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“Samen voor
Goud wil hierdoor
een verbindende
factor zijn in de
Goudse
samenleving”

Van het bestuur

Van het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag van Netwerk Samen voor Goud, waarin teruggekeken wordt op het
eerste jaar van het bestaan van de stichting. Ter toelichting: Samen voor Goud is een
vrijwilligersnetwerk met het geloof in een Goudse samenleving waarin mensen naar elkaar
omzien. Samen voor Goud gaat er vanuit dat mensen niet bedoeld zijn om alleen te zijn.
Mensen hebben elkaar nodig. Samen voor Goud zet zich daarom in om Gouwenaren, die
geen of weinig netwerk hebben, een netwerk te bieden. Samen voor Goud zet hierbij vooral
in op het activeren, inspireren en motiveren van jongeren om zich in te zetten voor Gouda.
Samen voor Goud wil hierdoor een verbindende factor zijn in de Goudse samenleving. Het
coördinatieteam van het netwerk is erop gericht om binnenkomende hulpvragen van
Gouwenaren te koppelen aan jonge vrijwilligers. Deze hulpvragen komen voort vanuit
maatschappelijke organisaties, scholen, verenigingen en individuen. Daarnaast wordt ingezet
op coaching van jongeren die zelf een idee hebben om iets te betekenen voor hun omgeving.
Netwerk Samen voor Goud is sinds maart 2016 een stichting en is vanaf juli 2016 van start
gegaan met het uitvoeren van activiteiten en projecten. Dit jaarverslag behandelt de
resultaten van januari 2017 tot en met december 2017.

Highlights van het afgelopen jaar
Wij zijn tevreden over het jaar 2017. We hebben veel gedaan en veel geleerd en we zijn blij
om te zien dat de idealen die we hadden voor dit jaar voor een groot gedeelte ook
verwezenlijkt zijn. Verder vinden we het mooi om te zien dat wij in de eerste paar maanden
juist meer vrijwilligers dan hulpvragen hadden.
Leo Vroman Geeft
Een van de hoogtepunten is de samenwerking met het Leo Vroman College. In juni 2017
hebben wij een project opgezet waarbij 149 leerlingen zich voor Gouda ingezet hebben. Zij
hebben in totaal 21 maatschappelijke projecten uitgevoerd, verspreid over de stad, waarbij
onder meer de volgende activiteiten zijn ondernomen: In samenwerking met wijkteam
Plaswijck en Mozaiek Wonen heeft een groep leerlingen tuinen opgeknapt, straten geveegd,
onkruid gewied en schoongemaakt. Bij de Dierenweide en de Kinderboerderij hebben
leerlingen groene vingers gekregen en een groep leerlingen heeft pannenkoeken gebakken
voor een groep bewoners van Palet Welzijn. In samenwerking met stichting Present is er een
straatje bestraat voor een Syrisch gezin. Tenslotte hebben we met een groot aantal jongeren
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activiteiten aangeboden bij De Brede School heeft een groot aantal jongeren activiteiten
aangeboden, zoals sport, taalles en eten in de huizen van de wijk.
Voedselbankproject
Een ander hoogtepunt is onze bijdrage aan de Voedselbank: Het blijkt dat veel mensen die
een voedselpakket nodig hebben om in hun dagelijks voedsel te voorzien, niet in staat zijn om
zelfstandig het pakket op te halen. Dit kan het gevolg zijn van allerlei redenen: Chronische
ziektes, veel werken om uit de schulden te komen, jonge kinderen waardoor mensen geen
pakket kunnen halen enzovoorts. Dit leidt ertoe dat sommige mensen het voedselpakket maar
laten voor wat het is, terwijl ze het goed zouden kunnen gebruiken. Netwerk Samen voor Goud
heeft in het afgelopen jaar voor 15 verschillende mensen het voedselpakket bezorgd. In totaal
hebben hierbij ruim 20 verschillende jongeren geholpen.
Maatjesprojecten - bewustwording
Een derde hoogtepunt betreft onze deelname in maatjesprojecten: In het afgelopen jaar
hebben diverse vrijwilligers zich ingezet als maatje voor hulpbehoevenden. Het mooie om te
zien is dat er een verschuiving plaats vind van jongeren die zelf eerst hulp ontvangen hebben,
zich nu ook zelf inzetten. Bijvoorbeeld een meisje van 22 jaar waar wij eerst een
voedselpakket bezorgd hebben, zet zich nu in als maatje van een meisje van 12 jaar. Ook
zien wij een ontwikkeling dat door de maatjescontacten, de jongeren zich meer bewust worden
van hun omgeving. Zo heeft een van de jongere zelf een maatjescontact gerealiseerd tussen
twee mensen waar zij met enige regelmaat een voedselpakket bezorgd.
Samenwerking met diverse scholen
Naast deze projecten en het Leo Vroman Geeft project, hebben we gezocht naar
samenwerking met diverse Goudse organisaties. Omdat we een netwerk zijn om jongeren te
inspireren en te activeren om vrijwilligerswerk te doen, hebben we eveneens contact gezocht
met scholen. Scholen zijn de ideale vindplaatsen van jongeren. De maatschappelijke stages
zijn afgeschaft en jongeren ‘moeten’ niets meer. Daarom is het des te leuker om met leerlingen
en studenten aan de slag te gaan en na te denken over wat zij kunnen betekenen voor
anderen!
In het kader van onze samenwerking met scholen hebben wij onder meer twee themadagen
georganiseerd voor de sociale opleidingen van het Hoornbeeck College. Veel jongeren zijn
hierdoor bereikt en enthousiast geworden. Bovendien hebben zo’n tien jongeren zich
aangemeld om structureel vrijwilligerswerk te doen. Ook hebben wij in 2017 met het Mbo
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Rijnland college een samenwerking opgezet en hebben wij samengewerkt met een
wijkanalyse van de wijk Korte Akkeren.

Financiële situatie in het afgelopen jaar
We zijn tevens heel tevreden over de financiële situatie in het afgelopen jaar. De opgestelde
begroting is verwezenlijkt en bleek sluitend voor de daadwerkelijke uitgaven. We zijn dan ook
dankbaar voor de bijdragen van de fondsen en de gemeente Gouda, die met hun steun
hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Vooruit kijken
Door de positieve resultaten van het afgelopen jaar kijken we vol verwachting uit naar het
volgende jaar, waarin we graag verder bouwen aan Netwerk Samen voor Goud, zodat we
geen ‘nee’ meer hoeven te verkopen bij hulpvragen. We hopen in het komende jaar meer
hulpvragen en meer vrijwilligers in te zetten, zodat we nog meer verbinding kunnen
verwezenlijken in Gouda. Het is daarbij belangrijk om te kijken waar de kansen liggen:
We zien veel kansen op het gebied van samenwerking met kerken, moskeeën en scholen.
Deze gemeenschappen hebben een relatief grote groep jongeren met veel potentieel. Het
unieke van Samen voor Goud is dat we niet alleen een jongere aan een hulpvraag koppelen,
maar ook dat we de jongere begeleiden en prikkelen om bewust te blijven dat ieder mens zo
nu en dan hulp nodig heeft én dat juist jongeren hier een waardevolle en enthousiaste bijdrage
aan kunnen leveren.
Verder zien we de mogelijkheid voor een grotere signalerende functie van Netwerk Samen
voor Goud. Doordat onze vrijwilligers bij mensen achter de voordeur komen, zien we de nood
die aanwezig kan zijn bij Goudse burgers. We kunnen soms zelf een bijdrage leveren aan het
oplossen van problemen, maar tevens kunnen wij andere organisaties wijzen op hulpbehoefte
waarin zij mogelijk kunnen voorzien.
U ziet het: mogelijkheden genoeg! We willen er in het nieuwe jaar dan ook weer met net zoveel
energie tegenaan. Zo kunnen we voldoen aan ons streven: hulp en netwerk bieden aan
inwoners van Gouda die weinig of geen netwerk hebben. En niet alleen middels een
eenmalige inzet van vrijwilligers, maar juist ook in het zoeken naar verbinding en aansluiting
bij andere organisaties. Dat is hoe we inmiddels al bekend staan en dat is wat we uit willen
bouwen: Een verbindende factor en waardevolle aanvulling van de Goudse samenleving.
Onze slogan is niet voor niets #MakeAnImpact, daar zijn we als bestuur en de coördinatoren
trots op!

#MakeAnImpact

Pg. 4

Van het bestuur
Het bestuur,
1 mei 2018
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Financieel overzicht
Verwachting begroting: Samen voor Goud is in juli 2016 gestart met activiteiten en
hanteerde daarbij de volgende begroting voor het eerste projectjaar, dat liep tot en met juni
2017
Baten

2016/2017

Kosten

2016/2017

Fondsen

€ 41.000

Personeel

€ 39.000

Gemeente

€ 4.000

Vrijwilligersbudget

€ 5.000

Partners

€ 3.000

PR & Communicatie

€ 3.000

Bedrijven

€ 2.500

Kantoorkosten

€ 3.000

Bijdrage Inspiratienetwerk
Maatschappelijke organisaties

€ 1.000

TijdVoorActie

€ 3.000

Scholen

€0

Inspiratiebijeenkomsten

€ 500

Kerken

€ 1.250

Klusbus

€0

Giften

€ 1.000

Totaal Baten

€ 53.750

Totaal kosten

€ 53.500

Resultaat

+ € 250

Verwachting personeel: In het eerste jaar zouden de twee pioniers, Jasper Janssen en
Maurice de Korne, aan de slag gaan voor in totaal 0,78 FTE oftewel 28 uur per week. Deze
uren werden evenredig verdeeld, waardoor beide pioniers 14 uur per week zouden werken.
Jasper is vanaf juli 2017 opgeschaald naar 20 uur per week.
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Verwezenlijking begroting: Samen voor Goud heeft tot en met juni 2017 de begroting als
volgt verwezenlijkt, waarbij eveneens de verwachting tot en met juni is weergegeven:
Daadwerkelijke verwezenlijking bijdrages

2016/2017

Fondsen
Stichting Goudapot

€ 550

Oranje Fonds

€ 11.250

VSBfonds

€ 14.000

Kansfonds

€ 15.000

Gemeente Gouda

€ 8.500

Overige bijdragers

€0

Totaal

€ 49.300
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Daadwerkelijke kosten

t/m juni 2017

Salaris

€ 32.000

(incl. loonbelastingen)
Pensioenen

€ 4.200

Notaris- en administratiekosten

€ 900

Verzekeringen

€ 900

Kantoor- en telefoniekosten

€ 1.500

Vrijwilligersbudget

€ 200

PR & Communicatie

€ 100

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

€ 3000

Totaal personeel (afgerond)

€ 38.000

Totaal vrijwilligersbudget

€ 200

Totaal PR & Communicatie

€ 100

Totaal Kantoorkosten

€ 1.500

Totaal

€ 42.800
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Kosten/batenoverzicht 2016/2017
€60.000
€50.000
€49.300
€40.000

€42.800

€30.000
€20.000
€10.000
€6.500

€0
Baten 2016/2017

Kosten 2016/2017

Resultaat

Verwezenlijking personeel: De twee pioniers, Jasper Janssen en Maurice de Korne, zijn aan
de slag gegaan voor 14 uur per week. Per 1 januari is Jasper 4 uur extra gaan werken,
waardoor het totaal gewerkte uren uitkomt op 0,89 FTE oftewel 32 uur per week. Maurice
werkt 14 uur en Jasper werkt 18 uur per week.
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Financieel overzicht: vervolg
Verwachting begroting: Op basis van de resultaten in het eerste projectjaar is voor het
tweede projectjaar (1 juli 2017 – 30 juni 2018) de volgende begroting opgesteld:
1 juli 2017

1 juli 2017

– 30 juni

– 30 juni

Baten

2018

Kosten

2018

Huidige reserves

€ 6.500

Personeel

€ 52.500

Fondsen

€ 35.000

Vrijwilligersbudget

€ 5.000

Gemeente

€ 15.000

PR & Communicatie

€ 1.000

Partners

€ 3.000

Kantoorkosten

€ 1.000

Bedrijven

€ 2.500

Maatschappelijke organisaties

€ 1.000

Inspiratiebijeenkomsten

€ 1.500

Scholen

€ 1.000

Klusbus

€ 2.500

Kerken

€ 1.500

Giften

€ 1.000

Totaal Baten

€ 66.500

Totaal kosten

€ 66.500

Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie

€ 3.000

Verwachting personeel: In het tweede jaar gaan de twee pioniers, Jasper Janssen en Maurice
de Korne, aan de slag voor in totaal 1,05 FTE oftewel 38 uur per week. Deze uren worden zijn
in eerste instantie als volgt verdeeld: Jasper zal 24 uur per week aan de slag gaan en Maurice
zal 14 uur aan de slag gaan. Het doel is echter om de uren van beide pioniers op te schroeven
naar 48 uur, waardoor beide pioniers 24 uur per week zullen werken.

#MakeAnImpact

Pg. 10

Notities bij financieel overzicht

Notities bij financieel overzicht
Begroting: de verhouding tussen bijdrage van fondsen en overige
bijdragers
Uit de resultaten blijkt dat de verhouding tussen de bijdrage van de fondsen en de overige
bijdragers scheef verdeeld is. Door een hogere subsidie van de gemeente en lagere
loonkosten en uitgaven aan overige kosten dan gepland, ontbrak de noodzaak om
aanvullende financiële middelen te werven.
Om in de toekomst ook zonder fondsen te kunnen rondkomen, is het van belang dat er in het
komende jaar meer aandacht wordt besteed aan inkomstenwerving via partners, bedrijven en
andere organisaties.

Resultaat: lagere daadwerkelijke kosten versus begrootte
kostenposten
Uit de resultaten blijkt dat de daadwerkelijke kosten lager zijn dan vooraf begroot. Vooral op
kostenposten als vrijwilligersbudget en PR en Communicatie is minder geld uitgegeven dan
begroot. Dit is mogelijk vooral toe te schrijven aan de start van de activiteiten, waardoor er
minder kosten zijn gemaakt voor vrijwilligers.

Samenvattend
De begroting voor het eerste jaar bleek kostendekkend te zijn. Voor het komende jaar en
komende jaren is het echter van belang om extra in te zetten op fondsenwerving onder
partners, bedrijven en andere organisaties om financiële continuïteit te waarborgen.

#MakeAnImpact

Pg. 11

Activiteitenoverzicht: verwachting

Activiteitenoverzicht: verwachting
Achtergrond: Samen voor Goud richt zich op mensen met weinig of geen netwerk. Netwerk
Samen voor Goud faciliteert daarom laagdrempelig vrijwilligerswerk voor jongeren om
mensen met weinig of geen netwerk een netwerk te bieden. Netwerk Samen voor Goud is in
juli 2016 gestart met activiteiten om deze doelstelling te verwezenlijken en hanteerde daarbij
de volgende uitgangspunten:
•

Koppelen van jongere vrijwilligers aan hulpvragen;

•

Inspireren, motiveren en activeren van jongeren;

•

Signalerende functie in het maatschappelijk werkveld.

Jongeren geven namelijk aan dat zij wel vrijwilligerswerk willen doen, maar weten niet hoe en
waar zij dit vorm moeten geven. Samen voor Goud coacht en begeleidt jongeren hierin en zet
deze jongeren in om hulpvragen van de hierboven omschreven doelgroep (mensen met geen
of een klein netwerk) te beantwoorden.
Voorbeeldhulpvragen die binnen het Netwerk Samen voor Goud opgepakt kunnen worden,
zijn:
•

Tuinklussen

•

Ouderenbezoek

•

Voedselbankpakketten bezorgen

•

Maatjesprojecten

•

Huishoudelijke werkzaamheden

•

Taal- en huiswerkbegeleiding
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Om jongeren te motiveren en te activeren is het van groot belang om aan te sluiten bij hun
individuele belevingswereld. Netwerk Samen voor Goud zal op plaatsen komen waar de
jongeren zijn, zodat zij op een natuurlijke en laagdrempelige manier bereikt worden.
Voorbeelden van te organiseren activiteiten om de jongeren te bereiken zijn:
•

Gastlessen geven op scholen;

•

Gastlessen geven op kerkelijke
Actief

gebruik

maken

In het uitgaansleven jongeren
werven;

schrijven

voor

Een outreach organiseren voor
klassen

Social

en/of

studentenverenigingen;

Media;
•

Blogs

jongerenwebsites;
•

verenigingen;
•

•

•

(Maatschappelijke)stageplaatsen
aanbieden.

Doelstelling: Samen voor Goud heeft zich als doelstelling gesteld om in de eerste 3 jaar
2.000 mensen te bereiken middels zo’n 1.200 projecten waar in totaal 500 vrijwilligers
worden ingezet.
Voor het eerste jaar is de doelstelling om ongeveer 200 projecten/hulpvragen te behandelen
waarbij zo’n 300 personen betrokken zijn. Allereerst is het daarbij van belang om een goede
organisatiestructuur op te zetten, waarin een blijvend fundament wordt belegd voor het
voortbestaan van ons netwerk.
Meetvariabelen: Samen voor Goud zal voor het behalen van de doelstelling de aantallen
van de volgende variabelen registreren, zodat beoordeeld kan worden of de doelstelling
behaald is:
•

Aantal projecten

•

Aantal hulpactiviteiten en hulpvragen

•

Uren inzet van vrijwilligers,

•

Aantal samenwerkingspartners

•

Aantal presentaties,

•

Cumulatief bereik op social media
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Activiteitenoverzicht: verwezenlijking
Samen voor Goud heeft de volgende resultaten geregistreerd met betrekking tot de
eerdergenoemde variabelen en doelstelling:
Doelstelling jaar
2017

Gerealiseerd

Aantal projecten

60

75

Aantal hulpactiviteiten voldaan

150

320

Aantal vrijwilligers

200

250

Cumulatief bereik op social media

600
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Per onderdeel zal nu kort het behaalde resultaat worden benoemd en worden toegelicht:
1. Projecten
In totaal zijn er in 2017 75 projecten uitgevoerd. Dit zijn 75 op zich staande
projecten/bemiddelingen.
2. Hulpactiviteiten
De bovengenoemde projecten bestonden in totaal uit 320 hulpactiviteiten.
3. Inzet van vrijwilligers
In het eerste jaar hebben we 250 vrijwilligers ingezet, en vele potentiele vrijwilligers
bereikt, zoals diverse gastlessen gegeven op het Hoornbeeck College en het Mbo
Rijnland College.
4. Samenwerkingspartners
Belangrijke samenwerkingspartners zijn onze financiële steunbronnen. Het eerste
jaar hebben het Oranjefonds, Kansfonds, en het VSBfonds voor een groot gedeelte
bijgedragen aan het verwezenlijken van de begroting. De gemeente Gouda en
GoudApot hebben eveneens bijgedragen.
Naast de financiële samenwerkingspartners, heeft Samen voor Goud op uitvoerend
niveau met een drie scholen mooie ontwikkelingen doorgemaakt en activiteiten
uitgevoerd, te weten: GSG Leo Vroman College, het Hoornbeeck College en het Mbo
Rijnlandcollege.
Hulpvragen worden vanuit diverse hulpverleningsinstanties aangemeld: Denk aan de
Sociale Teams van Gouda, Kwintes, Stek Jeugdhulp, De Klup, ASVZ, Gemiva, de
Voedselbank, Stichting Kernkracht, Palet Welzijn, Sichting MEE, Leger des Heils en
CJIG, Humanitas enzovoorts.
In samenwerking met de volgende partijen zijn diverse activiteiten uitgevoerd:
Wijkteam Plaswijck, Burennetwerk, Stichting Present, VIP en de Brede School.
Netwerk Samen voor Goud heeft zich aangesloten bij diverse netwerken, te weten:
het Autismenetwerk, Bruispunt, diaconale stichtingen, Jongeren.gouda, mentor &
maatjesproject, NL-doet, Oranjefondscollecte en de Projectgroep voor mensen met
een Licht Verstandelijke Beperking.
5. Groei van volgers en uitbreiding van het netwerk op sociale media
Inmiddels zijn we actief op meerdere sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en
LinkedIn. Op deze manier willen we anderen bekend maken met Samen voor Goud en laten
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zien wat we doen. We bereiken verschillende doelgroepen via de verschillende media. Op
LinkedIn zijn (jong)volwassenen te vinden die iets kunnen bijdragen aan de stichting, op
Facebook kunnen we zowel jongeren als volwassenen laten zien wat we doen, terwijl we op
Instagram juist jongeren aanspreken door middel van het plaatsen van foto’s en plaatjes.
Naast dat Samen voor Goud zo meer een gezicht krijgt, willen we ook sociale media gebruiken
om Gouwenaren te inspireren en te prikkelen om na te denken over de samenleving waarin
we leven en wat hun rol hierin is. Verder doen we verslag van activiteiten die Samen voor
Goud gedaan heeft of activiteiten waar vrijwilligers via Samen voor Goud actief zijn geweest.
Ook werven we soms mensen voor een hulpvraag, waardoor we nieuwe mensen bereiken en
mensen concreet zien wat voor hulpvragen er zijn. Kortom, we zetten sociale media breed in.
Onze volgers bestaan voor een groot deel uit Gouwenaren, maar ook mensen buiten Gouda
zijn geïnteresseerd in wat we doen. Vooral in 2017 is het aantal volgers hard gegroeid. We
hopen meer mensen te blijven bereiken, die om hulp vragen, hulp willen geven of op wat voor
manier dan ook betrokken willen zijn.
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Slotwoord van de voorzitter
Een stichting als Samen voor Goud starten vergt een enorme voorbereiding. Maurice en
Jasper waren dan ook al een behoorlijke tijd bezig met het maken van plannen, het regelen
van de opstart en het bouwen van een netwerk voor we überhaupt officieel van start gingen.
Die voorbereiding heeft er, in ieder geval in mijn ogen, toe geleid dat we een vliegende start
hebben mogen maken. Doordat we de financiën vrij snel op orde hadden konden we veel tijd
besteden aan waar het uiteindelijk om draait; het bouwen van een netwerk en dit inzetten voor
mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben.
Als voorzitter ben ik trots op wat er dit jaar is bereikt, 75 projecten, 320 activiteiten en 250(!)
vrijwilligers. Het is voor mij ook een teken dat wat we als netwerk beogen nodig is en dat we
impact hebben. Als netwerk stimuleren wij dat jongeren iets investeren in anderen, in hun
geval is dat tijd en aandacht. Dat kunnen we echter niet zonder onze geldschieters. We zijn
dan ook dankbaar dat zij in ons geloven en de behaalde resultaten mogelijk hebben gemaakt.
We zien echter ook dat, zeker de afgelopen periode, het aantal hulpvragen groter was dan de
beschikbare vrijwilligers. Met de uitbreiding van de uren van Maurice en Jasper hopen we nog
meer mensen met elkaar te kunnen verbinden. Het betekent ook dat financiering belangrijker
wordt. De komende periode zullen we dus ook tijd moeten steken in het bereiken van andere
financiers.
Netwerk Samen voor Goud gaat verder. Een spannend jaar ligt weer voor ons, want we zien
dat er nog veel te winnen is en we zijn ervan overtuigd dat we nog veel meer mensen kunnen
helpen en bereiken dan we tot nu hebben kunnen doen. Het christelijke geloof is onze
inspiratie, wij willen onvoorwaardelijk van mensen houden en ze helpen als ze daar behoefte
aan hebben. Overigens doen we dat met en voor zowel christelijke als niet christelijke
mensen. Het gaat erom dat we uiteindelijk met elkaar Gouda mooier te maken.
Ik ben ervan overtuigd dat we ook het komende jaar weer veel mensen zullen mogen
inspireren en verbinden en ik kijk ernaar uit om te zien hoe groot de impact zal zijn in Gouda.
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Voorzitter Netwerk Samen voor Goud
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