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Bestuursverslag
Algemeen
De stichting Netwerk Dordtse Helden is een zelfstandige stichting, opgericht op 24 oktober 2018. Zij
werkt nauw samen met andere, soortgelijke initiatieven binnen het Inspriratienetwerk
TijdVoorActie. Eind 2019 zijn er 19 bestaande netwerken in Nederland.
De doelstelling van de stichting is het inspireren van jongeren om hulp en aandacht te bieden aan
mensen met weining netwerk en/of fiannciën en deze jongeren daarbij ondersteunen en faciliteren.
De algemene gegevens van de stichting zijn per 31 december 2019 als volgt:
Bestuursleden
Voorzitter
Vacature
Secretaris
Geert van Eeuwijk

Penningmeester
Wouter Boor
Algemeen bestuurslid
Vacature

Projectcoördinatoren
Pionier en netwerkcoördinator
Marion van Bruggen

Pionier en netwerkcoördinator
Jacorien Littooij

Algemeen
Website
Facebook
LinkedIn
Instagram
Rek.nr.
KvK nr.
RSIN

www.netwerkdordtsehelden.nl
Netwerk Dordtse Helden
Netwerk Dordtse Helden
Dordtse Helden
NL32 RABO 0335 3741 66
72936398
859292174

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Inhoudelijke terugblik op het eerste projectjaar
Het eerste projectjaar heeft de relevantie van een jongeren vrijwilligersnetwerk duidelijk gemaakt.
Na een periode van investeren in relaties met diverse hulpverleningsorganisaties was het voor de
coördinatoren niet meer nodig om zelf te zoeken naar hulpvragen. Deze kwamen vanaf de tweede
helft van het projectjaar zoveel binnen, dat er keuzes gemaakt moesten worden. Het aantal
hulpvragen was groter dan wat er in de beperkte werktijd van de coördinatoren opgepakt kon
worden. Het is onze wens om meer uren beschikbaar te krijgen voor het uitvoerende werk. Er blijken
veel kwetsbare mensen in Dordrecht die eenzaam zijn, praktische klussen in en om het huis zelf niet
kunnen uitvoeren, maar ook geen netwerk om zich heen hebben en financiële middelen om hulp in
te schakelen.
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1. Resultaten in cijfers
2019 in cijfers
Projecten
Bestaande uit
hulpactiviteiten
Vrijwilligers
Vrijwilligersuren
Hulpontvangers
Bereikte jongeren***

Doelstelling
150

Resultaten
63
155

150
750

203
> 900
135
1000

*Projecten
Onder een project verstaan we:
- het geheel van activiteiten dat uitgevoerd wordt om één hulpvraag te beantwoorden;
- het geheel van activiteiten die op structurele basis worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
wandelen met ouderen van verzorgingstehuis X.
43 praktische projecten
10 maatjesprojecten/boodschappenhulp/hond uitlaten
6 sociale groepsprojecten
**Hulpactiviteiten
Onder een hulpactiviteit verstaan we elke afzonderlijke activiteit waarbij jongeren zich via Netwerk
Dordtse Helden vrijwillig inzetten.
49 praktische hulpactiviteiten
10 maatjescontacten (incl. boodschappen doen en hond uitlaten)
46 hulpactiviteiten
14 groepsactiviteiten bij doelgroepen
***Bereikte jongeren
Bestaande uit:
Scholen via inspiratiecolleges, projecten en vrijwilligersmarkt: 285 leerlingen
Verenigingen/jongerenorganisaties bezocht: 75 jongeren
Sociale media volgers: 337 + 240 = 577, maar gezien de overlap afgerond 390 jongeren
2. Evaluatie hoofddoel
Hulp en netwerk bieden aan Dordtenaren die weinig of geen netwerk hebben door de inzet van
jongeren.
Dit hoofddoel heeft in de complete uitvoering centraal gestaan. Alle vragen of projecten die door
Dordtse Helden zijn opgepakt, werden eerst getoetst aan dit hoofddoel.
3. Evaluatie subdoelen
Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens.
Alle hulpactiviteiten zijn op vrijwillige basis door jongeren tussen 15 en 30 jaar uitgevoerd. Alleen de
netwerkcoördinatoren ontvangen salaris. Er zijn ook geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.
Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op. Zij vinden en/of ontwikkelen hun intrinsieke
motivatie.
Het project in de Week tegen Eenzaamheid met havoleerlingen is hiervan een mooi voorbeeld. Een
jongen zei na de activiteit: dit is zo leuk, kan ik dit niet als werk gaan doen? En een meisje besloot
om vaker langs te gaan bij de oude man met wie zij had gesproken. Binnenkort gaat zij voor het eerst
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weer bij hem langs. Op deze manier ontstaat er soms een structureel contact uit een eenmalige
activiteit.
Het netwerk van (hulpbehoevende) mensen wordt versterkt.
Met name de maatjesprojecten dragen hieraan bij. Maar ook andere hulpontvangers hebben, door
in contact te zijn met Netwerk Dordtse Helden, een netwerk van jongeren tot hun beschikking die
eenmalige hulpactiviteiten kan uitvoeren. Een mooi voorbeeld is een dame die via een klusjesman
met ons in contact kwam. Haar ernstig vervuilde huis is door een aantal Dordtse Helden onder
handen genomen, waarna de huishoudelijke hulp het van hen over kon nemen. Inmiddels heeft zij
structurele hulp in de huishouding en heeft ze nieuwe moed gekregen om ook op andere terreinen
van haar leven actie te ondernemen.
Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Vanaf januari is concreet samengewerkt om hulpactiviteiten te verwezenlijken met onder andere de
volgende organisaties: Stichting Present Dordrecht-Papendrecht, Stichting Anders, diverse Sociaal
Wijkteams, Vivenz, ASVZ, Pameijer, Yulius, Vluchtelingenwerk, Buurtwerk/Contour De Twern/RNewt, Boba Autisme Groep, Leger des Heils, Eddee Zorgverlening, Zorggroep Crabbehoff,
Zorgcentrum De Linde, Stichting Het Spectrum.
Verschillende doelgroepen en culturen ontmoeten elkaar.
De groep mensen die in deze periode hulp ontving via Netwerk Dordtse Helden is gevarieerd. De
leeftijd varieert van 11 tot 94 jaar, de één woont zelfstandig en de ander in een woongroep of
verzorgingstehuis. De één heeft een migratie-achtergrond en de ander woont nog in dezelfde wijk
als waar hij geboren is. De één is gezond, de ander is ziek. Sommigen hebben een verstandelijke
beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Anderen hebben psychische problemen en hebben
daardoor moeite om zich in het dagelijks leven te redden. De jongeren die zich via het netwerk
inzetten komen in contact met al deze verschillende mensen en raken met hen in gesprek. Hun
wereld werd groter en hun kennis over de samenleving werd vergroot. De jongeren zijn ook
afkomstig uit verschillende doelgroepen en culturen, hoewel de meerderheid van de structurele
vrijwilligers op dit moment een christelijke achtergrond heeft. De vindplaats van deze laatste
jongeren zijn jeugdverenigingen van kerken, waarvan er in Dordrecht veel zijn.
Er ontstaat een cultuur van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
Al drie hulpontvangers vroegen ons na de hulpactiviteit: kan ik zelf ook vrijwilligerswerk bij jullie
doen? Daaruit blijkt de wederkerigheid die op een natuurlijke wijze ontstaat. De kracht van het
netwerk is echter ook: iets voor een ander doen zonder er iets voor terug te verwachten. We
hebben ervaren dat veel hulpontvangers over een grote drempel heen moesten om hun hulpvraag
te stellen en om jongeren in hun privéleven toe te laten. We zien het als onze missie om de
schaamte rondom ‘hulp vragen’ bespreekbaar te maken en mensen vervolgens een positieve
ervaring te bieden. Elk mens komt er in zijn leven wel een keer achter dat hij ergens hulp bij nodig
heeft. Hulp ontvangen is niet iets om je voor te schamen. Je bent en blijft waardevol.
Werkloze jongeren komen in aanraking met vrijwilligerswerk.
Sinds twee maanden raken er ook jongeren bij ons betrokken via de hulpverlening. Zij zijn
gemotiveerd om door middel van vrijwilligerswerk invulling aan hun vrije tijd te geven en willen
ervaring opdoen. Eén van hen was destijds werkloos. Inmiddels heeft hij een baan, maar is hij nog
steeds betrokken bij Dordtse Helden om af en toe vrijwillig praktische klussen voor mensen te doen.
We hopen dat het aantal werkloze jongeren dat zich via ons netwerk gaat inzetten, zich de komende
tijd uitbreidt. Om dit te bewerkstelligen, gaan we opnieuw contact leggen met de Sociale Dienst in
Dordrecht.
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Actief burgerschap ontwikkelen.
In deze periode zijn twee inspiratiecolleges gegeven (Da Vinci College en HBO Drechtsteden) voor
groepen leerlingen. In deze colleges gaan we met de leerlingen in gesprek over vrijwillige inzet.
Waarom zou je iets vrijwillig voor een ander doen en wat kan het je brengen? Hoe kun jij dat
concreet gaan maken? Actief burgerschap ontwikkelen kwam ook aan de orde in ons project
‘Vergroot je wereld’ op het Insula College, waarbij 125 jongeren op verschillende manieren aan de
slag gingen met het thema eenzaamheid.
De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot.
Dit volgt uit al het bovenstaande.
4. Leerervaringen
Netwerkcoördinatoren en bestuursleden hebben zich in het afgelopen jaar steeds ontwikkeld. Een
aantal leerervaringen lichten we hieronder verder toe.
Huiswerkproject
Het huiswerkproject is niet van de grond gekomen, zoals we voor ogen hadden. De vraag blijkt
absoluut aanwezig te zijn. Echter bleek het lastig om jongeren te vinden voor deze vraag. De
doelgroep die het leuk vindt om huiswerkbegeleiding te geven (denk aan pabo-studenten, die
hiermee ervaring op kunnen doen) is nog niet of nauwelijks aanwezig in ons netwerk. We kregen dus
wel de vragen binnen, maar konden geen vrijwilligers aan de vragen koppelen. We hebben rond
oktober besloten (nadat het enige huiswerktraject afgerond was) dat het huiswerkproject voorlopig
moet wachten. We hebben het aanbod ook van de website gehaald. Omdat de vraag duidelijk wel
aanwezig is, hopen we dit project weer op te pakken, zodra de werkdruk dat toelaat. Dan zouden we
ons bijvoorbeeld gaan richting op de pabo-opleiding van InHolland en het project direct met een
heel aantal trajecten van start laten gaan.
Maatjescontacten
Structurele contacten tussen een vrijwilliger en een hulpontvanger brachten ons verschillende
uitdagingen. Onze ervaring is dat het belangrijk is om goed aan verwachtingsmanagement vooraf te
doen én de vinger structureel aan de pols te houden. Bij de maandelijkse check hoe het gaat bleek
regelmatig dat het de jongere niet was gelukt om met zijn maatje af te spreken. Onze bemoeienis
bleek nodig om het contact weer op gang te helpen.
Het kennismakingsgesprek en de matching zijn steeds goed uitgevoerd, maar toch bleken er
maatjescontacten vast te lopen en trokken jongeren zich terug na een aantal keer afgesproken te
hebben. Gelukkig zijn er ook maatjescontacten die wel goed lopen en het al even volhouden. Het is
realistisch dat niet alle maatjescontacten structureel en succesvol kunnen zijn. Toch willen we dat er
minder maatjescontacten al snel weer ophouden.
Onze verwachting is dat nog duidelijker communicatie aan de voorkant hiervoor kan zorgen. De
jongere moet zich er bewust van zijn dat hij een commitment geeft door een maatjescontact aan te
gaan. De jongere weet dat het van hem verwacht wordt dat hij zich minimaal een half jaar aan dit
maatjescontact committeert. Natuurlijk kunnen bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat het
contact eerder afgebroken moet worden, maar de drempel wordt hoger. Ook blijkt het nuttig om de
vinger met regelmaat aan de pols te houden.
Sociale media
Netwerk Dordtse Helden maakt gebruik van Instagram en Facebook voor het werven van nieuwe
vrijwilligers, het delen van successen en ontwikkelingen en het plaatsen van inspirerende quotes.
Elke nieuwe post levert een aantal likes, reacties en deelacties op. Door te experimenteren met
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verschillende soorten posts en steeds te analyseren welke berichten de meeste
betrokkenheidsacties opleveren, weten we steeds effectiever gebruikt te maken van onze sociale
media. Zo hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat een post over een uitgevoerde hulpactiviteit, waarop
de jongeren op een foto in actie zijn, de meeste betrokkenheidsacties genereert. Ook zijn we via de
likes op onze berichten gaan werven. Als een jongere alleen maar een like geeft aan een bericht
waarin we een oproep doen voor een hulpactiviteit, vragen we de jongere tegenwoordig in een
persoonlijk bericht of hij/zij het leuk zou vinden om de activiteit uit te voeren. Dit leidt regelmatig
tot een match.
Stage begeleiden
Zes studenten van HBO Drechtsteden (opleiding Toegepaste Psychologie) vulden hun eerstejaars
stage bij Netwerk Dordtse Helden. Dat betekende dat zij elke week een aantal uren konden vullen
met het uitvoeren van maatjesprojecten, huiswerkbegeleiding, een sociaal project en/of praktische
klussen. Wij boden hen een stage die zij voor een groot deel zelf in konden richten, met een
gevarieerd aanbod aan activiteiten. Ook wilden we het zo laagdrempelig en flexibel mogelijk
houden. Echter, na verloop van tijd kwamen de netwerkcoördinatoren erachter dat het voor
iedereen beter zou werken als er meer duidelijkheid en meer afspraken kwamen. Hulpactiviteiten
moesten bijvoorbeeld eerder gepland worden. Vervolgens is bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat
de studenten (die met elkaar en met de netwerkcoördinatoren in een whatsappgroep zitten) uiterlijk
een week van tevoren hun beschikbaarheid voor de week erna opgeven, zodat de
netwerkcoördinatoren alles op tijd kunnen plannen.
5. Successen
De samenwerking met scholen is erg goed gegaan. Het insula college heeft ons een project laten
uitvoeren voor 125 havo 5 leerlingen en heeft aangegeven dit volgend jaar in het voorjaar nog eens
te willen doen met de vwo 6 leerlingen. Ook Da Vinci deed mee aan een kleinschalig project en gaf
ons ruimte op de vrijwilligersmarkt. HBO Drechtsteden leverde een aantal stagiaires die aan
projecten mee konden doen. Het succes is te danken aan de bereidheid van docenten om mee te
werken en aan het lobbyen van de coördinatoren, ook via hun persoonlijk netwerk.
Ook de relatie met gemeente Dordrecht is iets om te vieren. We hoorden geluiden uit andere
steden, waar het niet eenvoudig is om lokale subsidie te regelen. Netwerk Dordtse Helden ontving
echter dit jaar al een subsidie van 10.000 euro en kan daar volgend jaar waarschijnlijk weer op
rekenen, aangevuld met een bedrag om externe fondswerving in te zetten voor het project. We
ervaren betrokkenheid en belangstelling vanuit de gemeente en krijgen waardering voor het werk
dat we in Dordrecht doen. Dat stimuleert ons en heeft een positieve invloed op onze
werkzaamheden.
De coördinatoren blikken met een positief gevoel terug op het 1e projectjaar. De cijfers spreken voor
zich, er zijn veel contactmomenten geweest, waarbij er concrete hulp kon worden geboden en
ontmoetingen plaatsvonden tussen verschillende lagen van de samenleving. De samenwerking met
maatschappelijke organisaties was ook prettig. We hebben deze samenwerking zoveel mogelijk
opgezocht. Ook als er vragen bij ons neergelegd werden, die we niet konden uitvoeren, deden we
ons best om te verwijzen naar de organisaties die dat waarschijnlijk wel konden.

Financiële terugblik op het eerste projectjaar
Met betrekking tot de financiën zijn we dit eerste jaar ruim gesteund door diverse landelijke fondsen
en de burgerlijke gemeente Dordrecht.
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Donaties vanuit het bedrijfsleven waren veelal in natura en moeten ook nog verder worden
ontwikkeld. Hoewel de inkomsten achterbleven bij de begroting is door een goede monitoring tijdig
bezuinigd op de uitgaven en konden we het jaar afsluiten met een klein positief saldo.

Stichting Netwerk Dordtse Helden
Staat van Baten en lasten overde periode 24 oktober 2018 tot en met 31 dember 2019
Werkelijk
jaarbegroting
t/m
december
Bijdrage fondsen
Bijdrage gemeente
Overige bijdragen en giften

35.458
10.000
2.223
47.681

42.000
7.500
10.250
59.750

1.583

4.250

Personeelskosten
PR en communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage landelijk netwerk
Rente en soortgelijke kosten

39.307
149
3.340
3.000
107

46.915
2.500
3.000
3.000
-

Totaal kosten

47.486

59.665

195

85

Totaal Baten
Directe kosten besteed aan doelstelling

Batig saldo
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Vooruitblik naar de toekomst
Inhoudelijke Vooruitblik naar de toekomst
Doelstelling 2e projectjaar
Projecten
Hulpactiviteiten
Vrijwilligers
Hulpontvangers
Bereikte jongeren

Doelstelling jan-dec 2020
75
250
250
220
1000

Samenwerkingspartners
Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties. Vanaf januari is concreet
samengewerkt om hulpactiviteiten te verwezenlijken met onder andere de volgende organisaties:
Stichting Present Dordrecht-Papendrecht, Stichting Anders, Sociaal Wijkteam (Sterrenburg, Krispijn,
Stadspolders-Dubbeldam), Vivenz, Yulius, Vluchtelingenwerk, Buurtwerk / Contour De Twern, RNewt, Boba Autisme Groep, Gemiva, Leger des Heils, Eddee Zorgverlening, Profila Zorg, Zorggroep
Crabbehoff en Zorgcentrum De Linde.

Communicatiemiddelen
Netwerk Dordtse Helden maakt voor PR en communicatie gebruik van:
- Facebook, Instagram en LinkedIn
- Een website
- Telefoon en e-mail
- Flyers en drukwerk
- Diverse nieuwsmedia

Planning 2e projectjaar: 2020
Maandelijks terugkerende activiteiten
- Dordtse Helden Diner: maaltijd met ouderen in het Polderwiel
- Wandelen met ouderen van zorgcentrum De Linde (maart - oktober)
- Heldenborrel (eens per twee maanden)
Doorlopende activiteiten
- Praktische hulpactiviteiten (projectmatig/eenmalig)
- Sociale hulpactiviteiten (structureel)
- Maatjestrajecten (structureel)
- Sociale groepsactiviteiten (eenmalig)

Praktische uitvoering
Jongeren bieden via Netwerk Dordtse Helden hulp en aandacht aan Dordtenaren die weinig of geen
netwerk en/of financiële middelen hebben. We zoeken naar activiteiten die zowel de
hulpontvangers als de jongeren passen en bieden op die manier maatwerk.
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Maatjesprojecten
In Dordrecht is veel eenzaamheid onder alle denkbare doelgroepen. Voor deze mensen kunnen
jongeren zich via het netwerk inzetten in de vorm van maatjescontact: eens in de twee à drie weken
met elkaar afspreken voor gezellig contact, waarbij iets ondernomen kan worden dat beide partijen
leuk vinden.
Sociale projecten
Groepen jongeren doen via Netwerk Dordtse Helden sociale projecten. Denk aan een sociale
activiteit in een zorginstelling, een gezellig bezoekje, een buurtproject met kinderen, een activiteit
met dak- en thuislozen, wandelen met ouderen of een uitje met mensen met een beperking.
Praktische klussen
Met name ouderen en mensen met een lichamelijke beperking hebben soms moeite met praktische
klussen in en om het huis. Denk aan het opknappen of onderhouden van de tuin, het uitlaten van de
hond, het verhuizen van een kast of het doen van boodschappen. Deze klussen blijven dan liggen en
veroorzaken chaos of achterstallig onderhoud. Jongeren pakken deze klussen op.
Werven en binden van jonge vrijwilligers
Netwerk Dordtse Helden komt op plaatsen waar jongeren zijn, zodat zij op een natuurlijke en
laagdrempelige manier bereikt worden. We geven gastlessen op scholen en zijn aanwezig op
vrijwilligersmarkten. Ook worden projecten met schoolklassen georganiseerd. Sommige van de
leerlingen blijven daarna betrokken bij het netwerk en gaan zich vaker inzetten. Ook bij
jeugdgroepen en -organisaties zoals de jongerenraad van de Rabobank zijn we welkom. Daarnaast
vindt werving plaats via sociale media, artikelen in de krant en het aanbieden van (maatschappelijke)
stageplaatsen. Voor de binding van de jongeren organiseren we Dordtse Heldenborrels. Elke twee
maanden is er een borrel voor alle jongeren die zich al eens ingezet hebben of van plan zijn om dat
te gaan doen. Ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, inspiratie en natuurlijk gezelligheid.
Vinden van hulpvragers
Hulpvragers vinden hun weg naar het jongeren vrijwilligersnetwerk via onze samenwerkingspartners
in de hulpverlening.
Ondersteuning
De ondersteuning van de jonge vrijwilligers vindt plaats door middel van een kennismakingsgesprek,
tussentijdse (telefonische) gesprekken en een evaluatiegesprek aan het einde van het contact. We
geven de ondersteuning op een laagdrempelige manier vorm en stellen (de behoefte van) de
jongere centraal. Tijdens de kennismaking vormen we een beeld van de ondersteuning die een
jongere tijdens het vrijwilligerswerk nodig zal hebben.
Registratie
Voor de registratie van hulpvragen, gegevens etc. maken we gebruik van het registratiesysteem, dat
is ontworpen voor gebruik door de jongeren vrijwilligersnetwerken. Het coördinatieteam kan
hiermee nauwkeurig registreren en terugvinden welk contact er met hulpvragers, vrijwilligers,
organisaties en andere partijen heeft plaatsgevonden, wat de status van de hulpvragen is en hoeveel
hulpvragen er opgelost zijn.
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Begroting voor 2020
Rekening houdend met de plannen voor de toekomst is de begroting 2020 als volgt vastgesteld:
Stichting Netwerk Dordtse Helden
Begroting 2020

begroting

Bijdrage fondsen
Bijdrage Maatschappelijke organisaties
Bijdrage gemeente
Overige bijdragen en giften
Totaal baten

Directe kosten besteed aan doelstelling
Personeelskosten
PR en communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage landelijk netwerk
Rente en soortgelijke kosten
Totaal kosten
Batig saldo

32.458
5.000
15.000
13.000
65.458

2.500
45.431
12.000
2.350
3.000
150
65.431
27
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Stichting Netwerk Dordtse Helden
Jaarrekening
over de periode 24 oktober 2018
tot en met 31 december 2019
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Balans
Stichting Netwerk Dordtse Helden
Balans per 31 december 2019

Balans per 31
december 2019
Diverse te vorderen
Liquide middelen

Eigen Vermogen
Batig saldo

Belastingen en personeelskosten te betalen
Vooruitontvangen bedragen
Overige te betalen bedragen

Openingsbalans
per 24 oktober
2018

3.500

-

15.690

-

19.190

-

195

-

2.495
12.500
4.000

-

19.190

-
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Staat van Baten en Lasten
Stichting Netwerk Dordtse Helden
Staat van Baten en lasten overde periode 24 oktober 2018 tot en met 31 dember 2019
Werkelijk
jaarbegroting
t/m
december
Bijdrage fondsen
Bijdrage gemeente
Overige bijdragen en giften

35.458
10.000
2.223
47.681

42.000
7.500
10.250
59.750

1.583

4.250

Personeelskosten
PR en communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage landelijk netwerk
Rente en soortgelijke kosten

39.307
149
3.340
3.000
107

46.915
2.500
3.000
3.000
-

Totaal kosten

47.486

59.665

195

85

Totaal Baten
Directe kosten besteed aan doelstelling

Batig saldo
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Toelichting
Alle vorderingen en schulden woren gewaardeerd op hun nominale waarde. Indien nodig wordt
rekening gehouden met een afwaardering wegens oninbaarheid.
Bijdragen van fondsen en gemeente worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Gedurende het verslagjaar zijn sinds februari 2 mensen in dienst voor in totaal 0,9 fte. Omgerekend
over het boekjaar is dit gemiddeld 0,7 fte.

Overige gegevens
Het bestuur heeft besloten om het batig saldo toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit besluit is
al in de jaarrekening verwerkt.
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