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Inleiding
Verbindingen leggen tussen jongeren en eenzame en kwetsbare Zeistenaren. Dat hebben we het
afgelopen jaar weer met veel enthousiasme gedaan. Er zijn diverse nieuwe waardevolle contacten
gelegd en er hebben bijzondere activiteiten plaatsgevonden, zoals een dagje naar het Dolfinarium met
blinde en slechtziende jongeren. In dit jaarverslag krijgt u van dit alles een inkijkje. Door Netwerk
Gewoon Samen voelen jongeren zich meer verbonden met mensen met wie ze normaal gesproken
zelf geen contact zouden leggen. Dit ervaren zij als heel waardevol.
Hoe het begon met Gewoon Samen, het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist
In 2015 zijn Marion Deelen en Janien van Wingerden gestart met Netwerk Gewoon Samen.
In gesprek met de toen al bestaande vrijwilligersorganisaties bleek dat er relatief weinig jongeren
actief waren als vrijwilliger. De oprichters van Netwerk Gewoon Samen zagen hierin een uitdaging om
de jongeren op te zoeken, te motiveren en hen te helpen vrijwilligerswerk handen en voeten te geven
en zijn een jongeren-vrijwilligersnetwerk gestart. In januari 2016 is Netwerk Gewoon Samen officieel
van start gegaan met het benaderen van jongeren en met het koppelen van jongeren aan hulpvragen.
Wij gaan ervan uit dat juist ook jongeren veel te bieden hebben op het gebied van vrijwilligerswerk.
Daarbij wordt de vraag naar vrijwilligers steeds groter; door vergrijzing en oplopende zorgkosten wordt
een groter beroep gedaan op informele zorg. Kwetsbare mensen kunnen last hebben van het
wegvallen van professionele hulp en aandacht. Mensen zijn meer aangewezen op hun netwerk. Daar
waar mensen dat netwerk niet hebben, en eenzaamheid vaak de kop op steekt, kan de vrijwilliger
worden ingezet. De verwachting van de overheid is ook dat de volwassenen van de toekomst, de
jongeren van nu, hun inzet zullen tonen in hun omgeving.
En nu
Inmiddels kijken we met deze verslaglegging terug op het vierde projectjaar en blikken we vooruit naar
het vijfde projectjaar: 2020. Het afgelopen jaar hebben we enquêtes afgenomen om zo de
samenwerking te inventariseren met de sociale partners van Netwerk Gewoon Samen. Hieruit
kwamen erg positieve reacties naar voren. Een aantal reacties hierover staat verderop in dit
jaarverslag beschreven. We zijn erg dankbaar voor alle jongeren die zich het afgelopen jaar
belangeloos hebben ingezet voor Zeistenaren zonder netwerk.
Doelstelling, missie en visie
Het doel van Netwerk Gewoon Samen is de vrijwillige inzet van jongeren voor inwoners van Zeist die
weinig of geen netwerk hebben. Het gaat hierbij dus om twee doelgroepen:
• de jongeren die worden opgezocht en betrokken om zich vrijwillig in te zetten
• de mensen uit Zeist die hulp nodig hebben, maar weinig of geen netwerk hebben waar ze een
beroep op kunnen doen.
Het ontbreken van een netwerk gaat vaak samen met eenzaamheid. Onze missie is een Zeister
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom ook onze naam, ‘Gewoon Samen’, een
naam met een zekere eenvoud, met een zekere nonchalance. Onze droom is dat omzien naar elkaar
en je inzetten voor een andere een vanzelfsprekendheid wordt.

Iemand heeft iets nodig. Een ander kan dat bieden.
Dan help je elkaar. Gewoon. Samen.
Iets ogenschijnlijk kleins kan voor de ander van grote betekenis zijn. Wij geloven daarom ook dat
vrijwilligerswerk dichtbij begint: in de straat, op school of in een verzorgingstehuis in de buurt. Netwerk
Gewoon Samen inspireert jongeren om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier
een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor krijgt samenleven inhoud.
We hopen dat niet alleen wij, maar ook scholen, maatschappelijke organisaties, kerken en andere
betrokkenen jongeren (gaan) stimuleren, inspireren en leren zich vrijwillig voor een ander in te zetten.
Wanneer de jongeren intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen voor een ander, zal het voor een
sneeuwbaleffect zorgen: ze gaan vaker vrijwilligerswerk doen en nemen andere jongeren hierin mee.
Onderlinge hulp wordt vanzelfsprekend, het draagt bij aan het sociale netwerk van de kwetsbare
burger en bouwt de Zeister gemeenschap op.
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Projecten
We blikken in dit hoofdstuk terug op de verschillende projecten die in 2019 zijn voorgezet of gestart,
en willen daar een aantal concrete voorbeelden van laten zien.
Typen hulpvragen en projecten
Hulpvragen komen van verschillende organisaties waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast komt het
een enkele keer voor dat inwoners uit Zeist zelf ook vragen indienen; uit eigen initiatief of omdat de
verwijzer van een instantie de eigen kracht van de hulpvrager stimuleert.
Er kunnen allerlei soorten hulpvragen worden gesteld. Het gaat om praktische of sociale hulp of een
combinatie van beide. Hulpvragen kunnen éénmalig, tijdelijk of structureel zijn en individueel of door
meerdere jongeren worden opgepakt. Door veel verschillende soorten hulpvragen aan te nemen,
zorgen we ervoor dat veel mensen een vraag bij ons neer kunnen leggen, en dat er voor (bijna) elke
jongere wel iets is dat bij hem of haar past. De typen hulpvragen kunnen onderverdeeld worden in de
volgende categorieën:
– Praktische hulp:
– Sociale ondersteuning:

tuin- en kluswerkzaamheden, verhuizen etc.
maatjescontacten (kan eventueel ook praktisch zijn, maar wel van
meer structurele aard)

De groepen waarmee jongeren aan de hand van deze categorieën in aanraking komen, zijn onder te
verdelen in projectclusters:
– Jongeren ontmoeten ouderen
– Jongeren ontmoeten mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, psychiatrisch)
– Jongeren ontmoeten mensen met weinig of geen netwerk
– Jongeren ontmoeten mensen (kinderen) van allochtone afkomst
– Jongeren ontmoeten elkaar
De lopende projecten van 2019 kunnen onder één van deze clusters vallen, maar ook onder meerdere
clusters:
• De Wittenberg: Leefgemeenschapsproject ‘Er op uit’
Op De Wittenberg kan zowel gewoond als gestudeerd worden. Er is een groep jongeren die ervoor
kiest om zich bij de leefgemeenschap aan te sluiten. Een deel van deze gemeenschap pakt praktische
hulpvragen op. Per jaar verandert deze groep vanwege de veranderde samenstelling van de
leefgemeenschap; er zijn er ca. 10 jongeren actief via Gewoon Samen.
• De Wittenberg: presentiestage voor studenten
De afgelopen studieljaren hebben studenten van De Wittenberg zich via Gewoon Samen een dagdeel
per week ingezet bij mensen die hulp nodig hebben (de zogenoemde presentiestage). Tot en met het
voorjaar 2019 hebben de 14 studenten van het studiejaar 2018/2019 zich ingezet. In september 2019
is een nieuwe groep van 12 studenten gestart met het nieuwe schooljaar en de bijbehorende stage.
We hebben hiervoor afspraken gemaakt met verschillende organisaties, waaronder Handje Helpen en
Samen Oplopen, waarvandaan de hulpvragen komen. Een deel van de studenten blijft na de afsluiting
van het studiejaar in De Wittenberg wonen en blijft betrokken bij Gewoon Samen.
• Scholen
Het afgelopen jaar hebben we contact gelegd met diverse basisscholen in Zeist zodat we
burgerschapsvormingslessen konden geven. Er zijn gesprekken geweest met een tweetal scholen,
maar helaas hadden zij geen voldoende financiën tot hun beschikking om de
burgerschapsvormingslessen daadwerkelijk uit te laten voeren. Beiden scholen zijn uiteindelijk niet de
samenwerking aangegaan, omdat ze hiervoor niet de financiële middelen hadden begroot.
• Hogescholen
In het studiejaar 2019 - 2020 zijn er twee eerstejaarsstudenten van de opleiding Social Work van de
Christelijke Hogeschool in Ede gekoppeld aan een hulpvrager, om zo een maatjescontact aan te
gaan. Als coördinator van Netwerk Gewoon Samen biedt Aristha ook de mogelijkheid om supervisie
aan hen te geven. Afgelopen september zijn beide studenten gestart bij een individueel maatje die
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zich via één van de maatschappelijke organisaties zich heeft aangemeld bij Netwerk Gewoon Samen.
Beide stagiaires zullen tot en met juni 2020 maatje zijn van hun betreffende hulpvrager.
• Kerken
Met allerlei clubs en verenigingen uit diverse kerken is er contact gelegd. Met een aantal jeugdwerkers
zijn er oriënterende gesprekken geweest over hoe jongeren van betekenis kunnen zijn in Zeist via
Gewoon Samen. In 2019 zijn er helaas nog geen concrete activiteiten gedaan door nieuwe jongeren
uit deze kerken.
• Losse koppelingen
Naast de contacten die gelegd zijn met diverse groepen via scholen en kerken, blijft onze focus liggen
op het uitbreiden van ons netwerk met vrijwilligers, die op individuele basis (zowel incidenteel als voor
een maatjescontact) ingezet worden. Er zijn afgelopen jaren en ook in 2019 mooie ontmoetingen
geweest tussen jongeren en hulpvragers. Bij al deze hulpvragers gaat het om mensen met een heel
klein of geen sociaal netwerk. Er volgen hieronder een aantal voorbeelden:
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Het afgelopen jaar hebben verschillende
vrijwilligers veel werk verzet bij het
verhuizen van een mevrouw die rolstoel
gebonden is en ernstig ziek. Na de
verhuizing is er geholpen met uitpakken,
en diverse praktische klussen in huis.
Mevrouw heeft ons uitgenodigd voor een
housewarming toen haar huis zo goed als
klaar was. Ze was ontzettend dankbaar
voor alle hulp die is verzet.

Dit jaar zijn er weer diverse tuintjes
opgeknapt door jongeren.
Naast dat ze veel werk verzetten zijn de
gesprekken onderling ook erg waardevol
aldus één van de jongeren.

Samen met een groepje blinde jongeren
is een vrijwilliger mee geweest naar het
Dolfinarium.
Heel bijzonder hoe deze blinde jongeren
genieten van alle geluiden om hen heen
en genieten van alles wat de vrijwilliger
vertelt wat er op dat moment te zien is.
Ze hebben veel lol met elkaar gehad.
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Resultaten in cijfers
In 2019 hebben 49 verschillende jongeren en 31 kinderen van een bassischool via Gewoon Samen
hulp geboden aan 228 hulpontvangers. Bij elkaar zijn er 73 vrijwilligersprojecten met daarin 370
hulpactiviteiten (contactmomenten) geweest. Samen hebben jongeren ruim 688 uur van hun tijd
geïnvesteerd in het vrijwillig omzien naar een ander.
Schematisch:
Aantallen 2019
Vrijwilligers

92*

Hulpontvangers

228

Vrijwilligersprojecten

73

Hulpactiviteiten

370

Uren
688
* Van de 49 verschillende jongeren hebben een aantal jongeren hulp geboden aan verschillende
kwetsbare mensen in Zeist. Hierdoor komen we op een aantal van 92 uit.
Er zijn 73 verschillende vrijwilligersprojecten uitgevoerd. Een vrijwilligersproject is bijvoorbeeld een
tuintje opknappen bij een eenzame oudere in Zeist. De hulpactiviteiten zijn in dit geval het aantal
keren dat een vrijwilliger langs is geweest om de tuin bij te houden (contactmomenten).
Het aantal uren is de hoeveelheid uren die alle vrijwilligers van Netwerk Gewoon Samen over het
gehele jaar hebben ingezet bij hulpvragers.
We zien een stijging in het aantal vrijwilligersprojecten en hulpactiviteiten vergeleken met vorig jaar. Er
zijn toen 60 vrijwilligersprojecten en 296 hulpactiviteiten plaatsgevonden.
De stijging komt doordat er een toename is in jongeren die zich regelmatig inzetten. Hier zijn we als
netwerk erg dankbaar voor.
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Ontwikkeling
We zijn dankbaar dat we vanaf april 2019 onze werkplek hebben in het Wijkinloophuis Zeist-Centrum.
Het contact en de samenwerking met de coördinator van het inloophuis is erg fijn. De hulpvragen die
binnenkomen in het inloophuis worden hierdoor ook snel door ons als Netwerk Gewoon Samen
opgepakt. Dit is zowel voor de hulpvragers als voor het inloophuis en voor ons als netwerk erg
waardevol.
In 2020 gaan we vooral onze focus leggen in het benaderen van de jongeren via social media en in
samenwerking met de gemeente en de jongerenwerkers in Zeist, zodat er meer jongerengeïnspireerd
worden en elkaar inspireren om van betekenis te zijn voor eenzame en kwetsbare Zeistenaren.
Daarnaast gaan we kijken op welke manier we nog concreter kunnen samenwerken met het
Wijkinloophuis, zodat we onze krachten kunnen bundelen, de bewoners uit de wijk en daarbuiten
kunnen helpen en jongeren van betekenis kunnen zijn in het inloophuis voor bezoekers maar ook
daarbuiten voor andere Zeistenaren die een klein of geen netwerk hebben.
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Samenwerking
De kracht van een netwerk zit in het samenwerken. Gewoon Samen sluit aan bij en werkt samen met
bestaande maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en andere instanties in Zeist. Door het
samenwerken worden mensen en organisaties verbonden en kunnen er meer en mooiere resultaten
worden behaald. Door de samenwerking weten ook steeds meer mensen (jongeren, hulpzoekenden,
samenwerkingspartners) Netwerk Gewoon Samen te vinden. We zijn ook betrokken bij enkele
netwerken in Zeist, waaronder Netwerk Informele Ondersteuning Zeist. Ook zijn we dit jaar
uitgenodigd om iets te vertellen over onszelf bij het diaconale overleg van de Protestantse Kerken in
Zeist.
Wij werken samen met de hieronder genoemde organisaties. De opsomming is op te splitsen in de
groep organisaties waar de hulpvragen vandaan komen en de groep organisaties/contactpersonen
waar jongeren zijn. Jongeren die we inzetten voor hulpvragen die binnenkomen, of waar een vraag
vandaan is gekomen of we bijvoorbeeld een project voor hen willen organiseren. Behalve via de
genoemde organisaties/contactpersonen vinden we ook jongeren via ons persoonlijke netwerk.
Organisaties
De verschillende organisaties waarmee we samenwerken en waar een groot deel van de hulpvragen
vandaan komt:
Abrona
Accolade Zorggroep
ADRA Nederland
Amerpoort
Bartiméus
Centrum voor Jeugd en Gezin
Charim
De Loods Zorg
Gemeente Zeist/sociale teams
Handje Helpen

Hip Helpt Zeist
Kerk en Samenleving
Meander Omnium
Reinaerde
Samen Oplopen
Samen voor Zeist
Taalhuis Zeist
Vitras
Vrijwilligerscentrale Zeist
Wijkleerbedrijf Zeist

Enquête
Het afgelopen jaar hebben we een enquête uitgezet onder de bovengenoemde organisaties, om zo in
beeld te brengen hoe zij de samenwerking met ons ervaren. De reacties waren over het algemeen
zeer positief.
Hieronder leest u een aantal reacties van samenwerkingspartners:
Rianne Verduin van Kerk en Samenleving: “Netwerk Gewoon Samen maakt een groot verschil
doordat zij jongeren inzetten en dat doet niemand anders.”
Handje Helpen: “Jullie zetten je precies daar in waar andere organisaties dit niet doen. Ook mooi dat
dit met jongere vrijwilligers is. Als Netwerk Gewoon Samen er niet zou zijn zouden een aantal mensen
tussen wal en schip vallen.”
Meander Omnium: “Netwerk Gewoon Samen is één van de weinige organisaties van vrijwilligers waar
de burger een beroep op kan doen voor langdurige of ingewikkelde klussen.”
Samen Oplopen: “Jullie betrekken jongeren bij kortdurende klussen voor inwoners in Zeist.”
Jongeren
De plaatsen waar we de jongeren vinden en ontmoeten zijn divers. Het komende jaar willen we in
contact blijven met de jongeren met wie er contacten zijn, en proberen we via social media nieuwe
jongeren te vinden die zich willen aansluiten bij Netwerk Gewoon Samen. Dit doen we onder andere
door regelmatig enthousiaste verhalen te delen van vrijwilligers die hulp bieden aan kwetsbare
mensen in Zeist waardoor zij andere jongeren inspireren. Hieronder volgt een opsomming van
organisaties en kanalen via waar wij contact krijgen met jongeren die zich inzetten voor Gewoon
Samen.
Netwerk Gewoon Samen
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Ieder jaar gaat de Vrijwilligerscentrale Zeist de scholen van het voortgezet onderwijs langs om de
maatschappelijke stages te verzorgen. Sinds dit jaar kunnen jongeren ook stagelopen via Netwerk
Gewoon Samen.

Leefgemeenschap De Wittenberg
Diverse Protestantse gemeenten
Meander Omnium: jongerenwerkers
Studentenhuisvesting Warande

Netwerk Gewoon Samen
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Christelijke Hogeschool Ede
Hogeschool Utrecht
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PR en communicatie
Het afgelopen jaar zijn we actief geweest op social media. Via WhatsApp, Facebook en Instagram
zetten we hulpvragen uit om zo de jongeren te vinden die de hulpvragers in Zeist kunnen helpen.
Vier keer per jaar sturen we onze nieuwsbrief digitaal naar ca. 100 belangstellenden.
Rode pluim gewonnen!
GroenLinks Zeist reikt de afgelopen vijf jaar, jaarlijks een Rode en Groene Pluim uit. De Rode Pluim is
bestemd voor een organisatie die zich op sociaal en maatschappelijk gebied inzet in Zeist en de
Groene Pluim voor een organisatie die op het gebied van duurzaamheid actief is. Gewoon Samen
was in 2019 genomineerd voor de Rode Pluim.
We waren erg blij met de nominatie, maar het was natuurlijk nog wel spannend of we de Pluim ook
daadwerkelijk zouden winnen, want voor zowel de Rode Pluim als de Groene Pluim waren er drie
genomineerden. We werden uitgenodigd om naar de nieuwjaarsborrel van GroenLinks te gaan, waar
de winnaar bekend gemaakt zou worden.
Eenmaal daar aangekomen voelde je de spanning een beetje hangen. Toen kwam het moment
waarop we allemaal stiekem aan het wachten waren. Welke organisatie zou winnen?… GEWOON
SAMEN. Geweldig. We waren blij vereerd en dankbaar. Mooi om te zien dat ons werk niet
onopgemerkt blijft. Zoiets geeft weer extra motivatie om met veel enthousiasme door te gaan met het
werk. Weer nieuwe contacten leggen met jongeren en hen in verbinding brengen met eenzame en
kwetsbare mensen in Zeist die hulp nodig hebben op sociaal en praktisch gebied.
Samen zorgen wij voor een Zeister samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

Links de winnaars van de Groene Pluim: Samen Duurzaam Zeist.
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Financieel jaarverslag 2019
Verantwoording jaarbalans 2019
Voor u ligt de jaarbalans over 2019 van Stichting Netwerk Gewoon Samen. In deze verantwoording
wordt ingegaan op de periode van januari 2019 tot en met december 2019.
Zoals zichtbaar is in de jaarrekening (pagina 14) zijn de uitgaven dit jaar iets hoger dan de inkomsten.
Dankzij een positief exploitatieresultaat in 2018 konden we dit prima ondervangen.
Qua inkomsten komt de afrekening redelijk goed overeen met de begroting. Het gemis aan inkomsten
uit bedrijven is gecompenseerd met extra inkomsten uit collecten en giften.
Hierin ligt meteen een uitdaging voor 2020; het bedrijfsleven uit Zeist zien te betrekken bij Netwerk
Gewoon Samen.
Een kanttekening moet gemaakt worden bij de post ‘Fondsen’. Hierin is een bijdrage meegerekend
van het Kansfonds, welke initieel bedoeld was voor het jaar 2018.
De totale uitgaven in 2019 komen goed overeen met de begroting. Per post zijn er wel een aantal
verschillen met wat begroot is.
Zo zijn de posten Vrijwilligersbudget en PR & Communicatie bijna niet gebruikt.
Ook voor de posten Ontmoetingsfeest en Kantoorkosten zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Dit
komt grotendeels door sponsoring in natura door meerdere partners.
Dit compenseert weer voor de stijging in personeelskosten, die dit jaar iets hoger uitvalt dan begroot.
In de begroting voor 2020 is te zien dat de begrootte inkomsten hoger liggen dan de begrootte
uitgaven. Sparen is absoluut geen doel, en zal dit ook nooit worden, maar het hebben van een kleine
buffer is wenselijk voor het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden.
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Jaarrekening 2019
Rubriek I Inkomsten:

Begroting 2019

Afrekening 2019

Begroting 2020

Fondsen

€

30.000,00

€

28.750,00

€

30.000,00

Gemeente Zeist

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Bedrijven

€

2.500,00

€

€

1.000,00

Scholen

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Kerken

€

1.500,00

€

1.200,00

€

5.000,00

Giften / collecten

€

1.000,00

€

3.182,57

€

2.000,00

Overig

€

€

150,00

€

Totaal I

€

€

44.282,57

€

Rubriek II Uitgaven:

Begroting 2019

Afrekening 2019

Begroting 2020

Personeel

€

30.000,00

€

32.438,32

€

32.500,00

Pensioenlasten

€

4.000,00

€

3.567,73

€

4.000,00

Verzekeringen

€

1.500,00

€

1.175,21

€

1.500,00

Salarisadministratie

€

400,00

€

413,80

€

400,00

Vrijwilligersbudget

€

500,00

€

5,00

€

500,00

Ontmoetingsfeest

€

1.000,00

€

7,38

€

1.000,00

PR & Communicatie

€

1.000,00

€

60,50

€

1.000,00

Kantoorkosten

€

1.000,00

€

242,72

€

1.000,00

Kantoorhuur
Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie

€

2.400,00

€

2.068,74

€

2.400,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

Accountantskosten

€

907,50

€

907,50

€

Bankkosten

€

150,00

€

122,50

€

150,00

Representatiekosten

€

250,00

€

308,30

€

250,00

Overig

€

€

500,52

€

Totaal II

€

€

44.818,22

€

Netwerk Gewoon Samen

46.000,00

46.107,50

-

49.000,00

-

47.700,00
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Toelichting jaarrekening 2019
Inkomsten categorie I
Post
Fondsen

Gemeente Zeist
Scholen
Kerken
Giften / collecten
Overig
Totaal

Motivatie
Van meerdere fondsen mochten we dit jaar een bijdrage
ontvangen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.
Tevens is hierbij de bijdrage van het Kansfonds opgenomen
welke bedoeld was voor 2018.
specificatie
Kansfonds
Insinger Stichting
Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn
Haëlla Stichting
PKN
Stichting Meijers-van Meer
Stichting G.J. Brink Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Vanuit de Gemeente Zeist mochten we een subsidie
ontvangen.
Bijdrage voor uitvoering van een project op een basisschool,
welke uitgevoerd is eind 2018.
Bijdrage vanuit de diaconie van de PKN Zeist.
Opbrengst van o.a. supermarktemballages, collectes in
kerken en eindejaarsgiften.
Retour borg van het Ondernemershuis Zeist.

€

Bedrag
28.750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
5.000,00
7.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
250,00
2.000,00
10.000,00

€

1.000,00

€
€

1.200,00
3.182,57

€
€

150,00
44.282,57

€

Bedrag
32.438,32

€

3.567,73

€

1.175,21

€
€
€

413,80
5,00
7,38

€

60,50

€
€

242,72
2.068,74

€

3.000,00

€

907,50

€
€

122,50
308,30

€

500,52

€

44.818,22

Uitgaven categorie II
Post
Personeel

Pensioenlasten
Verzekeringen
Salarisadministratie
Vrijwilligersbudget
Ontmoetingsfeest

PR & Communicatie
Kantoorkosten
Kantoorhuur

Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie
Accountantskosten
Bankkosten
Representatiekosten
Overig
Totaal
Netwerk Gewoon Samen

Motivatie
Netwerk Gewoon Samen had in 2019 twee betaalde
coördinatoren in dienst, voor 0,67 FTE.
We volgen de cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
Kosten gemaakt voor pensioenopbouw voor de twee
coördinatoren.
Kosten voor diverse verzekeringen die nodig zijn bij het
uitvoeren van de werkzaamheden.
Kosten aan het salarisadministratiebureau.
Uitgaven door vrijwilligers voor uitvoeren van hun werk.
Kosten gemaakt voor het jaarlijkse ontmoetingsfeest. Een
groot deel van de uitgaven zijn gesponsord door diverse
partners.
Alle uitgaven om Netwerk Gewoon Samen te promoten. Dit
jaar alleen uitgave voor bijdrage aan Samen Voor Zeist.
O.a. telefoonkosten.
Sinds maart hebben we kantoorruimte in Wijkinloophuis
Zeist-Centrum, van Kerk en Samenleving. Daarvoor zaten
we in het Ondernemershuis Zeist.
Jaarlijkse bijdrage aan stichting TijdVoorActie, voor
begeleiding, ondersteuning en training.
Kosten aan het accountancybureau voor opstellen
jaarverslag.
Kosten aan Triodos Bank.
Teambuilding bestuur en coördinatoren, afscheid van
bestuursleden en coördinator.
Correctie op de in 2017 ontvangen bijdrage van het
Kansfonds.
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