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Samenvatting
Netwerk Samen in Actie is een vrijwilligersnetwerk voor jongeren die geloven in een
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Dit brengt zij in praktijk door zich in te zetten
voor Houtenaren die weinig tot geen netwerk om zich heen hebben. Met elkaar willen we een
plek zijn waarin we naar elkaar omzien. Een dorp met stadsrechten waarin we voor elkaar klaar
staan.
Het coördinatieteam van het netwerk verbindt en coördineert hulpvragen tussen de hulpvrager
en vrijwilliger, dit team zet jongeren actief in om dit te verwezenlijken.
Het netwerk heeft de visie om in Houten een beweging van jongeren op gang te brengen die
zich inzetten voor kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. De initiatiefnemer raakte
geïnspireerd door zijn contact met het landelijke jongeren Inspiratienetwerk TijdVoorActie.
Netwerk Samen in Actie wordt begeleid, ondersteund en gecoacht door Inspiratienetwerk
TijdVoorActie. Het Inspiratienetwerk is onderdeel van Stichting TijdVoorActie. Deze stichting is
onder andere initiatiefnemer van het lokale jongeren vrijwilligers Netwerk Dien je Stad in Ede.
Het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie was in 2016 genomineerd voor de Meer dan
handen vrijwilligersprijzen in de categorie: landelijke initiatieven. In 2013 ontving het lokale
jongeren vrijwilligersnetwerk Dien je Stad uit Ede de Meer handen vrijwilligersprijs in de
categorie: lokale initiatieven. Van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS).
Netwerk Samen in Actie richt zich specifiek op jongeren. Door de keus van een netwerkvorm
sluit het aan bij, en is het van meerwaarde voor bestaande lokale initiatieven, organisaties,
gemeenschappen en structuren.
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1.1 Missie
Netwerk Samen in Actie biedt een actief vrijwilligersnetwerk voor de Houtense samenleving,
waarin jongeren naar andere mensen omzien die hulp nodig hebben. Samen in Actie is de
schakel tussen aanbod en hulpvraag, daarnaast inspireert en stimuleert Samen in Actie de
jongeren om zich vrijwillig in te zetten in Houten.

1.2 Visie
Jongeren laten zichzelf positief zien doordat zij het samenleven in Houten vormgeven. Houtense
jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. De jongeren
zetten zich actief in voor hun medemens.
Verschillende doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen.
Deze ontmoetingen zorgen ervoor dat beide doelgroepen elkaar iets geven.
Scholen, maatschappelijke organisaties, kerken en andere betrokkenen inspireren, stimuleren,
onderwijzen en leren jongeren om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Het dienen van
elkaar en het dorp is een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van
jongeren stimuleert inwoners van Houten in het samenleven en de inzet voor elkaar. Het is
vanzelfsprekend dan men elkaar helpt. Deze hulp bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan
het sociale netwerk van mensen in Houten. Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven die
bijdragen aan het samenleven. Netwerk Samen in Actie laat zien dat iedereen een bijdrage kan
leveren aan het welzijn van ieder mens in Houten.
Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. Netwerk Samen in Actie
laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen
kunnen worden. Netwerk Samen in Actie verbindt de dagelijkse leefsituatie met
vrijwilligerswerk. Mensen worden gestimuleerd om betrokken te zijn in hun directe omgeving en
op die manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor krijgt
samenleven inhoud.
Houten wil meer sociale samenhang. Een dorpse samenleving waarin men naar elkaar omkijkt.
Netwerk Samen in Actie draagt hier actief aan bij. Samen in Actie verbind vrijwilligers aan
projecten op basis van wat zij kunnen doen en leuk vinden. Daarnaast koppelen wij vrijwilligers
in hun eigen buurt aan elkaar. Door deze werkwijze worden er kleine netwerkjes gebouwd
waarin mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omzien en elkaar helpen.
Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Houtense
samenleving. In onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt naastenliefde zichtbaar. Jong
geleerd is oud gedaan. Kinderen groeien op in een samenleving waarin mensen naar elkaar
omzien.
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1.3 Doelstelling
Het helpen van jongeren en jongvolwassenen in Houten en omstreken om zich (professioneel)
te ontwikkelen en actief in te zetten voor de medemens; het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting netwerk Samen in Actie wilt dit bereiken door: hulpvragen van jongeren en
jongvolwassenen te inventariseren, vrijwilligers te werven en die te koppelen; het geven van
trainingen; het aanbieden van coaching en begeleiding; het organiseren van projecten en
evenementen; het maken en beschikbaar stellen van lespakketten.
Subdoelen
Het samenleven, de onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet bevorderen; jongeren inspireren en
motiveren tot vrijwilligerswerk; actief burgerschap ontwikkelen; het voeden van een intrinsieke
motivatie bij vrijwilligers; verbinden en ontmoeten van verschillende doelgroepen

1.4 Uitgangspunten
-

Vrijwillige inzet
Samenwerking met maatschappelijke organisaties en vele andere betrokkenen
Een gezamenlijk hoofddoel: kwetsbare en hulpbehoevende mensen helpen
Samen werken aan netwerkversterking en samenleven
Aansluiten bij wat er lokaal aanwezig is, bijvoorbeeld bestaande groepen,
Gemeenschappen en initiatieven.
In straten/buurten/wijken gemeenschap stimuleren
Gericht op mensen in de gemeente Houten
Jongeren inspireren om dagelijks Houten te dienen. Dichtbij, in de eigen omgeving:
Thuis, straat, school, werk, sport en andere plekken in de samenleving.
Bijdrage geven aan het verminderen van armoede
Eigen initiatieven stimuleren
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1.5

Doelgroep

Netwerk Samen in Actie richt zich op jongens en meisjes, mannen en vrouwen van de leeftijd
12 tot en met 30 jaar. Tussen de leeftijd 12 tot en met 30 jaar speelt de grootste ontwikkeling
af. Jongeren van 12 tot 20 jaar zitten in adolescentiefase dit is het ontwikkelingsstadium tussen
de kindertijd en de volwassenheid. De omschrijving van de doelgroep valt binnen drie
onderwerpen fysieke groei, cognitieve ontwikkeling en sociale en persoonlijkheidsontwikkeling.
Netwerk Samen in Actie wilt jongeren bewust maken om, om te zien naar anderen.
Hier kan Netwerk Samen in Actie in spelen op de ontwikkeling die deze doelgroep mee maakt.
Jongeren tussen 20 en 30 jaar zitten in de overgang van jongeren naar jongvolwassen, hier
leren zij belangrijke keuzes te maken die hun ontwikkeling bevorderen. Netwerk Samen in Actie
wilt deze doelgroep bewust maken van de belangrijke keuzes, maar ook helpen met de
toekomstperspectieven die voor hen liggen. Hiernaast stimuleert Netwerk Samen in Actie deze
doelgroep om, om te zien naar anderen.
Doelgroepomschrijving
Doelgroep 12 tot 18
Scholieren van de middelbare school het Houtens, de Heemlanden Houten en het Wellant
college Houten, KWC Culemborg, Oosterlicht College Nieuwegein, Cals college Nieuwegein en
Lek en Lingen Culemborg vallen onder anderen binnen de doelgroep 12 tot en met 18 jaar. Ook
jongeren van de kerkgemeenschappen en verenigingen. Deze doelgroep woont in de gemeente
Houten. Deze doelgroep bestaat uit jongens en meisjes. De doelgroep heeft weinig tot geen
inkomen en gaan naar school. De doelgroep heeft een breed interesse in social-media, sport,
uitgaan naar 18- feesten, talentontwikkeling, omzien naar elkaar. Een aantal van deze jongens
en meisjes zoeken elkaar op om buiten op straat te hangen. Deze leeftijd zijn ze op zoek naar
zijn/haar eigen identiteit.
Doelgroep 18 tot 25
Studenten/jongeren die nog bij hun ouders/op hun zelf wonen in Houten met de leeftijd 18 tot
en met 25 jaar vallen onder deze doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen
die studerend of werkend zijn in en rondom de gemeente Houten. Interesse in diverse
activiteiten van Houten, zijn onder andere ingeschreven bij sportverenigingen en/of
dansscholen van Houten. Deze jongeren staan open om uitgedaagd te worden, rond deze
leeftijd moeten zij ook stagelopen om zich meer te ontplooien. Deze doelgroep bestaat uit
eenzaam en sociaal, waardoor het voor stichting Samen in Actie meer mogelijkheden biedt om
daaropin te spelen. Deze doelgroep is zeer actief op sociaal-media.
Doelgroep 25 tot 30
Deze doelgroep zijn studenten, werkende, werkzoekende, arbeidsongeschikte, gezinnen en
jongvolwassen. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen die in Houten wonen. Deze
doelgroep is weinig tijd om zich in te zetten omdat zij meer verantwoordelijkheden hebben in
hun levensfase. Deze doelgroep heeft een andere kijk op de wereld en een sterk eigen mening
en uiting. De mannen en vrouwen kunnen ingedeeld worden in drie verschillende categorieën:
laagopgeleiden, middenklasse en hoogopgeleiden. Die mannen en vrouwen zijn op een andere
manier te bereiken via sociaal-media, zijn vooral zakelijk of isolerend bereikbaar. Heeft een
breed interesse in de maatschappij doordat hun mening telt en zich bezighoudt met actuele
onderwerpen en gebeurtenissen.
Deze drie doelgroepen kunnen zowel vrijwilliger als hulpvrager zijn. Dit komt omdat de vraag
naar hulp divers per leeftijdsfase is. Bij elke hulpvraag van de verschillende doelgroepen of
leeftijdsfases kunnen wij inspelen vanuit een doelgroep die daar goed bij past.
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1.6 Samenwerking
1. Scholen
- De Heemlanden (HAVO/VWO)
- Het Wellant-college (VMBO/HAVO/VWO)
- Houtens (VMBO)
2. Kerken
- De Lichtboog
- Het Kruispunt
- De Opstandingskerk
- Eskol kerk
- Sion
- Rooms-katholiek-OLVTH Gemeenschap
- Evangelie gemeente Houten
3. Organisaties/stichtingen
- Athletes in Action Houten/ Strong Together
- Stichting SHINE-Houten
- Stichting Timon
- Stichting Present
- Van Houten&Co
- Houtens helden
- Houten FM
- ’t Groentje Houten
- Theater Aan de Slinger
Netwerk Samen in Actie wilt gaan samenwerken met scholen, kerken en organisaties. 90
procent van de vrijwilligers bevindt zich op Houtense scholen. Netwerk Samen in Actie wilt zich
inzetten om deze doelgroep te stimuleren en te ontwikkelen. Netwerk Samen in Actie bereikt
deze doelgroep door middel van contacten in het netwerk daarnaast biedt Netwerk Samen in
Actie trainingen en voorlichten voor deze scholen. Hiernaast bevindt ook een deel van de
doelgroep in de Houtense kerken. Houtense kerken zit in het netwerk van Netwerk Samen in
Actie, kerken zijn snel bereid om vrijwilligers werk te stimuleren. De organisaties en stichtingen
in Houten zetten zich ieder op een identieke manier in voor de Houtense samenleving. Netwerk
Samen in Actie ziet hier kansen om mee samen te gaan werken om zo elkaar aan te sterken en
elkaars netwerk te verbreden.
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1.7 Hulpnetwerk
De kracht van een netwerk is het verbonden zijn met elkaar. Samen in Actie heeft één
hoofddoel: dat kwetsbare mensen, die hulp nodig hebben, geholpen worden.
Het netwerk zal bestaan uit hulpontvangers, vrijwilligers, scholen, kerken, maatschappelijke
organisaties, bedrijven, lokale krant en de gemeente Houten.
Met elkaar werken we samen aan een gemeenschappelijk doel dat de verschillende
organisatiebelangen overstijgt. We staan hierin naast elkaar en dat geeft opbouwende
verbindingen en mooie resultaten. Het netwerk is flexibel, het verbindt mensen en organisaties.
Het netwerk biedt ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen. Iedereen kan meedoen en
meedenken. Samen is het sleutelwoord. Een van de uitwerkingen van de samenwerking is dat
steeds meer jongeren, volwassenen en hulpzoekenden Samen in Actie weten te vinden.
1.8 TijdVoorActie
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een stichting die jongeren vrijwilligersnetwerken (en
initiatieven) als Netwerk Samen in Actie ondersteuning, begeleiding en coaching biedt bij de
opstarten en verdere ontwikkeling van het initiatief. TijdVoorActie organiseert groeiplaatsen
waar jonge sociale pioniers ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en bijdragen aan elkaars
ontwikkeling om samen verder te komen.
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1.9 Praktische uitvoering

Hulp bieden
Mensen die zich willen aansluiten bij Netwerk Samen in Actie melden zich eenvoudig aan via de
website, social media en Whats’s app. Op de website en sociale media, zoals Facebook, staan
hulpvragen en projecten waar mensen zichzelf beschikbaar voor kunnen stellen. Mensen kunnen
zowel zelf initiatief nemen en hulp bieden in hun eigen omgeving, als deelnemen aan het
netwerk door ingezet te worden in projecten bij mensen thuis, trainingen en activiteiten.
Hulp vragen
Mensen uit Houten kunnen een hulpvraag indienen bij Netwerk Samen in Actie. Ook andere
maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag plaatsen met een verzoek voor vrijwilligers
voor een bepaalde hulpvraag, activiteit of project. Dit kan rechtstreeks bij Samen in Actie
worden gedaan. Op die manier wordt er ook een band opgebouwd met alle contactpersonen van
maatschappelijke organisaties binnen het netwerk.
Professionaliteit
Samen in Actie functioneert laagdrempelig. Bij het aannemen van hulpvragen en projecten
wordt er gekeken naar de volgende criteria:
- Heeft de hulpvrager een eigen netwerk of voldoende financiën?
- Haalbaarheid van de hulpvraag
- Veiligheid voor de vrijwilliger
Het belangrijkste is dat het werk voor vrijwilligers verantwoord en uitvoerbaar moet zijn.
Natuurlijk wordt er gekeken naar de effecten van de geboden hulp en complexe situaties.
1.10 Coördinatieteam
Het coördinatieteam van Samen in Actie coördineert het netwerk. Het coördinatieteam koppelt
vrijwilligers aan hulpvragen, organiseert projecten voor groepen, organiseert activiteiten,
verzorgt toerusting voor vrijwilligers en inspireert het netwerk. Het coördinatieteam faciliteert
vrijwilligers, hulpontvangers, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen. Er
wordt zo gericht mogelijk invulling gegeven aan het doel: netwerk bieden aan mensen die
weinig of geen netwerk hebben. Het coördinatieteam zal bestaan uit twee parttime
coördinatoren aangevuld met vrijwillige medewerkers.
1.11 Toerusting
Samen in Actie vindt het belangrijk om naast de concrete bemiddeling aandacht te besteden
aan het vergroten van de bereidheid van jongeren om het dorp te dienen. Bereidheid ontstaat
door het zien van de nood in de samenleving en de kansen, mogelijkheden en het verlangen om
waar mogelijk te kunnen helpen. Deze bereidheid om te helpen wordt verder vergroot wanneer
vrijwilligers ruimte ervaren om zelf in actie te kunnen komen met een bestaande hulpvraag of
initiatieven te nemen voor een door hen zelf gesignaleerde hulpvraag. Samen in Actie helpt
vrijwilligers te ontdekken waar hulp geboden kan worden en hoe deze hulp vorm kan krijgen.
Samen in Actie creëert dan ook momenten van toerusting, bezinning en zelfreflectie die ingaan
op de omgeving van vrijwilligers.
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1.12 Communicatie
Een goede communicatie binnen Samen in Actie is van grote waarde. Er zijn veel verschillende
communicatielijnen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven.
Telefoon, e-mail en sociale media
Samen in Actie maakt naast e-mail en telefoon veel gebruik van de sociale media zoals
Facebook en Instagram om te communiceren met de doelgroep. Er worden activiteiten en
ontwikkelingen bekend gemaakt via deze sociale media. Via e-mail en telefoon is er veel contact
met de vrijwilligers. Individuele vrijwilligers worden benaderd om hulpvragen op te lossen. Dat
kan zijn omdat ze een voorkeur van werkzaamheden hebben aangegeven of omdat het
coördinatieteam denkt dat de hulpvragen passen bij een bepaalde vrijwilliger.
Website
Samen in Actie heeft de volgende website: www.siahouten.nl. Hierop is algemene informatie
over het netwerk te vinden evenals de activiteiten en de agenda. Hier kan de hulpvrager en
vrijwilliger zich aanmelden.
Nieuwsbrief
Elke maand verschijnt de nieuwsbrief van Netwerk Samen in Actie en een keer per jaar het
jaarverslag.
Flyers en drukwerk
Voor netwerkavonden, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten worden
flyers/posters/folders ontworpen en gedrukt.
Nieuws en media
Samen in Actie zal gebruik maken van kranten, televisie en radio om hun werk onder de
aandacht van Houtenaars te brengen.
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1.13 Vrijwilligers
Vrijwilligers, jongeren en volwassen zijn de meest kostbare middelen van Samen in Actie.
Samen met het Coördinatieteam van Samen in Actie vormen zij het hart van de organisatie.
Deze mensen vormen het gezicht van Samen in Actie; het zijn de ambassadeurs.
Vrijwilligersbeleid
Voor de vrijwilligers en medewerkers staat het vrijwilligersbeleid en een gedragscode van
Samen in Actie uitgewerkt in een beleidsdocument.
Registratie
De vrijwilligers staan geregistreerd in het online vrijwilligers registratiesysteem van Samen in
Actie.
Verzekering
Netwerk Samen in Actie zal via de gemeente Houten over een aansprakelijkheidsverzekering
beschikken voor vrijwilligers. Ook zal het een ongevallenverzekering afsluiten voor haar
vrijwilligers.
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Organisatie
2.1 De stichting
Samen in Actie is een opgerichte stichting met twee coördinatoren die aangestuurd worden door
het bestuur. Het bestuur vervult haar werkzaamheden op vrijwillige basis.
2.2 Locatie
Bij de startfase van Netwerk Samen in Actie wordt gebruik gemaakt van locaties van partners.
In de toekomst heeft Netwerk Samen in Actie een centraal gelegen locatie voor ogen, waar
jongeren, hulpontvangers en samenwerkingspartners elkaar gemakkelijk vinden en nieuwe
verbindingen ontstaan.

2.3 Dienst
Vrijwilligers verbinden aan hulpvragers
Een belangrijk onderdeel van Samen in Actie zijn de vrijwilligers - jongeren en volwassenen die
zich hebben aangemeld en beschikbaar zijn om Houten te dienen. De uitdaging van Samen in
Actie is om hulpvragers te veranderen in hulpontvangers. Daarvoor is een koppeling nodig
tussen de vrijwilliger(s) en een hulpvraag. Het coördinatieteam van Samen in Actie draagt zorg
voor deze koppelingen.
Individuele deelnemers
Jongeren staan geregistreerd als deelnemer van Samen in Actie. Deze mensen kunnen zichzelf
beschikbaar stellen als vrijwilliger voor een hulpvraag of project. Dat kan door aan te geven op
welke dag(en) en tijd(en) de vrijwilliger beschikbaar is. De deelnemers kunnen ook reageren op
hulpvragen die via een nieuwsbrief naar hen wordt gemaild. Daarnaast kunnen mensen die
Samen in Actie volgen via sociale media zoals Facebook, reageren op hulpvragen die daarop
worden geplaatst. Verder benadert Samen in Actie ook individuele deelnemers met specifieke
hulpvragen. Het gaat om heel uiteenlopende vragen: een hond uitlaten, met een jongen naar
een wedstrijd (voetbalwedstrijd), een kamer behangen, vissen met iemand met een beperking,
een zolder opruimen of een kopje koffiedrinken in het dorp met een ouder persoon.
Groepen
Groepen vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Samen in Actie om een project te doen. Dit kan
van alles zijn. Bij mensen thuis, in een instelling, een gezellig bezoekje, een tuin opknappen,
een buurtproject met kinderen, kluswerkzaamheden bij een kinderboerderij, op bezoek bij daken thuislozen, klussen bij de Voedselbank, wandelen met ouderen of een uitje met mensen met
een beperking.
Eigen projecten
Samen in Actie stimuleert jongeren ook om in hun eigen buurt initiatieven te ondernemen.
Samenleven, inzet voor de ander begint dicht bij huis. Je buurman helpen, eten bij de buren,
boodschappen doen voor een zieke mevrouw, een barbecue voor de buurt organiseren,
activiteiten met kinderen op straat, een housewarming voor de buurt of samen de buurt
opruimen en schoonmaken. Projecten kunnen ontstaan vanuit school, op het werk of in
samenwerking met andere jongeren. Samen in Actie ondersteunt en moedigt deze initiatieven
aan. Het is mooi als jongeren zich inzetten voor hulpvragen of projecten en vervolgens nog
mooier als ze dit voortzetten in hun eigen leven en leefomgeving. Het wordt op deze manier
onderdeel van hun leven en daarmee bereiken ze ook andere jongeren. Dit heeft een
stimulerende uitwerking.
Trainingen
Samen in Actie ontwikkelt trainingen voor jongeren die uiteen kunnen lopen vanuit
faalangsttrainingen tot aan leiderschapstrainingen. Samen in Actie kijkt naar de behoefte die
speelt in de Houtense samenleving, om zo hierop in te spelen. Deze trainingen kunnen
verschillen van een dag tot aan een aantal weken. Hierbij is het doel dat de jongeren
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(vrijwilligers) hierdoor zichzelf leren kennen en ontwikkelen. De reden dat dit van belang is, is
omdat vrijwilligers ook ‘gevoed’ moeten worden om zo weer te kunnen ‘geven’. Wanneer de
vrijwilligers zich ontwikkelen in hun talenten, dan is er een mogelijk om meer
verantwoordelijkheid te geven op het gebied waar hun krachten liggen.
Activiteiten
Naast dat Samen in Actie jongeren de mogelijkheid geeft om de initiatieven van jongeren te
bedenken en uit te voeren, zal Samen in Actie activiteiten opzetten waar jongeren en
volwassenen zich voor kunnen aanmelden om als vrijwilliger mee te helpen. Er wordt weinig
georganiseerd voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld: voor mensen die multipele sclerose (MS)
hebben. De behoefte is ontstaan doordat er een MS-groep is opgezet in Houten waarbij ze
verlangen naar leuke activiteiten. Deze groep is opgezet door mensen die zelf MS hebben.
Samen in Actie wilt hier een schakel tussen zijn.
Andere activiteiten zijn het organiseren van sociaal maatschappelijke evenementen/projecten
voor de mensen die in het netwerk van Samen in Actie zitten, maar ook voor de Houtense
samenleving.
2.4 Methoden
Netwerk Samen in Actie heeft twee methodes ontwikkelt waar vanuit de stichting werkt:
- De SIA-methode: Samenwerken, Inspireren en Actiegericht werken. Deze methode wordt
ingezet voor de activiteiten en projecten die worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hierin staan
deze drie begrippen als drijfveer.
- De METRO-methode: Motiveren, Enthousiasmeren, Talentgericht werken, Relatiegericht
werken en Ontwikkelen. Deze methode wordt ingezet tijdens trainingen, vrijwilligerswerk en het
eigen en nieuwe netwerk van Samen in Actie.
Deze twee methodes worden los van elkaar ingezet, maar kunnen ook juist gecombineerd
worden omdat het elkaar aanvult in het werk wat Netwerk Samen in Actie doet.
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2.5 Meerjarenbegroting 2017-2021

Inkomsten

2017/2018

2019

2020

Partners
Bedrijven
Maatschappelijke
organisaties
Scholen
Kerken
Giften

€ 8.000
€ 6.500

€ 7.500 € 12.500
€ 4.000 € 4.500

2021
€
15.500
€
30.000
€
12.500
€ 5.000

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Totaal inkomsten

Fondsen

€ 47.500 € 28.000 € 17.000

Gemeente

€ 15.000 € 25.000 € 30.000

2.500
2.500
4.250
3.000

€ 89.250

2.000
2.500
3.000
2.500
€
74.500

2.500
3.000
3.000
2.500
€
75.000

2.500
3.000
3.500
2.500
€
74.500

€ 50

€ 750

€ 750

€ 250

Resultaat

Totaal fondsbijdrage:

1,5 jaar

VSBfonds (3,5 jaar)

3,5 jaar

€
€
€
€

4,5 jaar

€ 92.500

Kansfonds

€ 47.500
€
108.000

Oranje Fonds 4,5 jaar
3,5 jaar
Totaal projectkosten

€ 237.200

Totaal benodigde inkomsten

€ 238.750
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Totaal
€
30.833
€
15.833
€
36.000

Kosten
Personeel

2017/2018
€ 67.450

2019
€
53.750

2020
€
54.250

2021
€
54.250

Vrijwilligersbugdet

€ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500

PR & Communicatie

€ 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Kantoorkosten
Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie

€ 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Inspiratiebijeenkomsten

€ 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000
€ 750

Klusbus

Totaal kosten

€ 500

€ 500

€ 500

€ 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000
€
€
€
€ 89.200 73.750 74.250 74.250
0,89 FTE

1 FTE

1 FTE

1 FTE

32 uur

36 uur

36 uur

36 uur

Duur
3,5
jaar
1,5
jaar
4,5
jaar

4,5 jaar
€
311.450
€
313.250
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2.6 Begroting 2017/2018

Inkomsten

2017/2018

Kosten

2017/2018

Fondsen

€ 47.500

Personeel

€ 67.450

Gemeente

€ 15.000

Vrijwilligersbugdet

€ 7.500

Partners

€ 8.000

PR & Communicatie

€ 4.500

Bedrijven

€ 6.500

Kantoorkosten

€ 4.500

Maatschappelijke organisaties

€ 2.500

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

€ 4.500

Scholen

€ 2.500

Inspiratiebijeenkomsten

Kerken

€ 4.250

Giften

€ 3.000

Totaal inkomsten
Resultaat
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€ 89.250

€ 750

Totaal kosten

€ 89.200

€ 50
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