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V e ren ig i n g  v oo r  Sam en l ev i ng so pbo uw  

Vereniging voor Samenlevingsopbouw 

(V.V.S.O.) WVT is een 

welzijnsorganisatie met een uitgebreid 

aanbod van educatieve, recreatieve, 

creatieve en sportieve activiteiten voor 

alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er 

informatiespreekuren en is er facilitaire 

ondersteuning voor (bewoners-) groepen.  

WVT beschikt naast het eigen gebouw 

over twee tennisbanen met een 

bijgebouw.  
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Concept Jaarverslag 2020 

 
 
INLEIDING 

 

Het jaar 2020 is het jaar waarin wij werden geconfronteerd met het Corona-virus. Het jaar waarin 

wij ons gebouw noodgedwongen lange tijd moesten sluiten en vele activiteiten moesten 

stilleggen. Geen 350-400 rondrennende kinderen tijdens een Kindervakantieweek, geen gebouw 

vol met tweedehands spullen voor een bazaar, geen uitgebreide kunstexpositie aan het eind van 

het jaar. Ook waren er vele andere incidentele (Eet-Es-Mee, Samen Eten, High Tea, Brunch, Bingo 

etc.) en doorlopende activiteiten die niet door konden gaan. 

Het betekende ook een zware tijd voor onze vrijwilligers en deelnemers die noodgedwongen thuis 

bleven zitten. Met name onze kwetsbare deelnemers misten de mogelijkheden voor ontmoeting 

en activering die WVT in normale tijden wel aan kan bieden. 

 

Direct na de start van de lockdown in het voorjaar werd besloten alle senioren in ons 

ledenbestand te bellen met de vraag hoe het met ze ging en of wij op enigerlei wijze iets voor 

hen konden betekenen. Uit onze belrondes kwam naar voren dat met name onze oudere leden 

in praktische zin de zaken wel wisten te regelen. Maar het gemis aan sociale contacten en de 

eenzaamheid bleken het grootste probleem te zijn. 

 

Voor de vereniging heeft de situatie rondom Corona heeft een zware wissel getrokken op de 

financiële positie. Positief was dat de voorgestelde bezuiniging van € 25.500,- op het op het 

subsidiebedrag voor 2021 nog voor de zomer door de gemeenteraad van tafel werd gehaald en 

dat de gemeente WVT financieel steunde in het kader van Corona. 

 

Als gevolg van een (tijdelijke) versoepeling van de Corona-maatregelen kon in augustus met 

fantastische inzet van een aantal vrijwilligers alsnog een boekenbeurs georganiseerd worden. 

In september vond een tijdelijke herstart van activiteiten plaats. 

 

Eind november was er een “doorloop-Sinterklaasfeestje”. Waar Kinderen hun Pietendiploma 

konden behalen door een kunstje te doen op de mat, vervolgens met een pepernootje op een 

lepel over de banken te lopen en daarna pakjes werpen in de schoorsteen. Iedereen slaagde en 

kreeg een kleine verrassing mee.  

 

Na de start van de tweede lockdown werd een aantal lessen waar mogelijk online gegeven. 

 

2020 was ook het jaar waarin wij afscheid moesten nemen van een aantal vrijwilligers die meer 

dan 40 jaar betrokken waren bij WVT. Nadat wij eerder al afscheid hadden moeten nemen van 

Gerard van Ettikhoven, overleed op 10 mei Hugo van Dis.  Op 25 juni overleed Ada van Dis. In 

januari 2020 werden zij beiden nog op een drukbezochte avond voor vrijwilligers in het zonnetje 

gezet voor hun jarenlange inzet. Wij kijken met respect terug op het werk dat Ada en Hugo voor 

WVT hebben verzet een zijn met alle leden dankbaar voor wat zij voor de vereniging hebben 

betekend. 
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         1. LEDEN CIJFERS  

 

De leden 

Eind 2020 had de vereniging 2678 individuele leden: 614 gewone leden, 736 kinderen, 733 

partners en 595 senioren. Dit is een stevige afname ten opzichte van voorgaande jaren. In 2019 

zaten wij nog boven de 3000 individuele leden. In belangrijke mate is dit als gevolg van het 

stilvallen van het activiteitenaanbod als gevolg van de Corona-maatregelen. 

 

Onze leden komen uit heel de gemeente en verder; veel uiteraard ook uit onze directe 

omgeving: 

De Bilt      512 

Bilthoven Zuid     994 

De Leyen    518 

Bilthoven Noord    466 

Buiten De Bilt / Bilthoven:  188  

 

 

2. ORGANISATIE VAN DE VERENIGING 

 

Reguliere Algemene Ledenvergadering 24 juni en extra Ledenvergadering 7 oktober 

 

Op 24 juni werd in de ALV voornamelijk gesproken over de bezuinigingsvoorstellen. WVT stond 

voor een voldongen feit van gemeentelijke bezuinigingen. Bij het opstellen van het 

bezuinigingsvoorstel in het voorjaar van 2020 stond het voortbestaan van de vereniging voorop. 

Door de optelsom van de opgelegde kortingen zag de coördinatiegroep geen andere optie dan 

te bezuinigen op personeelskosten. De opbouw van het personeel bestond uit grote contracten 

en weinig tot geen inzet van tijdelijk personeel. Het WVT-programma kent daarentegen 

piekmomenten tijdens evenementen. Een integraal voorstel m.b.t. deeltijdontslag van alle 

werknemers werd met meerderheid van stemmen aangenomen. 

 

Tevens werd besloten om vooralsnog geen verhogingen op contributies en activiteitenbijdragen 

door te voeren vanwege verhogingen in het jaar daarvoor. Aangegeven werd dat er mogelijk 

wel verhogingen komen in 2022. Het dichten van een exploitatietekort met contributieverhoging 

en/of grotere bijdragen voor activiteiten staan daarbij op gespannen voet met het uitgangspunt 

dat de kern van activiteiten van WVT laagdrempelig en toegankelijk voor alle doelgroepen moet 

zijn. 

 

Tijdens de ALV werd goedkeuring gegeven aan de verdere voorbereiding / uitwerking m.b.t. het 

oprichten van een “Stichting Vrienden van WVT”. Omdat er nog geen plan voor de ALV klaar lag 

kon alleen de stemming gepeild worden. De oprichting van de stichting is voorzien in 2021. 

 

Aan het eind van de ALV nam Magda Korteweg (met een bos bloemen en applaus) afscheid als 

voorzitter van de Coördinatiegroep. De rol van voorzitter zou voorlopig  nog even vacant blijven 

en tijdens de eerstkomende vergaderingen bij toerbeurt vervuld worden.  

 

Op 7 oktober werd een Extra ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd 

formeel besloten tot oprichting van de in juni genoemde “Stichting Vrienden van WVT”. Ook werd 

besloten tot aanpassing van het Huishoudelijk reglement van de vereniging en werd afgesproken 

te kijken of aanpassing van de statuten van de vereniging nodig zou zijn. 

 

Na de nodige discussie werd besloten over te gaan tot een naamswijziging. “Vereniging voor 

Samenlevingsopbouw Wijkvereniging Tuindorp” wordt veranderd in “Welzijnsvereniging Tuindorp”, 

kortweg:  “WVT, vereniging voor samenlevingsopbouw” 

 

Ook  gingen de leden akkoord met de naamswijziging van coördinatiegroep naar bestuur. 

Tevens werd aangekondigd dat binnen het bestuur een verdeling van functies en portefeuilles zal 

worden uitgewerkt. 
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De coördinatiegroep / het bestuur 

De coördinatiegroep, optredend als het bestuur van de vereniging, vergaderde veertien maal in 

2020. Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven nam Magda Korteweg in juni afscheid 

als voorzitter. In het voorjaar namen ook Marieke Cornet en Ineke Nieuwendijk afscheid van de 

coördinatiegroep. WVT is dankbaar voor hun inbreng in de afgelopen decennia. In de extra ALV 

van 7 oktober werd besloten de naam “coördinatiegroep” te wijzigen in “bestuur” en werd Erik 

van Esterik benoemd tot bestuurslid. Eind 2020 bestond het bestuur van WVT uit de volgende 

personen: Michiel van Weele, Erik van Esterik, Niels van Vogelpoel, Daphne Deurloo en Dores 

Lignac. 

 

Vrijwilligers en personeel 
De vrijwilligers bij WVT dragen de dagelijkse organisatie, al dan niet in teamverband. Van 

bezetting achter de bar tot financiële administratie, van uitvoeren van technische klussen tot 

begeleiding en ondersteuning van collega vrijwilligers. 

Het aantal vrijwilligers van de vereniging liep in 2020 terug, met name door de langdurige sluiting 

van het gebouw. Eind 2020 beschikte WVT nog over  176 “vaste” vrijwillige medewerkers. Behalve 

wegvallen van activiteiten, zijn er minder vrijwilligers t.g.v. overlijden, verhuizing en opzegging 

i.v.m. leeftijd en / of Corona. 

 

Naast de vrijwilligers zijn de betaalde medewerkers (beroepskrachten voor de vereniging) 

onmisbaar, De beroepskrachten brengen deskundigheid mee en hun vaste aanwezigheid biedt 

essentiële ondersteuning aan het dagelijkse programma, beheer en onderhoud. De 

beroepskrachten zorgen daarmee voor continuïteit en stabiliteit  binnen de vereniging. Net als in 

2019 was  deze continuïteit in het jaar 2020 helaas niet optimaal vanwege langdurige uitval van 

een aantal werknemers door gezondheidsproblemen. 

 

Bezoekers 

De bezoekers van ons gebouw zijn afkomstig uit de hele gemeente, maar tevens uit de wijde 

omgeving. Zij komen voor cursussen en activiteiten, maar ook voor de spreekuren, bijzondere 

activiteiten, kopje koffie, biljartje leggen enzovoort.  

Normaal gesproken komen er wekelijks gemiddeld meer dan 1000 bezoekers over de drempel. 

Als gevolg van de maatregelen rondom Corona was dit, op de eerste 2,5 maand van 2020 na, 

substantieel minder. 

 

Onderhoud  

Uitgevoerde (grotere) werkzaamheden in 2020: Restauratie tennisbanen, binnenschilderwerk 

Talingzaal, Sterrenkamer, Pluvierenkamer en Rommelpot. 

 

 

3. FINANCIËN 

 

Resultatenrekening  

Het financiële resultaat over 2020 wordt in negatieve zin zwaar beïnvloedt door de ontwikkelingen 

m.b.t. Corona. We geven een overzicht in de jaarrekening. In de Jaarrekening is de specificatie 

opgenomen. Voor WVT belangrijke eigen inkomstenbronnen ontbraken in 2020 vrijwel geheel 

door de uitval van met name de grote evenementen. Alleen de boekenbeurs die eind augustus 

plaats vond kon met een klein positief resultaat worden afgesloten. 

 

Financiële ondersteuning in verband met Corona 

In de zomer werd bij de rijksoverheid financiële ondersteuning aangevraagd door middel van de 

TOGS-regeling. Deze aanvraag werd voor € 4000,- gehonoreerd. In december werd een bijdrage 

gevraagd via de TVL-regeling. Hiermee werd door de rijksoverheid € 2000,- financiële steun 

verleend. Tenslotte werd door de Stichting van Ewijck van Oostbroek en De Bilt Fonds spontaan 

een bedrag van € 2000,- ter ondersteuning overgemaakt. Ook de gemeente De Bilt zegde een 

bedrag van € 35.500,- financiële ondersteuning toe. 
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Deelname met gebruik van de U-pas 

Alle activiteiten van WVT kunnen met de U-pas betaald worden, daar wordt goed gebruik van 

gemaakt. Voor een deel van de kinderen van U-pas houders werd het bedrag dat betaald 

moest worden voor de kindervakantieweek door Stichting Leergeld betaald. 

WVT verleent bij een aantal activiteiten waarbij geen sprake is van restitutie via het U-pas bureau, 

een korting voor minder draagkrachtigen vanuit eigen middelen. In 2020 bleef het U-pas gebruik 

zeer beperkt door uitval van activiteiten. 

 

4. OVERLEG MET GEMEENTE 

Overleg dat door ons werd bijgewoond in 2020: 

 5 x ambtelijk overleg 

 2 x bestuurlijk overleg 

    2 x raadsvergadering 

 1 x gemeentelijk overleg m.b.t. wegwerkzaamheden en vleermuizen 

    1 x bijeenkomst over “outcome””-financiering (samen met ambtenaar) 

    1 x overleg m.b.t. project “Welkom in de wijk” 

 

5. PUBLICITEIT / WERVING / COMMUNICATIE 

Als gevolg van het wegvallen van activiteiten in verband met Corona was er in 2020 sprake van 

een teruggang in publicitaire uitingen. Wel is er met name via de website en Facebook, alsmede 

(digitale) nieuwsbrieven contact onderhouden met onze leden. Daarnaast is er in het voorjaar 

een grote belronde geweest waarbij wij contact hebben gelegd met onze senior leden om te 

vragen hoe het met hen ging en of er praktische hulp nodig was i.v.m. de Corona-maatregelen. 

 

 

BIJLAGE 1. PRESTATIEAFSPRAKEN PER WERKTERREIN IN 2020 

 

De prestatieafspraken betreffen diverse werkterreinen. Deze werkterreinen zijn: 

• Sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

• Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien (Jeugd- en 

jongerenwerk) 

• Vrijwilligersondersteuning. 

• Mantelzorgondersteuning 

• Deelname aan het maatschappelijk verkeer. 

• Organisatie. 

 

Voor ieder werkterrein gelden één of meerdere doelgroepen. Deze zijn: 

- Jeugd en jongeren. 

- Inwoners met een beperking. 

- Ouderen. 

- Inwoners van buitenlandse afkomst. 

- Gezinnen. 
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Werkterrein: Sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

Doelstelling: Het bevorderen van de maatschappelijke en culturele participatie. 

 

Thema: Informatie en advies 

Doelgroep: Alle doelgroepen 

Gevraagde prestaties:  

 Het beheren van een informatieve website over alle diensten die de Instelling aanbiedt. 

 Een vrij toegankelijk servicecentrum waar iedere inwoner van De Bilt informatie kan 

opvragen/krijgen over de activiteiten die de Instelling maar ook onder andere Mens De 

Bilt, en CJG organiseert. 

 Organiseren van diverse spreekuren over onder andere financiële zaken, juridische zaken 

en belastingzaken. 

 Huisvesten van spreekuren van Sociaal Team, RSD, CJG en de formulierenbrigade. 

 Ontwikkelen van netwerken om achterstandsituaties te verkleinen of te voorkomen. 

 Uitvoeren van een servicecentrum waar inwoners terecht kunnen met vragen over 

ondersteuning. 

Uitwerking / Resultaat: 

Onze vereniging heeft al jarenlang verschillende spreekuren (belasting, notaris, wetswinkel), 

waarvan ook niet-leden gebruik kunnen maken. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit 

praktische hulp en adviezen. Doel van deze spreekuren is om mensen in de gelegenheid te 

stellen dicht bij huis en (vrijwel) gratis hulp en advies aan deskundigen te vragen. Daarnaast kon 

men gedurende de openingstijden van de receptie informatie krijgen, lid worden van de 

vereniging, zich inschrijven voor activiteiten en betalingen doen. Op dinsdagavonden was er nog 

als vanouds een verenigingspreekuur. 

 

Thema: Kwetsbare burgers en risicogroepen begeleiden en ondersteunen. 

Doelgroep: Kwetsbare burgers en risicogroepen. 

Prestaties: 

 Signaleren van problemen of risicovolle situaties voor de doelgroepen. 

 Deze signalen doorgeven aan de daarvoor bestemde instanties zoals het CJG, Sociaal 

Team en de RSD. 

Uitwerking / Resultaat: 

Onze vereniging staat bewust open voor mensen die – al dan niet tijdelijk – niet aan het 

arbeidsproces kunnen deelnemen maar wel als vrijwilliger iets kunnen en willen doen. Voor hen is 

er zo nodig extra steun en aandacht. Contacten op dit gebied zijn er met Vluchtelingenwerk, 

reïntegratiebedrijven, de Regionale Sociale Dienst en Kwintes. In 2020 heeft via laatstgenoemde 

organisatie 1 persoon van deze mogelijkheid  gebruik gemaakt. Daarnaast is (2x) ruimte geboden 

aan de bijeenkomsten van KUBUS een activiteit voor mensen die het soms lastig vinden om 

contacten te maken. Dit kan bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet 

aangeboren hersenletsel. Twaalf keer vond er een bijeenkomst plaats van de Spaarkring. In 

verband met de Lock down konden de bijeenkomsten van Eet-es-mee niet doorgaan. Daarom 

werd in juni besloten eenmalig een maaltijd bij onze deelnemers aan huis te bezorgen.  
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Thema: Burgerparticipatie en actief burgerschap stimuleren en ondersteunen. 

Doelgroep: Alle doelgroepen 

Prestaties: 

 Het bieden van een algemeen toegankelijk, samenhangend en compleet aanbod aan 

(welzijns-) activiteiten. 

 Het faciliteren van initiatieven onder andere door het beschikbaar stellen van ruimte. 

 Het ondersteunen en begeleiden van burgerparticipanten en vrijwilligers. 

Uitwerking / Resultaat: 

Ondanks langdurige perioden waarin het gebouw noodgedwongen dicht was, heeft WVT, op de 

momenten waarop dat mogelijk was, in 2020 gratis (facilitaire) ondersteuning geboden aan: 

• Biltse Bewonersvereniging Woonspraak (1x) 

• Wijkraad De Leijen (7x) 

• VVE Dr Letteplein (1x) 

• VVE De Wissel (1x) 

• Woongroep Lugtensteyn (1x) 

• BENG (kleine overleggen) (5x) 

• 70+ gespreksgroep (halverwege het jaar onderdeel geworden van ons aanbod) 

• Spaarkring (12x) 

• Crealief De Leyen (14x) 

• Sociaal team vergadering (1x) 

• Kubus, mensen met lichte beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel) (2x) 

• Handje Helpen (1 x jubileum)  

 We Match (1x) 

 Mantelzorg (2x) 

 RSD (1x) 

 4-daagse (1x) 

 Online Museum De Bilt (1x)  

 

Daarnaast werd ruimte verhuurd aan:  

 Biltstroom (3x) 

 Donor vereniging (2x) 

 Politieke partijen (16x) 

 Gemeente De Bilt (4x) 

 Ziezo Gastouderbureau (4x) 

 Schildergroep  (13x) 

 Buurtbemiddeling (3x) 

 Tafeltje Dekje (3x) 

 Kwintes (3x) 

 Humanitas (1x) 

 BENG informative bijeenkomsten (2x) 

 Trombosedienst (13x) 

 De Zonnebloem (1x) 
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Werkterrein: Jeugdwet: Jeugd- en jongerenwerk (op preventie gerichte ondersteuning van 

jeugdigen met problemen met opgroeien). 

Doelstellingen: Bevorderen betrokkenheid van jongeren bij en zich inzetten voor het 

maatschappelijk leven. 

 

Thema: Jeugd- en jongerenwerk 

Doelgroep: Jeugd en jongeren 

Prestaties: 

 Bewegingsactiviteiten voor de doelgroep Jeugd (2-12 jaar) 

Uitwerking / Resultaat: 

Op de momenten dat het gebouw niet (i.v.m. Corona) gesloten was, heeft WVT wekelijks de 

volgende bewegingsactiviteiten georganiseerd voor bovengenoemde doelgroep:  

 Peuterdansen vanaf 3 jaar  

 Kleuterdans / kinderdans  

 Streetdance  

 Judo 

 

Thema: Stimulering van jeugdparticipatie 

Doelgroep: Jeugd en jongeren 

Prestaties: 

 Ontwikkelen van activiteiten in het kader van jongerenparticipatie. 

 Deelname aan internationale uitwisselings- activiteiten voor jongeren ter bewustwording 

over andere culturen (Erasmus+). 

 Faciliteren van ”Kubus”-bijeenkomsten voor jongeren die graag contact willen maken 

maar die dit (soms) lastig vinden. 

Uitwerking / Resultaat: 

Erasmus+ is permanent stopgezet, Kindervakantieweek is geannuleerd i.v.m. Corona, Kubus heeft 

slechts 2 x plaats kunnen vinden. 

 

Werkterrein: Wmo: Vrijwilligersondersteuning en mantelzorgondersteuning. 

Doelstelling: Stimuleren van vrijwilligerswerk en het behoud van huidige vrijwilligers. 

 

Thema: Het bevorderen van mantelzorg-ondersteuning 

Doelgroep: Ouderen, Inwoners van buitenlandse afkomst, Gezinnen 

Prestaties:  

 Informeren, begeleiden, motiveren en stimuleren van (potentiële) mantelzorgers. 

 Samenwerken met het steunpunt mantelzorg en VIA De Bilt. 

Uitwerking / Resultaat: 

Twee keer is ruimte geboden aan activiteiten t.b.v. mantelzorg. Activiteiten werden voorbereid 

en uitgevoerd door stichting MENS. 

 

 

Thema: Ondersteunen van vrijwilligers en stimulering van vrijwilligerswerk 

Doelgroep: Alle doelgroepen 

Prestaties:  

 Informeren en motiveren door onder andere informele ondersteuning, nieuwsbrieven, 

informatiebijeenkomsten 

 Het bieden van een uitgebreid pakket vrijwilligerswerk 

 Meedoen aan NL Doet/Vrijwilligers banenmarkt. 

Uitwerking / Resultaat: 

Bij de uitvoering van de werkonderdelen is de vrijwilliger onmisbaar. De vrijwilliger is voor de 

vereniging doel en middel tegelijkertijd. De vrijwilliger heeft een persoonlijke reden vrijwilligerswerk 

te doen bij WVT, die reden kan velerlei zijn (bijvoorbeeld: erkenning, sociale en professionele 

redzaamheid, zingeving).  De vrijwilliger is een middel in die zin dat zij het hart vormen van de 

vereniging; zonder vrijwilligers is er geen WVT. De agogische beroepskrachten zorgen voor het 

adviseren, ondersteunen, stimuleren /motiveren van de vrijwilligers en dragen deels bij aan 

aspecten zoals emancipatie en sociale integratie. Vrijwilligers ondersteunen en waarderen elkaar 

in de dagelijkse werkzaamheden. WVT had eind 2020 176 vrijwilligers die werden ondersteund 

door de sociaal cultureel werker (en enige tijd door de degene die hem tijdens ziekte verving). 
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Werkterrein: Deelname aan het maatschappelijk verkeer/participatie. 

Doelstelling: Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch 

psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 

 

Thema: Werkervaringsplaatsen 

Doelgroep: Inwoners met een beperking 

Prestaties: 

 Bieden van werkervaringsplaatsen voor. resocialisatie in samenwerking met onder andere 

de RDWI. 

Uitwerking / Resultaat: 

In 2020 heeft 1 persoon vanuit Kwintes deelgenomen aan een traject waarbij gewerkt werd aan 

terugkeer naar een vorm van betaald werk door middel van vrijwilligerswerkzaamheden. 

Daarnaast was er tijdelijk een statushouder uit Syrië die in het beheer heeft meegeholpen om op 

die manier werkervaring op te doen. 

 

Werkterrein: Organisatie. 

Doelstelling: Een representatieve organisatie. 

 

Thema: Beheer locatie 

Doelgroep: N.v.t. 

Prestaties: 

 De locatie, waaronder het gebouw en de daarbij horende buitenruimte, in goede orde 

beheren en onderhouden. 

Uitwerking / Resultaat: 

In 2020 heeft binnen schilderwerk plaatsgevonden (Talingzaal, Pluvierenkamer, en zijn de 

tennisbanen gerestaureerd. 

 

Thema: Digitalisering 

Doelgroep: N.v.t. 

Prestaties: 

 Mee gaan in de digitale ontwikkelingen/ communicatie ten behoeve van een goede 

dienstverlening dat aansluit op de doelgroepen. 

Uitwerking / Resultaat: 

Een aantal administratieve processen (waaronder inschrijving Kindervakantieweek en de agenda 

zijn gedigitaliseerd. In toenemende mate maakten leden in 2020 gebruik van de digitale 

nieuwsbrief. Ook werd via Facebook en onze eigen website informatie verstrekt over de 

ontwikkelingen. 

 

Thema: Samenwerking 

Doelgroep: N.v.t. 

Prestaties:  

 Samenwerken met diverse organisaties waaronder Mens De Bilt, Vitras CMD, RSD en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Uitwerking / Resultaat: 

In 2020 is incidenteel overleg geweest / samengewerkt met stichting MENS, Samen voor de Bilt, 

SSW en CJG. 

 

Thema: Leden 

Doelgroep: N.v.t. 

Prestaties: 

 Het in stand houden van het aantal leden. Indien het aantal leden met 20% afneemt, 

moet een actieve ledenwerving plaats vinden. 

Uitwerking / Resultaat: 

Als gevolg van de maatregelen in verband met Corona zijn wij vele leden kwijtgeraakt. Acties om 

leden te werven waren door gedwongen sluiting van het gebouw niet mogelijk.  
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Werkterrein: Activiteiten van de Instelling die geen onderdeel zijn van deze overeenkomst 

Doelstelling: Een representatieve organisatie. 

 

Thema: Jeugd- en jongerenwerk 

Doelgroep: Jeugd en jongeren 

Prestaties: 

 Organiseren van de Kindervakantieweek. 

Uitwerking / Resultaat: 

In verband met Corona moest de Kindervakantieweek helaas worden geannuleerd. 

  

Thema: Stimulering van jeugdparticipatie 

Doelgroep: Jeugd en jongeren 

Prestaties: 

 Voortzetten en uitbreiden van diverse inloop- activiteiten zoals kinderfeestjes 6 – 12 jarigen, 

disco’s (georganiseerd door jongeren). 

Uitwerking / Resultaat: 

Het organiseren van inloop-activiteiten en / of kinderfeesten was in verband met Corona helaas 

niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


