Jaarverslag 2018

Voorwoord
2018: het jaar van de start.
GezinsBuddy richt zich op alleenstaande ouders met meerdere uitdagingen, zonder eigen netwerk. Wij
noemen dit “kwetsbare” gezinnen. Een GezinsBuddy heeft tijd, aandacht en steekt een hand uit waar
nodig. Wij geloven dat we met de inzet van een GezinsBuddy deze gezinnen kunnen helpen op weg naar
zelfredzaamheid.
Stichting GezinsBuddy is opgericht in maart 2018. En wat is de tijd gevlogen. We zijn begonnen met een
pilotfase om te kijken of wij kunnen voorzien in een behoefte. In deze driejarige pilot hebben we ervoor
gekozen om 2018-2019 een verlengd jaar te maken. Uiteraard rapporteren we hier alleen over 2018.
De doelstellingen voor het eerste jaar moeten dus gerealiseerd worden voor het einde van 2019. Maar het
gaat hard. Veel aanmeldingen van gezinnen, maar ook veel aanmeldingen van GezinsBuddy’s. De
resultaten leest u verderop in dit verslag.
Namens het bestuur
Jan van Walraven
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Doelstellingen (statutair)
De stichting heeft ten doel:
a) het helpen en ondersteunen van eenoudergezinnen met
meervoudige problematiek, door een vrijwilliger als vaste en
betrokken buddy aan een gezin te koppelen, die het gezin passief
en actief ondersteunt, onder meer bij ﬁnanciële en andere
problemen, bij contacten met instanties en bij het opbouwen van
een eigen netwerk;

Missie & visie
Wij willen elk gezin in de Ronde
Venen binnen de doelgroep
voorzien van een GezinsBuddy.
Het doel is om deze kwetsbare
gezinnen te laten zien dat ze er
niet alleen voor staan.

b) het bevorderen van zelfredzaamheid van deze gezinnen
zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij;
c) het organiseren en begeleiden van uitjes en vakanties voor
de leden van de eerder genoemde gezinnen;
d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Aanpak
Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor het gezin. Een GezinsBuddy ondersteunt maximaal
één gezin. Een GezinsBuddy staat naast het gezin, gaat deel uitmaken van het netwerk van het gezin. Een
GezinsBuddy heeft tijd, aandacht, is betrokken en steekt een helpende hand toe wanneer nodig. De
GezinsBuddy stimuleert zelfredzaamheid en faciliteert het gezin (op weg naar deze zelfredzaamheid). Er
ontstaat een persoonlijke relatie van wederzijds vertrouwen.
Concreet:
•
•

Een GezinsBuddy heeft tijd en aandacht en is juist buiten kantooruren beschikbaar.
Een GezinsBuddy staat naast een gezin, terwijl de verschillende professionals en vrijwilligers komen
en gaan.
• Een GezinsBuddy ondersteunt bij zaken die (nog) te complex zijn voor het gezin. Dit is per gezin
verschillend (inventarisatie tijdens het maken van de match).
• Een GezinsBuddy vertoont positief voorbeeldgedrag en heeft tijd en aandacht voor de ontwikkeling
van de kinderen.
• Een GezinsBuddy initieert leuke activiteiten: dit aspect vult de GezinsBuddy op zijn of haar eigen
manier in, vanzelfsprekend samen met het gezin.
Uiteraard worden de GezinsBuddy’s gescreend en werken we met een VOG. Er is een uitgebreid
vrijwilligersprotocol beschikbaar. Ook om de veiligheid van het gezin en de GezinsBuddy te waarborgen.
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Samenstelling bestuur
Bestuurslid en functie

Nevenfuncties

Jan van Walraven (voorzitter)

Oud-directeur Walraven BV, voorzitter TechNet Amstel en
Venen.

Jos Honig (secretaris)

Directeur Feka ICT, vrijwilliger bij de Voedselbank.

Gert van Kreuningen (penningmeester)

22 jaar ervaring bij de Rabobank. Nu zelfstandig
ondernemer. Helpt ondernemers verder op het gebied van
investeringen, ﬁnancieringen, bancair advies.

Mieke Telder (bestuurslid)

Directeur bij welzijnsorganisatie Stichting Servicepunt &
Tympaan-De Baat. 40 jaar ervaring in de zorg en het sociale
domein.

Coördinator
Angela Strubbe is aangesteld als
coördinator van de stichting in de
Ronde Venen. Zij heeft een
dienstverband van 20 uur met salaris
volgens de CAO Zorg & Welzijn. Haar
primaire taken bestaan uit:
•
•
•

•

het maken van de matches tussen de
gezinnen en de buddy’s
het organiseren en verzorgen van de
opleidingen van de buddy’s
het organiseren en faciliteren van
structurele coaching van de buddy's
zodat zij valkuilen vermijden
contact onderhouden met bestuur,
gemeente en andere partijen

Initiatiefnemer
Jos Honig is de oprichter van
GezinsBuddy.
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Vr willigersbeleid
Het is een belangrijke taak voor de coördinator om juiste informatie te geven aan mogelijk nieuwe
vrijwilligers die zich melden bij de organisatie.
De organisatie heeft een duidelijke visie op het proﬁel waaraan een GezinsBuddy zou moeten voldoen.

Proﬁel GezinsBuddy
De GezinsBuddy heeft de volgende kennis en persoonlijke eigenschappen:
•
•
•
•
•

Empathisch vermogen.
Compassie met de doelgroep, te weten alleenstaande ouders met uitdagingen op meerdere vlakken,
zoals ﬁnanciën en gezondheid.
Oplossingsgericht denkvermogen
Pro actieve houding
Signaleringsfunctie

W verwachten van de GezinsBuddy dat h /z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Een vertrouwenspersoon is voor het gezin.
Maximaal één gezin ondersteunt
Naast het gezin staat
Het gezin opneemt in zijn/haar netwerk.
Tijd, aandacht en betrokkenheid toont naar het gezin toe.
Indien nodig een helpende hand is.
Een ondersteunende rol opneemt.
Zelfredzaamheid stimuleert.
Probeert een persoonlijke relatie van wederzijds vertrouwen op te bouwen.
Goed te bereiken is voor het gezin
Ondersteunt bij zaken die (nog) te complex zijn voor het gezin.
Het gezin verleidt tot het initiëren en samen ondernemen van leuke, ontspannende activiteiten waar
het gezin zelf geen mogelijkheden toe heeft door bijvoorbeeld ﬁnanciële uitdagingen of
gezondheidsproblemen
VOG verklaring overlegt.
Trainingen volgt en kennis deelt met andere buddy’s
Het netwerk van de organisatie gebruikt.
Kennis, informatie en ervaringen aandraagt aan de organisatie ter bevordering van de gezamenlijke
ontwikkeling
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Wat kan de GezinsBuddy van ons verwachten?
•
•

•
•
•

Zorgvuldige screening en begeleiding in het proces voorafgaand aan het aangaan van de
vrijwilligersovereenkomst.
Training en coaching op verschillende onderdelen. Te denken valt aan onderdelen als
- Hoe laat je de regie bij het gezin?
- Wat is je plek/rol in het gezin?
- Hoe sluit je goed aan bij een gezin?
- Gezonde versus ongezonde empathie
- Omgaan met afstand en nabijheid
- Kennis van het sociaal domein
- Kennis van armoede en invloed op gedrag en welbevinden
- Hoe kan ik het gezin helpen met een handelingsgerichte werkwijze.
Begeleidingstraject gedurende 2 jaar.
Verzekering voor vrijwilligers
Het gevoel van waarde te zijn op een plek waar hulp, ondersteuning en begeleiding hard nodig zijn.

Je kunt niet alles voor een ander
oplossen of veranderen, maar begin
gewoon en verbaas je over het effect!
Financieel beleid
De organisatie streeft naar een weerstandsvermogen ter hoogte van 1 jaar structurele kosten op termijn.
Inmiddels is er al meer dan 50.000 euro binnen voor het eerste jaar en zijn er al toezeggingen voor de
daaropvolgende jaren.
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Regio & Ambities
Stichting GezinsBuddy is gestart en actief in Gemeente De Ronde Venen. Deze gemeente heeft ongeveer
45.000 inwoners. Deze gemeente bestaat uit 8 kernen. Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen, De Hoef,
Amstelhoek, Abcoude en Baambrugge.
Er is ambitie om in 2020 uit te breiden naar 3 gemeenten. Niet om de concurrentie aan te gaan met
andere landelijke initiatieven, maar om een bepaalde schaalgrootte te creeren om de continuiteit van de
dienstverlening te waarborgen.
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Resultaten 2018
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Staat van baten en lasten (verkort)
werkelijk

prognose

werkelijk

budget

2018

2019

+ prognose

2018/2019

Baten

56.061

58.500

114.562

77.000

37.562

Eenmalige lasten

14.905

0

14.905

23.000

8.095

Structurele lasten

15.450

48.196

63.646

53.507

(10.139)

Resultaat

25.707

10.304

36.011

493

35.518

verschil

Balans
31-12-2018
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

25.707
25.707

Passiva
Reserves
Continuiteitsreserve

25.707
25.707
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Staat van baten en lasten (1)
werkelijk

prognose

werkelijk

budget

2018

2019

+ prognose

2018/2019

Baten bedrijfsleven

11.401

3.500

14.901

11.000

3.901

Baten vermogensfondsen landelijk

24.000

12.000

36.000

20.000

16.000

Baten fondsen lokaal

14.000

10.000

24.000

-

24.000

-

20.000

20.000

-

20.000

6.111

-

6.111

9.500

(3.389)

550

2.250

2.800

-

2.800

Baten particulieren

-

750

750

-

750

Baten nog te vinden

-

-

-

36.500

(36.500)

Baten activiteiten

-

10.000

10.000

-

10.000

56.061

58.500

114.562

77.000

37.562

verschil

Baten

Baten gemeente
Baten evenementen
Baten kerken

Baten totaal

Baten
We hebben in 2018 reeds 72,8% van het budget 2018 en 2019 gerealiseerd qua bijdragen.
We zijn dankbaar dat vanuit alle geledingen: landelijke en lokale vermogensfondsen, het bedrijfsleven,
kerken, de gemeente en particuliere donateurs, er ondersteuning beschikbaar is/komt voor ons initiatief.
In ons budget moesten we nog op zoek naar 36.500 euro aan bijdragen en deze hebben we ruimschoots
gevonden.
Grote baten kwamen in 2018 van het Oranjefonds, stichting Rotterdam, Ronde Venen Fonds en
Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Fondsen
In het komende jaar worden o.a. de volgende fondsen aangeschreven. Stichting Fonds Welzijnswerk,
Stichting Andries de la Fontaine Verwey Fonds, Piet Breek Stichting, Pasmanstichting, Stichting
Theodora Boasson, Carel Marie Baron Brantsen en Jacqueline Sophie Gravin van Limburg
Stirumstichting, Stichting Palmira, Stichting van der Voort van Zijp, Stichting Salomons Hulpfonds,
Stichting Van der Poel Sharity Fund, Stichting Pieter Arie van der Kooij-Fonds, Fiom Hendrik
Piersonfonds, Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn, Stichting Mooiste Contact Fonds
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Staat van baten en lasten (2)
werkelijk

prognose

werkelijk

budget

2018

2019

+ prognose

2018/2019

12.100

-

12.100

13.000

900

605

-

605

10.000

9.395

2.200

-

2.200

-

(2.200)

11.554

27.000

38.554

38.857

303

1.099

1.850

2.949

2.950

1

Opleiding

329

1.650

1.979

2.000

21

PR

367

1.500

1.867

2.000

133

-

4.196

4.196

5.200

1004

1.889

2.000

3.889

2.500

(1.389)

211

10.000

10.211

-

(10.211)

15.450

48.196

63.646

53.507

37.562

verschil

Eenmalige lasten
PR
ICT
Overige
Structurele lasten
Personeelskosten
Administratie en kantoor

ICT
Overige
Samenbindende activiteiten
Lasten structureel

Uitgaven
Wanneer we kijken naar de begroting 2018/2019 dat we bij aanvang gemaakt hebben komen we tot de
conclusie dat deze inschattingen van onze kant overeenkomen met de werkelijkheid. Er is 1 belangrijke
afwijking en dat betreft de post samenbindende activiteiten. We hebben inmiddels gemerkt dat
activiteiten die we voor de gezinnen en buddies organiseren, een zeer welkome aanvulling zijn en helpen
bij het opbouwen van een eigen netwerk door onze doelgroep.
Vanuit de Riki-stichting hebben we een toezegging ontvangen (voor 2019) van 10.000 euro om deze
activiteiten te kunnen organiseren. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor.
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Resultaten 2018
Op 31 december zijn er 5 koppelingen gerealiseerd.
Dit zijn 5 moeders met in totaal 15 kinderen.
Op het moment dat wij in contact kwamen met
deze gezinnen waren er reeds 3 kinderen uit huis
geplaatst. Iets wat wij juist willen voorkomen.
Daarnaast zijn er nog 6 gezinnen die zich hebben
aangemeld, waarvoor de selectieprocedure is
gestart. Het zoeken, vinden en koppelen van een
buddy duurt vaak een aantal maanden. Er moet

ook een goede klik zijn tussen de buddy en het
gezin.
Er zijn 26 vrijwilligers die zich aangemeld hebben
om GezinsBuddy te worden.

Vooruitblik 2019
Voor het jaar 2018-2019 hadden wij de doelstelling
voor de ondersteuning van 5 tot 10 gezinnen. In
mei 2019 hebben wij de 11de koppeling
gerealiseerd.

5

15

11

26

koppelingen

kinderen

gezinnen

buddy's

"Sinds jij ons helpt is er veel meer
rust in het gezin."
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Probeer niet de hele wereld
te redden, maar kies één
iemand uit. En help die
goed!
Overzicht publiciteit
In 2018 zijn we gestart en hebben we redelijk wat activiteiten gedaan om in de lokale

Kranten
•
•
•

Maart 2018 - GezinsBuddy: vrijwilligers voor gezinnen in de knel
24 mei 2018 - Groot artikel in Groene Venen
21 september 2018 - Persbericht Oranje Fonds

Presentaties
•
•
•
•
•
•

5 april 2018 - Pitch op ondernemersgala De Ronde Venen
8 september 2018 - Stand op vrijwilligersmarkt
8 september 2018 - Culinaire Venen interview
24 september 2018 - Presentatie VIB bedrijfsvereniging
27 oktober 2018 - Justice Conference van Tear
22 november 2018 - Rotary Aalsmeer

Facebook
•
•

Mei 2018 - Campagne 4 video's over GezinsBuddy
Diverse posts over de activiteiten
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Informatieavonden
In 2018 zijn er 4 informatieavonden
georganiseerd. Het doel van deze avonden was
het werven van nieuwe vrijwilligers maar ook
het informeren en inspireren van
geïnteresseerden. De avonden zijn ook bezocht
door professionals uit het sociaal domein. Zowel
door mensen van de gemeente als door partners.
In totaal zijn er 67 mensen geweest op deze
informatieavonden.

4
avonden

67
deelnemers

Reactie van een bezoeker:
Geweldig initiatief!
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Samenbindende activiteiten
Naast het koppelen van een vrijwilliger
organiseren we ook leuke activiteiten met de
gezinnen. We hebben ontdekt dat deze
activiteiten als erg waardevol worden ervaren.

"Dit is een vakantie geweest om
nooit te vergeten en wat een
fantastische tijd samen hebben
we gehad. Ieder moment stond
ik er weer versteld van hoe jullie
dit vol liefde en plezier voor ons
allemaal willen doen. Dat deed
mij ook meermaals een brok in
m'n keel geven."

Zo zijn we in 2018 een midweek op vakantie
geweest naar de Ardennen. Voor deze midweek
hadden we een mooi huis gehuurd met aparte
kamers voor de gezinnen. Met in iedere kamer een
eigen badkamer. Tijdens de week zijn er allerlei
activiteiten georganiseerd voor de kinderen en de
ouders. Levend Cluedo, speurtocht in het dorp en
natuurlijk ﬂink voetballen. Op de terugweg zijn
we via een pretpark gereden. Heerlijke afsluiter,
en met de bus weer terug naar Wilnis.
Via de op-stap-cheque, een initiatief van
meerdere maatschappelijke organisaties, zijn we
met een aantal gezinnen mee geweest naar de
dierentuin. Met twee bussen vol uit het dorp naar
Rotterdam. Er was een lunchpakket geregeld en
ook nog wat zakgeld voor wat drinken of een ijsje.
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In de zomer zijn we aangehaakt met een aantal
gezinnen bij de Kids Beach day in Scheveningen.
Een evenement waar 1000 kinderen van minima
gezinnen een halve dag heen mochten met hun
ouders. De kinderen konden heerlijk sporten op
het strand. Daarna rondje in het reuzenrad. Na
aﬂoop met zijn allen eten in een strandtent.
Topdag.
Met de gezinnen zijn we in de herfstvakantie naar
het bos in Hilversum geweest. Een paar uurtjes
ravotten, bakje kofﬁe voor de moeders en na
aﬂoop pannenkoeken eten in hoeve Landzicht.
Een aantal van de gezinnen is ook te gast bij de
verrassingsdiners die door een zestal vrijwilligers
wordt georganiseerd. Drie keer per jaar een
heerlijke maaltijd voor de ouders. Voor de
kinderen worden er leuke activiteiten
georganiseerd. Meestal met kerst, in de zomer en
nog ééntje in het voorjaar of najaar.
Door al deze activiteiten ontstaat er ook echt een
netwerk. De gezinnen kennen elkaar en komen
elkaar regelmatig tegen. Er zijn vriendschappen
ontstaan voor het leven. Mooi om te zien.

Kun je met 40 totaal verschillende personen die elkaar niet
of nog maar net kennen een supervakantie beleven? Ja, wij
waren erbij. De meivakantie van GezinsBuddy.
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Stichting GezinsBuddy
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht

Telefoon:
+31-641562426

Email:
info@gezinsbuddy.nl

RSIN: 858656383
KVK: 71295127
IBAN: NL27RABO0329424955

De missie van GezinsBuddy is om kwetsbare gezinnen te laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
Wij hopen dat u door dit verslag daar een goed beeld van gekregen hebt.
Wilt u ook GezinsBuddy worden of wilt u zich aanmelden voor een GezinsBuddy? Neemt u dan contact
met ons op.
Want samen kun je de wereld aan!
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