSinger fonds (1 jaar)
Madurofonds (1 jaar)
Oranje fonds (juli t/m juni)
VSBfonds (juli t/m juni)
Kansfonds (juli t/m juni)
Gemeente Gouda (2018)
Algemene Diaconie Gouda (2019)
Rabobankfonds
Boschuysen
Overigen
Totaal

€ 4.500,€ 5.000,€ 2.000,€ 10.500,€ 5.500,€ 5.000,€ 13.008,€ 750,€ 2.500,€ 2.500,€ 80,€ 51.338,-

Daadwerkelijke kosten
Salaris
(incl. loonbelastingen)
Pensioenen
Overige personeelskosten
Notaris- en administratiekosten
Verzekeringen
Kantoor- en telefoniekosten
Vrijwilligersbudget
Kosten evenementen

2018
€ 35.328,05
€ 6.557,08
€ 246,84
€ 760,45
€ 935,47
€ 1.921,79
€ 474,05
€ 1.690,-
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volgende begroting verwezenlijkt.
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PR & Communicatie
Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie
Totaal

€ 903,74
€ 3000,€ 51.964,98

Verwezenlijking personeel:
Alle coördinatoren zijn ingeschaald in CAO Zorg en Welzijn. Jasper Janssen was voor 24 uur ingeschaald in schaal 8
trede 0 van januari 2018 tot zijn afscheid 31 maart 2018. Maurice de Korne was van tot juli 2018 ingeschaald schaal 8
trede 0 en vanaf juli 2018 trede 1. Van januari tot en met maart voor 14 uur betaald, vanaf maart tot juli voor uur en
vanaf juli heeft hij een vast contract gekregen, welke vanaf juli ingeschaald is in schaal 8 trede 1.

Vooruitblik
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Activiteiten
Net zoals in 2018, gaan wij ook in 2019 de projecten in samenwerking met
het Leo Vroman College, Driestar Hogeschool en het Wellant College
organiseren. We zijn ook in gesprek met het Mbo Rijnland College, het
Hoornbeeck College en hebben al een project gepland staan in
samenwerking met het Driestar College. Naast de projecten met diverse
onderwijsinstellingen, zullen we het project Sporten met Statushouders
verduurzamen en eventueel met een grotere regelmaat pogen e realiseren.
Daarnaast hopen we het aantal maatjescontacten uit te breiden en daarbij
meer persoonlijk contact te realiseren. Een vorm is bijvoorbeeld de
aftercalls die we doen, nadat een project is afgerond. We vragen of de
persoon in kwestie, zowel hulpvrager als jongere, eventueel nog iets nodig
heeft of nogmaals op een andere wijze hulp wil bieden. Dit doen we onder
andere door zichtbaar in de stad te zijn. Maar daarbij komt ook dat we vanaf
WHATSAPP BERICHT MET STATUSHOUDER
februari 2019 onze intrek nemen in een nieuw kantoor, het Hofje van SintJan. Dit is gelegen naast de Sint-Janskerk en is dus midden in het centrum. In dit nieuwe pand is er ruimte om zowel
groepen jongeren als hulpvragers te ontvangen. Wij zullen diverse activiteiten gaan organiseren als spelletjesmiddagen,
workshops en dergelijke laagdrempelige activiteiten, zodat we op een ontspannen manier met zowel eenzamen als
jongeren in contact zijn en blijven. Hierdoor wordt het netwerk van alle betrokkenen vergroot een plek te realiseren
waar zowel jongeren als hulpvragers binnen kunnen lopen.
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Storytelling
In het jaar 2019 investeren wij meer in storytelling. Via het netwerk gebeurt er ontzettend veel, maar dit is lang niet
altijd zichtbaar. Heftige, ontroerende, maar ook mooie verhalen passeren regelmatig de revue. Om het netwerk van
Samen voor Goud te vergroten, is storytelling een van de middelen om dit te realiseren. Tevens willen we hierdoor
aandacht blijven vragen voor alle kwetsbare en eenzame mensen in Gouda én dat veel jongeren zich voor deze mensen
inzetten.

Ontwikkelingspunten
Het komende jaar willen wij ons op de volgende punten verder ontwikkelen. Een belangrijk aandachtspunt is het
betrekken van stagiaires en vrijwilligers in het helpen organiseren van projecten. Dit vergroot het draagvlak en het
bereik van de activiteiten. In 2018 hebben we een begin gemaakt door diverse stagiaires aan te nemen voor kortdurende
snuffelstages of maatjestrajecten. Sinds januari 2019 zijn we officieel een erkend leerbedrijf voor sociaal werk en sociaal
cultureel werk. Dit vergroot de mogelijkheden om stagiaires aan te nemen en hun kennis te laten maken met een
actueel werkveld. Wij hebben ruimte in de planning en urenverdeling gemaakt om de stagiaires de juiste begeleiding
te bieden en zullen dit goed monitoren en evalueren.
Zoals benoemd willen we meer investeren in persoonlijk contact. Dit hopen we te realiseren door inspiratielunches te
verzorgen, netwerkborrels te organiseren voor zowel financiële partners als jongeren en hulpvragers.
Daarnaast is het werven van voldoende financiële middelen een grote uitdaging. Het werven van jongeren en dit op
een juiste manier coördineren, kost tijd en geld. Zowel jongeren als hulpvragers verdienen het om serieus genomen te
worden, en dit kan niet op vrijwillige basis gecoördineerd worden. In juli 2019 gaat Netwerk Samen voor Goud haar
vierde projectjaar in. Dit betekent dat de landelijke fondsen van het Oranjefonds, Kansfonds en VSBfonds stoppen. Zij
hebben een startkapitaal toegezegd voor drie jaar. Dit houdt in dat het jaar 2019 een belangrijk jaar is om voldoende
financiële partners te verbinden aan de strijd tegen eenzaamheid en inzet van jongeren, zodat de samenleving vorm
gegeven wordt door de nieuwe generatie, waarin mensen naar elkaar omzien. Om dit op een gedegen wijze te
realiseren, willen wij komend jaar een begin maken met het meten van impact en lanceren wij de campagne Gouda
tegen Eenzaamheid.
Impact meten
In samenwerking met ons landelijk netwerk TijdVoorActie gaan wij dit jaar een begin maken met het meten van impact.
Dit is niet alleen uitgedrukt in aantal ingezette jongeren, uitgevoerde projecten en gemaakte vrijwilligersuren, maar
welke impact heeft de inzet van de jongere op de jongere zelf? Welke impact heeft de inzet van de jongere op de
hulpvrager en welke invloed heeft dit op de maatschappij? Wij zullen met kleine stapjes dit in ons werk implementeren.
Een van de tools die wij hiervoor gebruiken is de Theory of Change (ToC). De ToC gaat verder dan alleen meten van
effecten op interventies. Met de ToC onderzoek je welke factoren werkzaam zijn bij het doen van je acties. De ToC
stimuleert om de acties die je als organisatie uitvoert, niet alleen voor jezelf houdt, maar overlegt met alle betrokkenen.

Het vierde kwartaal van 2018 hebben wij een begin gemaakt met de
campagne Gouda tegen Eenzaamheid. Wij merken iedere week dat er veel
mensen in Gouda zijn die zichzelf niet kunnen voorzien in sociale en
praktische behoeften. Dat er kwetsbare en eenzame mensen in Gouda zijn,
is een feit. Onze formule, jongeren inspireren en activeren om het
samenleven verder vorm te geven zodat het normaal is dat mensen naar
elkaar omzien, boekt resultaat. Daarom willen wij dit verder uitbouwen
door het lanceren van de campagne Gouda tegen Eenzaamheid, waar
enerzijds aandacht is voor de mensen die kwetsbaar en eenzaam zijn en
anderzijds we meer jongeren activeren en in contact brengen met kwetsbare
Gouwenaren. Dit hopen we te doen door op bedrijventerreinen minimaal
vijf kleinschalige evenementen organiseren, waar zowel jongeren als
hulpvragers uitgenodigd worden. Na de uitvoering van een dergelijk
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Campagne Gouda tegen Eenzaamheid
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evenement, geven wij aandacht aan het onderhouden van contacten tussen de jongere en de kwetsbare doelgroep. De
volgende punten hopen wij te bereiken:
▪
▪
▪
▪

Meer jongeren betrokken die zich inzetten voor eenzame en kwetsbare Gouwenaren.
Eenzame mensen hebben een mooie dag.
Al dan niet duurzaam contact tussen jongeren en kwetsbare Gouwenaars gerealiseerd
Bedrijven en ondernemers de mogelijkheid geboden om op concrete wijze te financieren aan de strijd tegen
eenzaamheid
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Doelstellingen 2019
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Netwerk Samen voor Goud*

2019

Aantal projecten

135

Aantal hulpactiviteiten

750

Aantal ingezette jongeren

400

Aantal vrijwilligersuren

2500

Aantal hulpontvangers

150

Slotwoord door de voorzitter
Als voorzitter mag ik het nawoord schrijven. Dat is een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Ook
het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Een nieuw jaar met hoogte- en dieptepunten. Ieder jaar weten we weer
meer mensen te bereiken. Als we terugkijken over de afgelopen twee en half jaar maken we steeds meer jongeren
enthousiast voor vrijwilligerswerk en we geven meer mensen hulp. Dat kunnen we niet zonder de hulp van onze
partners. Zowel financieel als op andere manieren zijn we weer enorm dankbaar voor de steun en het vertrouwen die
we ook dit jaar weer hebben gekregen. We zien ook weer dat de behoefte aan een stichting als Netwerk Samen voor
Goud enorm is. We zien dat er nog steeds veel mensen zijn die hulp nodig hebben en dat niet in hun directe omgeving
krijgen of dat mensen eenzaam zijn. Eenzaamheid die vaak verborgen is en zich moeilijk zichtbaar laat maken.
Om die reden zijn we eind 2018 gestart met de voorbereidingen van de campagne Gouda tegen Eénzaamheid. Als
netwerk willen we nog meer in contact komen met mensen die eenzaam zijn en hen in contact brengen met enthousiaste
en betrokken jongeren. Op naar een nieuw jaar waarbij we Gouda nog een stukje mooier, socialer en minder eenzaam
maken!

Contactinformatie
Bezoekadres:
Hofje van Sint-Jan
Achter de Kerk 10a
2801JX Gouda

Postbus: 2800AL 452 Gouda

Contactpersonen bestuur

Contactpersonen medewerkers

Naam: Leon Smit
Functie: voorzitter
Telefoonnummer: 06-53677279
Email: voorzitter@samenvoorgoud.nl

Naam: Sarah van Assenbergh
Functie: projectcoördinator YourCube
Telefoonnummer: 06-11196029
E-mail: sarah@samenvoorgoud.nl

Naam: Rosanne Bassie
Functie: secretaris
Telefoonnummer: 06-55913768
E-mail: secretaris@samenvoorgoud.nl

Naam: Josephine Poelman
Functie: projectcoördinator hulpvragen
Telefoonnummer: 06-11105640
E-mail: josephine@samenvoorgoud.nl

Naam: Jeffrey Strik
Functie: penningmeester
Telefoonnummer: 06-48083567
E-mail: penningmeester@samenvoorgoud.nl

Naam: Maurice de Korne
Functie: netwerkcoördinator
Telefoonnummer: 06-21905867
E-mail: maurice@samenvoorgoud.nl
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