JAARVERSLAG 2019
Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.
Ede, maart 2020
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Voorwoord
Ik weet nog goed dat Eelke Dekens in 2008 naar mij toe kwam en het idee deelde om in Ede een jongerenbeweging op gang te gaan brengen die met elkaar massaal de stad zouden gaan dienen. Dat dit zou uitgroeien tot
een jongeren vrijwilligersnetwerk waar jaarlijks meer dan duizend jongeren zich via inzetten, hadden we misschien
gedroomd, maar niet verwacht. En wat gaat de tijd dan snel. In 2019 bestond Netwerk Dien je Stad alweer 10 jaar!
We kijken met dankbaarheid terug op het jubileumjaar dat we gevierd hebben. Het was een feestelijk jaar met
verschillende activiteiten, zoals een klussen 10-daagse, een dankdienst, voetbaltoernooi, symposium en tot slot het
Ontmoetingsfeest! Maar, het belangrijkste was nog wel dat de jongeren en hulpontvangers op een gelijkwaardige
manier een relatie konden aangaan, die voor beiden leerzaam en betekenisvol was.
We hebben dit jaar een stap gezet in het professionaliseren van het project ‘Huiswerkbegeleiding’. Dit heeft ook geresulteerd in een nieuwe projectnaam: ‘Maatjes, meer dan huiswerk’. Doordat we nu meer aandacht kunnen geven
aan de vrijwilligers en de kinderen zien we dat de onderlinge relatie, betrokkenheid en de kwaliteit toeneemt. Dat
is mooi om te zien!
Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest voor Netwerk Dien je Stad heb ik per ingang van 2020 het teamleiderschap
overgedragen aan Marieke van der Heide. Ik ben dankbaar voor de jaren dat ik de beweging mocht opbouwen en
tot dienst mocht zijn. Ik heb genoten van het contact met de medewerkers, de jongeren, relaties in het werkveld en
de mensen in Ede die een beroep deden op onze hulp. Nu we 10 jaar bestaan is het moment daar. Op de achtergrond blijf ik nog betrokken bij Netwerk Dien je Stad, ook vanuit mijn werk voor de landelijke jongerenorganisatie
TijdVoorActie. Ik wens Marieke het allerbeste toe om de organisatie op eigen wijze te gaan leiden.
We kijken dankbaar terug naar alle waardevolle verbindingen die zijn gelegd en hoopvol vooruit naar wat jongeren
de komende jaren gaan bijdragen aan hun medemens! Het nieuwe jaar kan beginnen!

Maries van der Hek,
Netwerkcoördinator
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Missie, visie en doestelling
Missie

Netwerk Dien je Stad biedt jongeren dagelijks de mogelijkheid om kwetsbare stadgenoten te helpen. We
inspireren jongeren, faciliteren en begeleiden hen in de
hulp die zij geven aan hun stadgenoot. Zo helpen we
kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijk
heid om van betekenis te zijn voor een ander.

Visie

Netwerk Dien je Stad gelooft in een samenleving
waarin jongeren van betekenis zijn voor kwetsbare
stadgenoten. Op ieder gewenst moment is het voor
jongeren mogelijk om iets voor een ander te betekenen.
Jongeren worden gefaciliteerd met laagdrempelig en
flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met de
ander centraal staat. Kwaliteit in het inspireren, begeleiden en het geven van betekenis is daarbij essentieel.
Jongeren zijn waardevol, vandaag en in de toekomst. Als
Netwerk Dien je Stad zijn we bereikbaar en toegankelijk
voor kwetsbare stadgenoten. Er wordt meebewogen
met wat er in Ede aan hulp en ondersteuning nodig is.
De samenwerking tussen hulpontvangers, vrijwilligers
en organisaties zorgt ervoor dat Ede een stad is waar
mensen naar elkaar omzien.

weinig of geen voldoende financiën hebben en geen
netwerk hebben dat hen kan ondersteunen.
Onze primaire focus ligt daarbij op eenmalige praktische
klussen en sociale ondersteuning, huiswerkbegeleiding
en maatjestrajecten. De meeste aandacht van onze
(project)coördinatoren gaat uit naar het werven, ver
binden en begeleiden van de jongeren en het onderhouden van contact met de hulpontvangers. Naast
individuele trajecten organiseren we ook groepsactiviteiten. Dit doen we om de drempel tussen jongeren en
kwetsbare doelgroepen te verlagen, jongeren kennis te
laten maken met zich vrijwillig inzetten voor kwetsbare
mensen en hen te inspireren om ook individueel van
betekenis te worden voor hun kwetsbare stadgenoot.

Doelstelling

Jongeren zetten zich in voor de Edese samenleving
door hulp en netwerk te bieden aan hun kwetsbare
stadgenoten.
Onze focus ligt op vijf kerntaken:
1. 	we zijn bereikbaar en toegankelijk voor mensen
die vrijwillige hulp kunnen gebruiken.
2. 	
we inspireren jongeren om zich vrijwillig in te
zetten voor mensen in Ede met een hulpvraag.
3. 	we faciliteren jongeren om er voor mensen die
hulp en netwerk nodig hebben te zijn.
4. 	we begeleiden jongeren als ze hulp en netwerk
bieden aan hun stadgenoten.
5. 	we geven met jongeren betekenis aan wat de hulp
voor de ander en voor henzelf betekent.
We verbinden jongeren aan kwetsbare stadgenoten
die zelf niet in staat zijn om een hulpvraag op te lossen,
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Het verhaal van de 12 vuilniszakken

De hulpvraag kwam in augustus binnen via een medewerker van MEE Veluwe. Meneer in kwestie had moeite om zijn huis
schoon te houden en er was flink wat achterstallig werk. Huishoudelijke hulp was inmiddels aangevraagd via de Wmo,
maar voordat die zou kunnen starten was een grote schoonmaak echt nodig.
Tijdens de kennismaking bij meneer thuis vertelde hij dat hij heel blij was met de hulp die van verschillende kanten werd
geboden. Vanwege zijn ziekte moest hij al zijn activiteiten, waaronder veel ziekenhuisbezoeken, heel bewust inplannen en
afwisselen met perioden van rust. En financieel waren de mogelijkheden, na jaren van welvaart, al een tijd heel beperkt. In
september startte een groep studenten met de grote schoonmaak. Er kon een flinke slag gemaakt worden.
In oktober ging er een tweede groep bij meneer langs. Naast de twee uur huishoudelijke hulp per week, die inmiddels was
gestart, konden verschillende ruimtes in het huis hierdoor grondig worden opgeruimd en schoongemaakt. Dit resulteerde in
12 vuilniszakken vol afval en een volgende hulpvraag van meneer; het zou fijn zijn als de vuilniszakken in één keer afgevoerd konden worden voordat ze in zijn tuin weg zouden rotten. Deze berg afval wegwerken met de kliko zou een hele tijd
gaan duren. Door de flexibele houding van meneer en de bereidwilligheid van een derde groep vrijwilligers kon ook deze
hulpvraag voor meneer worden opgelost. In elk contact met meneer sprak hij zijn tevredenheid over de vrijwilligers uit:“ik
ben uitstekend geholpen”.
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10-jarig jubileum

Symposium: de vrijwilliger van de toekomst

Klussen 10-daagse

Voetbaltoernooi

Dankdienst
Jubileum Ontmoetingsfeest
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Resultaten afgelopen jaar
Projecten
Praktische hulp

Maatjescontact

Groepsactiviteiten

Totaal

82

55

158

321

* Praktische hulp: de uren en aantal vrijwilligers die door groepen vanuit Groepsactiviteiten zijn gemaakt worden onder Groepsactiviteiten gerekend.

Hulpactiviteiten
Praktische hulp

Maatjescontact

Groepsactiviteiten

Totaal

156

609

158

923

Vrijwilligers
Praktische hulp

Maatjescontact

Groepsactiviteiten

Totaal

149

54

785

988

Vrijwilligersuren
Praktische hulp

Maatjescontact Groepsactiviteiten

Vrijwillige coordinatie Totaal

434

1182

1781

2084

5481

Jongeren bereikt met inspiratie (presentatie/workshop)
Praktische hulp

Maatjescontact

Groepsactiviteiten

Totaal

0

0

851

851

Specificatie bereik groepsactiviteit per doelgroep
Ouderen

Mensen met
een beperking

Vluchtelingen Kinderen

Individuen
praktisch

Individuen
sociaal

Activiteiten
in de wijk

457

205

245

58

23

121

15

Uitsplitsing groepsactiviteiten op deelnemende groepen (25 groepen)
Onderwijs (MBO/HBO)

Studentenvereniging Kerken

Kampen

Voetbaltoernooi

11

6

3

1

4

Ontmoetingsfeest
Vrijwilligers

Vrijwilligersuren

Bezoekers

35

175

500

Re-integratietraject
Aantal

Periode

Uitstroom

1

2 jaar en 10 mnd

Betaald werk
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Omschrijving van de
activiteiten
Er hebben in 2018 2060 geregistreerde ontmoetingen
plaatsgevonden tussen jongeren en mensen met een
hulpvraag. De jongeren hebben we aan hun kwetsbare
stadgenoten verbonden, zodat sociale -en praktische
hulp geboden kon worden en diensten konden worden
verleend. De vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad hebben op diverse manieren ondersteuning geboden. Zij
hebben hen geholpen door:
•
•
•
•
•

praktische hulp te bieden in en om het huis
eenzame ouderen te bezoeken
het doen van kleine verhuizingen
mensen te vervoeren naar het ziekenhuis
mensen te helpen met hun computer

een maatje te zijn voor iemand die eenzaam is
door tijdelijk boodschappen te doen of tijdelijk de
hond uit te laten
groepsactiviteiten te houden voor mensen die 		
wonen of dagbesteding volgen bij zorginstellingen,
buurthuizen, zorgboerderijen en opvanglocaties.
mee te helpen bij het Ontmoetingsfeest
Achter elke ontmoeting die een jongere of een groep
jongeren heeft gehad met iemand die hulp nodig had
zit een verhaal. Verhalen die prachtig zijn, ontroeren, inspireren of de harde werkelijkheid van het leven laten
zien. In het hoofdstuk ‘Activiteiten in verhalen’ leest u
twee van die verhalen en wordt er doorverwezen naar
twee video’s.
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Activiteiten in verhalen
Het verhaal van Eva en Emiel
Al ruim een half jaar trekken Eva (18) en Emiel (35) samen op. Emiel heeft een spierziekte en is hierdoor niet zo mobiel, ook
hoort en ziet hij slecht. In Eva vindt hij een maatje om gezellig mee te kletsen, dingen te ondernemen én om samen te schilderen! Schilderen doet Emiel het liefst iedere dag. Hoewel hij pas 3 jaar schildert heeft hij al meerdere exposities gehad en
hangt zijn werk bij verschillende dokters- en tandartspraktijken.
Wekelijks komt Eva bij Emiel op bezoek. Vaak appen ze van tevoren even wat een handig moment is en regelmatig wacht
Emiel Eva beneden al op in zijn rolstoel. Dan gaan ze samen de stad in, voor een boodschapje of om verf spullen te halen.
Eenmaal thuis gaan ze aan de slag. De stijlen van Eva en Emiel liggen wel wat uit elkaar. Emiel schildert meer abstract en
altijd met acrylverf, Eva schildert met olieverf en meer bloemen en landschappen. Van elkaar leren ze weer: “Door Eva heb ik
ook een schilderij met olieverf gemaakt” vertelt Emiel.
Eén kamer in het huis is ingericht als atelier. Aan de ene muur een grote werkbank, de andere muur hangt en staat vol met
schilderijen. De muren en vloer zitten onder de verfspetter. Maar ook de rollator die Emiel binnen gebruikt zit onder de verfvlekken. Voor een wedstrijd in Tokyo maakte hij een schilderij van een ballerina. Verschillende mensen die het schilderij zagen
merkten op dat de ballerina geen armen had. “Ik kon er eigenlijk geen armen meer bij schilderen” vertelt Emiel. “Daarom
heb ik er een verhaal bij bedacht over een meisje zonder armen, die graag ballerina wil worden om haar emoties te kunnen
uiten.”
Als Eva opstaat kijkt Emiel nieuwsgierig naar haar sokken. “Eva houdt van hele vrolijke, bijzondere sokken” vertelt hij. “Voor
haar verjaardag heb ik haar een paar gegeven.” Eva lacht. “We zijn één dag na elkaar jarig, dus we hadden bedacht om
elkaar cadeautjes te geven. Ik heb Emiel houtskool en verf gegeven. En appelsap uit Zeeland, daar kom ik vandaan.”
Meestal spreekt het duo af bij Emiel thuis. Zijn appartement is ruim, wit en licht. In zijn woonkamer hangt niet één schilderij.
Als ik hem daar naar vraag moet hij lachen. “Dat klopt wel, ik ben daar veel te perfectionistisch voor. Als er dan een schilderij

zou hangen en ik zit op de bank, dan zou ik nog teveel nadenken over dingen die net anders moesten.” Er hangt één eigen
werk in zijn huis, in de hal als je binnenkomt. Zwart met goud, een abstracte plaat. Het verhaal achter het schilderij? “Dat is
er niet, ik vind zwart en goud gewoon mooi bij elkaar.”
Eva moedigt Emiel aan om andere dingen te proberen: “Ik schilder niet alleen op doek, maar bijvoorbeeld ook op schoenen.
We zijn nu samen een paar schoenen aan het beschilderen”. Buiten het schilderen om proberen ze ook nieuwe dingen. Zo
hebben ze pas op Emiels mini balkonnetje gebarbecued. Eva had nog een vriendin meegenomen. “Het paste net, maar het
was wel erg gezellig,” lacht Eva.
“Eigenlijk loopt ons contact super makkelijk. Het is vooral heel erg leuk. Ik had niet gedacht dat je zo’n goede band met een
maatje kon opbouwen!”

De klus is klaar, de gezelligheid blijft:
Mevrouw van Spanje en ‘haar’ studenten.
In de 10 jaar dat Netwerk Dien je Stad bestaat zijn er duizenden hulpvragen opgelost. Allemaal mensen met een eigen verhaal. Regelmatig vragen we ons af: ‘hoe zou het nu zijn met die mevrouw?’ of, ‘waar is deze vrijwilliger terecht gekomen?’
Ruim 5 jaar na het uitzetten van haar hulpvraag spraken we met mevrouw Van Spanje om haar bijzondere verhaal te horen.
De hulpvraag van deze dame ging over haar hond, een Jack Russell, die wel wat beweging kon gebruiken. Mevrouw zelf
kon door een slecht hart de hond weinig uitlaten, dus zocht ze iemand die haar hierbij kon helpen. De vraag werd opgepakt
door een lid van de studentenvereniging Ichthus Ede. Zij verzamelde een aantal mensen binnen deze groep zodat iedere dag
iemand de hond mee kon nemen naar buiten.
Eén van hen is Joshua, hij komt al jaren bij mevrouw Van Spanje over de vloer en heeft een bijzondere band met haar
opgebouwd. “Ze voelt als een soort oma.” Vandaag ben ik met hem en Laura op mee op bezoek. Joshua laat me de Facebook-groep “Koffiedrinken met mevrouw Van Spanje” zien. Hierin wordt afgesproken wie wanneer gaat.
Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg mevrouw van Spanje een hersenbloeding. “Ik kon helemaal niets meer” vertelt ze.
“De artsen wilden de stekker er uit trekken, maar mijn zoon zei: zij is een vechter! De volgende dag zat ik in een stoel en nu
loop ik weer” glundert ze. Als gevolg van de hersenbloeding moest ze tot haar grote verdriet wel haar hond weg doen. In
eerste instantie zou de hond moeten inslapen, maar door een snelle actie van Joshua is een nieuw thuis gevonden voor de
hond; op een boerderij waar hij naar hartenlust kan spelen.
Ondanks het vertrek van de hond bleven de studenten komen. De groep breidde uit, soms stopte er iemand, dan kwam er
weer iemand bij, maar nog altijd blijven de studenten trouw op bezoek gaan. Mevrouw is erg blij met de gezelligheid en als
we binnen komen, begint ze gelijk van alles te vertellen. Haar woonkamer staat vol met foto’s van haar kinderen en kleinkinderen. Op de salontafel, recht in haar gezichtsveld staan twee lijstjes met foto’s van haar achterkleinkinderen. “Ik ben ook
nog handig met de computer” vertelt ze trots, terwijl ze naar de foto wijst. “Die heb ik zelf geprint!”
“Af en toe doen we wel eens een klein klusje” vertelt Laura. “Maar meestal komen we gewoon voor de gezelligheid.” “Dan
kletsen we wat”, vult mevrouw Van Spanje aan, “of soms zit ze alleen maar naast me. Dat is ook goed.”

Laura is blij om met zo iets kleins iets voor een ander te kunnen doen. “Ik zie dat ze echt geniet van de bezoekjes. Als je een
keer een week niet geweest bent, zegt ze altijd: ik heb je gemist! En wanneer je zo regelmatig op bezoek gaat, dan bouw je
ook wel iets op.” Mevrouw van Spanje geniet inderdaad van het bezoek. “Ze hoeven echt niet lang te komen, maar als ze
even drie minuten door de deur stappen, dat vind ik al fijn!”
Zo mooi om te zien wat een simpele hulpvraag al niet teweeg kan brengen. Jongeren die, door een klein beetje van zichzelf
en hun tijd te geven, al zo’n lange tijd een verschil maken in het leven van mevrouw Van Spanje. Daar worden wij blij van!

Video’s
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Leerervaringen
Matching maatjescontact

We zijn na de zomervakantie gestart met het mee gaan
naar alle matchingsgesprekken van de hulpvrager en
vrijwilliger. Eerder deden we dit situatie afhankelijk. Hierdoor hebben we een beter zicht op de trajecten en
kunnen we qua begeleiding beter aansluiten bij de vrijwilligers.

Ontwikkelingen
Organisatie
Wijziging in bestuursvorm
Per 2020 zal Netwerk Dien je Stad een zelfstandige stichting worden. Tot op heden was de organisatie en haar
lokale projecten onderdeel van Stichting TijdVoorActie.
We blijven bestuurlijk vallen onder dezelfde directeur–
bestuurder en Raad van Toezicht.

Maatjes: meer dan huiswerk
Het project Huiswerkbegeleiding heeft in 2019 een
professionaliseringstap gemaakt. Dit heeft ook geresulteerd in een nieuwe projectnaam: ‘Maatjes, meer dan
huiswerk’. Doordat we nu meer aandacht kunnen geven
aan de vrijwilligers en de kinderen zien we dat de onderlinge relatie, betrokkenheid en de kwaliteit toeneemt.
Outcomegericht werken
In samenwerking met gemeente Ede, OpZorg en Tot
Uw Dienst! heeft Netwerk Dien je Stad het traject rond
output -en impactmeting voorgezet. Dit heeft resulteert
in meerdere impactrapporten van de projecten onder
Stichting Netwerk Dien je Stad.
Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad
In samenwerking met De Rotary Club Ede is er een
Vriendenstichting opgericht die Netwerk Dien je Stad
gaat helpen om het bedrijfsleven te verbinden aan het
werk van Dien je Stad.
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Project YourCube
De proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd loopt
richting zijn einde. We kijken tevreden terug op de behaalde resultaten, de samenwerking met De Schakels,
Het Streek, Dulon College en Werkkracht. We hopen dat
de aanvraag bij het ministerie van VWS doorgang vindt
om het project YourCube in Ede de twee jaar voort te
zetten en verder te ontwikkelen.
Samenwerkingsovereenkomst Present Ede
Na tien jaar mooie en goede dingen te doen voor Ede
vinden we het tijd om de samenwerking te onderschrijven. Om dit meer tastbaar te maken is er tijdens de bijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede een
overeenkomst ondertekend. Met elkaar willen we verantwoordelijkheid nemen voor mensen die onze steun
hard nodig hebben. Daarin is afstemming, elkaar verder
bekend maken en met elkaar meedenken belangrijk.

Primair proces
Projectcluster
Na een verbreding in de afgelopen jaren van het aantal projectclusters hebben we deze teruggebracht naar
drie clusters. Dat zijn: Praktische hulp, Maatjescontact en
Groepsactiviteiten. Alle hulpvragen die wij in de behandeling nemen zullen we hier onder scharen. We hopen
hiermee minder versnippering te gaan realiseren bij het
in behandeling nemen, koppelen en evalueren van de
hulpvragen, en leidt tot meer overzicht.
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Samenwerkingspartners
Om de hulp aan onze kwetsbare stadgenoten te realiseren wordt er samengewerkt met diverse partners.
Vanaf de aanmelding van een hulpvraag tot aan de realisatie van de vraag staan we in contact met de organisaties
die betrokken zijn in een casus. Onderstaand worden een aantal categorieën beschreven.

Vrijwilligersorganisaties
Stichting Present
Tot Uw Dienst!
Vluchtelingenwerk
Malkander
Sportservice
CVVEde
Mentorproject
Laten we Welzijn
KenHem Community
Flower Power
De Zonnebloem
Unie Van Vrijwilligers Ede
Hulp in Praktijk
Rode Kruis
Inspiratienetwerk
TijdVoorActie
Vereniging NOV
Netwerk Sociale Gasten
Netwerk voor Jou

Verenigingen

Ichtus
NSEde
Studenten in Kringen

Scholen

Dulon College
Christelijke Hogeschool Ede
Internationale Schakel Klas
Het Streek

Overheid

Gemeente Ede
Ministerie van VWS (MDT)

Bedrijven

Woonstede
De Verhuisfamilie
OpZorg
Rotary Club Ede
Ronde tafel 78

Buurtcentra
Meet-Inn
Het Kernhuis
De Velder

Professionele hulpverlening
Sociaal Team
Wijkteam
RIBW
Siza
Casemanagers dementie
Humanitas
Icare
Opella
Herbergier
VOA’s
Professionals in NAH
Het Maanderzand
Bethanië
Vilente
Careander
Leger Des Heils
Yoin Lindenhout
Philadelphia
’s Heeren Loo
COA Wageningen
Buurtzorg
Pro Persona
Iriszorg
Schoolmaatschappelijk werk
Praktijk Ondersteuning
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Vooruitblik volgend jaar
Een nieuw jaar begint! We kijken veelbelovend uit naar
de ontmoetingen met jongeren en de mensen die een
beroep doen op ons werk. Maar ook met alle relaties
in het werkveld met wie wij in 2020 het verschil willen
maken in het leven van Edenaren!
We zetten ons ook dit jaar weer om jongeren en hulpontvangers aan elkaar te verbinden. Dat zij op een
gelijkwaardige manier een relatie kunnen aangaan, die
voor beiden leerzaam en betekenisvol zal zijn. Voor hen
willen we klaarstaan. Enerzijds door een voorbeeld te
zijn voor jongeren, te luisteren wat bij hen speelt en hen
te faciliteren in iets goeds doen voor hun stadsgenoot
en hen daarin passend te begeleiden. Anderzijds door
goed te luisteren naar de ‘hulpvraag’ die iemand heeft,
mee te denken en samen te zoeken naar een passende
oplossing voor de ‘nood’ die iemand ervaart. De oplossing kan binnen handbereik van de persoon zelf liggen,
bij onze vrijwilligers of bij een collega-organisatie.

team Netwerk Dien je Stad

Een Vriendenstichting is voor het werk van Netwerk
Dien je Stad opgericht. Dat is een mooie stap welke in
2020 nader invulling zal krijgen. Samen met een bestuur,
bestaand uit mensen uit het bedrijfsleven, zullen we een
aanpak ontwikkelen om bedrijven aan ons werk verbinden.
De proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd loopt
richting zijn einde. We hopen dat de aanvraag bij het
ministerie van VWS doorgang vindt om het project
YourCube in Ede de komende twee jaar voort te zetten
en verder te ontwikkelen.
Een nieuwe teamleider zal starten. Marieke van der
Heide neemt de dagelijkse leiding van Netwerk Dien je
Stad over van Maries van der Hek. Het werk wordt voortgezet en we kijken uit wat het jaar 2020 gaat brengen!

Ontmoetingsfeest
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Financieel resultaat 2019

Inkomsten
Gemeente Ede

Kosten
€ 107.500

Personeel

€ 140.727

Fondsen

€ 34.375

Ontmoetingsfeest

Partners

€ 20.426

Communicatie & PR

€ 6.084

Scholen

€ 6.595

Kantoorkosten

€ 7.535

Bedrijven

€ 8.568

Klusbus

€ 1.728

Kerkeninkomsten

€ 1.952

Vrijwilligersbudget

Maatschappelijke org. M

€ 5.087

Projectkosten

€ 2.859

Giften

€ 1.904

Bijdrage
landelijk Netwerk

€ 3.000

Totaal inkomsten

Eindresultaat

€ 186.407

Totaal kosten

€ 23.567

€ 673

€ 186.173

€ 234
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