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Voorwoord 

Beste lezer, 

In dit jaarverslag nemen we u mee in de behaalde resultaten van het kalenderjaar 2021. Het was een jaar 

van onzekerheden en beperkingen, maar ook een jaar van kansen. Met onze lessen uit 2020 hebben we 

zo goed mogelijk gereageerd op de pandemie. We hebben dit jaar gekozen voor een kleinschalige, maar 

intensievere aanpak dan voorgaande jaren. Dit heeft geresulteerd in meer investering in langdurige inzet 

en begeleiding van individuele jongeren in plaats van grootschalige groepsactiviteiten, die mede vanwege 

de maatregelen niet realistisch waren. Ik ben trots op ons team en de jongeren, die ongeacht de 

omstandigheden prachtig werk hebben verzet. Zij hebben maatschappelijke impact in Gouda gerealiseerd 

en hun talenten ontwikkeld. 

Maurice de Korne 

Directeur Netwerk Samen voor Goud 
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Over Samen voor Goud 

Visie 

Jongeren geven de samenleving kleur. Wij geven Goudse jongeren de kans om over opgetrokken muren 

heen te kijken en aandacht te geven aan hulpbehoevende Gouwenaren, ongeacht achtergrond, religieuze 

of politieke voorkeur, sekse of welk verschil er ook mag zijn. Goudse tieners en twintigers vormen een 

eenheid in de strijd tegen eenzaamheid. 

In Gouda raken steeds meer jongeren betrokken bij laagdrempelige activiteiten waar ze in contact komen 

met Gouwenaren met een andere achtergrond dan zij. Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor 

activiteiten als Bewegen is Goud, Straattafels, het Bezoekteam en ontmoeten op diverse manieren 

stadsgenoten die extra steun en aandacht goed kunnen gebruiken. Samen voor Goud is als Goudse 

jongerennetwerk de verbindende partij voor bedrijven, vrijwilligersorganisaties en 

hulpverleningsinstanties om ze met elkaar te verbinden. Netwerk Samen voor Goud groeit in de rol als 

aanjager van verbinding, geeft haar mening en advies op gebied van beleid over eenzaamheid, 

burgerschap, jongeren en vrijwilligerswerk en deelt haar expertise op dit gebied met andere 

belangstellenden. 

Missie en doel 

In het kort: Netwerk Samen voor Goud investeert in een Goudse samenleving waarin mensen naar elkaar 

omzien. Ons doel in 2021 was om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk 

hebben door Goudse jongeren actief te betrekken bij de samenleving. 

Plaats in Gouda 

Ondertussen bestaan we ruim vijf jaar. We merken dat onze vasthoudendheid zich uitbetaald heeft in 

diverse stevige samenwerkingen met zowel scholen, het sociaal domein, maar ook de gemeente. Een van 

de meest concrete voorbeelden is dat we mede-initiatiefnemer zijn van het platform www.in-gouda.nl. 

We signaleerden dat er vele overleggen plaatsvonden en dat er in Gouda veel langs elkaar gepraat werd, 

zonder dat het sociale domein goed met elkaar samen werkte. Daar moest verandering in komen en dus 

hebben we met vijf organisaties de handen inéén geslagen en het informeel netwerk Gouda gelanceerd. 

Ondertussen zijn hier ruim 50 organisaties bij aangesloten. Dat wij kernpartner en aanjager zijn én dat dit 

breed gedragen wordt door Gouda, is voor ons een bemoediging om door te gaan met ons prachtige werk. 

Samen creëren we een stad waarin jongeren welkom zijn, maatschappelijke impact creëren en hun 

talenten ontwikkelen. 
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Doelgroep 

Sinds onze start in juli 2016 hebben we diverse activiteiten ontwikkeld. We hebben sociale en praktische 

acties uitgevoerd. Alle activiteiten worden uitgevoerd door jongeren (15 – 30 jaar) voor hulpbehoevende 

mensen, met als doel om hen in verbinding te brengen en hun persoonlijke groei te stimuleren. We 

hebben afgelopen jaar een verschuiving gemaakt naar een iets jongere doelgroep. Een groot gedeelte van 

onze jongeren zijn 14/15 jaar, die weer begeleid worden door twintigers. Activiteiten die we hebben 

gerealiseerd zijn gericht op het creëren van maatschappelijke impact, ontmoeting met anderen en 

talenten ontwikkelen. 

Daarnaast hebben we in 2021 de stap gemaakt om meer nadruk te leggen op de relatie met jongeren en 

hun persoonlijke groei. We merkten dat het nodig is om eerst goed te investeren in contact met jongeren, 

waarnaar je vervolgens met hun talenten aan de slag kan gaan. Op die manier maken we meer impact en 

investeren we in de lange termijn door middel van talentontwikkeling en leren over muren heen kijken. 

Jongeren zijn de toekomst. De output van dit contact is maatschappelijk toegevoegde waarde. 

 

 

1 Leerlingen van het Hoornbeeck College en Driestar College organiseerden een fairtrade modeshow in opdracht van Fairtrade 
Gouda 
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Projecten  

Het afgelopen jaar hebben we weer veel kunnen doen voor de stad en met de jongeren. Naast onze 

geplande projecten hebben we ook actief ingespeeld op de coronasituatie en de gevolgen daarvan voor 

kwetsbare Gouwenaren en jongeren. In 2021 heeft zich dat met name vertaald in onze focus op relaties 

opbouwen met de mensen die aan ons netwerk verbonden zijn (zowel jongeren als kwetsbare 

Gouwenaren). We hebben het afgelopen jaar al onze projecten ondergebracht in twee programma’s: 

Maatschappelijke Diensttijd en Goudhelden. De Maatschappelijke Diensttijd heeft een aparte begroting, 

welke niet in dit projectplan zijn opgenomen. Alle projecten onder Goudhelden zijn gericht op het 

enthousiasmeren van jongeren om hulp en netwerk te bieden aan kwetsbare en eenzame Gouwenaren. 

Maatschappelijke Diensttijd projecten zijn gericht op de ontwikkeling van jongeren én het realiseren van 

maatschappelijk impact. 

Onze activiteiten in cijfers 

 2019 2020 2021* Waarvan 

MDT 

Aantal projecten 130 100 63 18 

Aantal hulpactiviteiten 1050 1290 1018 270 

Aantal ingezette vrijwilligers 350 300 266 64 

Aantal vrijwilligersuren 3334 1950 6180 5120 

Aantal hulpontvangers 285 260 290 90 

* Naast onze andere projecten organiseren wij ook de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Vanaf 2021 

hebben wij die cijfers meegenomen in onze jaarcijfers. In de laatste kolom is ter verduidelijking het MDT 

aandeel van onze cijfers in 2021 benoemd.  
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Activiteiten tijdens corona 

In 2020 hebben we verschillende activiteiten gestart, denk aan een Heel Gouda Belt actie, een huis aan 

huis actie waar we op ludieke wijze hulpvragen hebben opgehaald en opgepakt, maar ook een 

boodschappendienst en een corona challenge voor leerlingen. Deze activiteiten hebben we nagenoeg 

allemaal ook weer afgerond in 2020. In 2021 hebben we de hieruit opgedane contacten zoveel mogelijk 

proberen te behouden. Bijvoorbeeld via de boodschappendienst bezorgen we nog steeds regelmatig 

boodschappen voor diverse ouderen. Via de Heel Gouda Belt actie zijn er diverse maatjescontacten 

ontstaan. In verband met de herhaaldelijke lockdowns en de focus op relatie met jongeren, hebben we in 

2021 vooral gekozen om in te zetten op kleinschalige, maar langdurige trajecten. Een upgrade van de 

maatschappelijke diensttijd is daar een goed voorbeeld van. 

 

2 Kerstpakketen brengen bij het Leger des Heils - coronaproof! 

Programma Goudhelden 

Bewegen is Goud: Om de week op donderdagavond wordt er gesport door Goudse jongeren en 

statushouders. Dit wordt begeleid door een sportdocent van Sport.Gouda. We sporten in een sporthal. 

Iedere week vinden er andere sporten plaats. Denk aan voetbal, basketbal, volleybal, hockey, badminton, 

of ren- en tikspellen. Dit project zijn we in 2018 samen met Sport.Gouda en Kerk & Vluchteling gestart. In 

2021 heeft het programma helaas de meeste weken stilgestaan vanwege de geldende maatregelen, maar 

desondanks hebben we 9 keer kunnen sporten met in totaal 48 verschillende deelnemers. 

Straattafel: In maart 2019 zijn we gestart met een straattafel voor ons kantoor in de binnenstad. We 

hadden het plan opgepakt om de Straattafel naar vijf verschillende plekken in Gouda uit te breiden. In het 

wijkcentrum Van Noord is dit gelukt. Daar is de straattafel omgevormd tot een vraagbaak waar ouderen 

terecht kunnen met ICT-vragen. Dit draait nu zelfstandig. Daarnaast zijn er twee “anderhalve-meter-

banken” gerealiseerd in samenwerking met Gouda Bruist. Deze banken nodigen uit tot ontmoeting en 

gesprek op veilige afstand. Ook is er in samenwerking met Een Heerlijk Thuis een koffiebakfiets gemaakt. 
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Bezoekteam: Vanuit het bezoekteam gaan jongeren in tweetallen op bezoek bij bijvoorbeeld ouderen of 

anderen die het leuk vinden om bezoek te ontvangen. De jongeren die deelnemen aan het bezoekteam 

doen veelal mee vanuit een Maatschappelijke Diensttijd project. 

Goudhelden 2.0: Dit is het bruisende hart van wie wij als Samen voor Goud zijn. Hier komen hulpvragen 

binnen die niet binnen een bestaand project passen. Juist dan willen we kijken welke mogelijkheden er 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan een wandelmaatje voor een oudere, boodschappen doen voor mensen die niet 

zelfstandig naar de winkel kunnen, fietsles geven, iemand begeleiden naar een ziekenhuisafspraak, etc. 

Goud!: Mentorproject Goudvinders is al twee jaar in voorbereiding. Wegens omstandigheden heeft dit 

project een tijd lang op pauze gestaan, maar vanaf november 2021 hebben we opnieuw fondsen 

aangevraagd waarvan een groot gedeelte al toegekend is. We noemen dit project nu Goud! Zoals het 

ernaar uitziet kan dit project eindelijk in maart 2022 starten. 

 

3 De Straattafels, een ontmoetingsplek voor jong en oud 
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Programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 

MDT Onderwijs: In 2021 zijn we het derde jaar van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ingegaan met het 

Hoornbeeck College. Tijdens MDT zetten jongeren zich in voor een maatschappelijk doel en doen ze mee 

aan workshops. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding door middel van groepsbrede 

intervisies en individuele gesprekken. Ook in 2022 willen we dit project voortzetten. 

MDT RealStars: In september 2021 is MDT RealStars gestart. Dit is een MDT-traject in samenwerking met 

het Driestar College, waarbij jongeren uit de derde klas aan de slag gaan voor verschillende Goudse 

organisaties. Voor een deel van de MDT Onderwijs groep is het maatschappelijk doel om de MDT RealStars 

jongeren te begeleiden. We zien dat deze twee groepen jongeren door het leeftijdsverschil en de 

verschillende ervaringen elkaar goed versterken. De inhoudelijke begeleiding wordt geboden door 

Goudse experts in het vakgebied waar de jongeren aan de slag gaan (bijv. Bibliotheek, Indebuurt, 

Fairtrade, etc.). 

 

4 De RealStarsmarkt, een groot succes met meer dan 200 deelnemers 
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De thema’s waar wij alles voor doen 

In al onze activiteiten bouwen wij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Drie thema’s staan 

daarbij centraal: bubbels doorbreken, community building en voorbereiden op de toekomst. 

Bubbels doorbreken 

We zien dat er in onze stad veel verschillende bevolkingsgroepen zijn en dat die soms langs elkaar heen 

leven. Wij zetten ons in voor laagdrempelige ontmoeting, zodat jongeren kennismaken met werelden die 

voor hen onbekend waren. De jeugd is de toekomst, en met het creëren van wederzijds begrip bouwen we 

aan een verbonden samenleving. 

Community building 

We bieden jongeren in onze stad een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en gezien worden. We bouwen een 

band met hen op en ontdekken samen hun talenten. We laten jongeren zien dat ze belangrijk zijn voor de 

stad en de maatschappij door hen in te zetten op maatschappelijk betrokken activiteiten. 

Voorbereiden op de toekomst 

Al onze activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Hierbij staan openheid, 

sociale betrokkenheid en plezier centraal. Door zich in te zetten voor maatschappelijke organisaties, hun 

talenten te ontdekken en in te zetten, kennis te maken met mensen die anders zijn dan zij en te oefenen 

met het organiseren van events, worden jongeren voorbereid op een volwassen en betrokken rol in de 

maatschappij. 

Netwerk en advies in Gouda 

Om onze jongeren een nog betere ervaring te geven, werken wij graag samen met andere (Goudse) 

organisaties. We zijn mede-initiatiefnemer van www.in-gouda.nl. Het informele netwerk dat (in)formele 

zorginstanties aan elkaar verbindt en drie keer per jaar een thematische bijeenkomst organiseert. In dit 

netwerk delen we onze kennis en expertise en dragen we bij aan socialer Gouda waarin jongeren een 

duidelijke positie hebben in creëren van maatschappelijke impact. 
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Begroting 

Voor een terugblik op de financiën van het afgelopen jaar verwijzen we u naar de jaarrekening van 2021. 

Deze is opgesteld door Visser & Visser Accountants- en belastingadviseurs. 

Hieronder volgt de gerealiseerde begroting van 2021 en de begroting voor de komende twee jaren. 2021 

was een spannend jaar, waar we zelfs tijdelijk even tegen een gat in onze begroting hebben aangekeken. 

Daarom hebben we voor komend jaar extra ingezet op fondswerving. Dit heeft erin geresulteerd dat we 

een strakke projectplanning hebben gemaakt, onze banden met de gemeente Gouda hebben verstevigd en 

daardoor ook een extra project mogen realiseren, onze maatschappelijke diensttijd (MDT) in 2021 hebben 

uitgebreid en mogelijk in 2022 onze huidige twee MDT projecten behouden plus een derde MDT project 

starten.  

Onderstaande begroting is exclusief MDT. In de jaarrekening zijn onze complete financiën te vinden. 
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Inkomsten 2021 
Gerealiseerd 

2021 
2022 2023 

Gemeente € 50.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 

Subsidie landelijk € 22.000 € 80.586 € 25.000 € 35.000 

Fondsen € 66.000 € 37.620 € 75.000 € 60.000 

Bedrijven € 25.000 € 5.000 € 30.000 € 30.000 

Maatschappelijke organisaties € 500 € 0 € 2.000 € 4.000 

Scholen € 2.000 € 1.250 € 3.000 € 4.500 

Kerken € 500 € 0 € 2.500 € 3.500 

Giften € 500 € 320 € 2.500 € 3.000 

Totaal inkomsten € 166.500 € 154.776 € 180.000 € 190.000 

  

 

  

Kosten 2021 
Gerealiseerd 

2021 
2022 2023 

Personeel € 143.000 € 123.809 € 148.000 € 152.000 

Vrijwilligersbudget € 5.000 € 1.086 € 7.500 € 8.000 

PR & Communicatie € 6.000 € 4.692 € 7.500 € 9.000 

Kantoorkosten € 5.000 € 10.629 € 5.000 € 7.500 

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

Inspiratiebijeenkomsten € 3.500 € 3.113 € 6.000 € 9.000 

Totaal kosten € 165.500 € 146.329 € 177.000 € 188.500 

 

 

 

 

Resultaat € 1.000 € 8.447 € 3.000 € 1.500 
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Toekomst  

In de zomer van 2020 hebben we drie speerpunten opgesteld waar we vanaf 2021 tot en met 2023 

aandacht aan willen geven. Hieronder geven we een korte terugblik op de ontwikkeling hiervan. 

Kwetsbare jongere betrekken 

Afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet om meer te investeren in kwetsbare jongeren. Dit 

heeft zich vooral geuit in het benaderen van partners en het maken van plannen.  

In de afgelopen jaren zijn we regelmatig in contact gekomen met jongeren die bijvoorbeeld een 

achterstand hadden met hun studie, na een studie lastig aan het werk kwamen of de Nederlandse taal 

niet voldoende beheersten om goed te participeren in de maatschappij. Deze jongeren hebben onze 

aandacht getrokken. Met onze maatjesprojecten, hulpvragen en andere projecten willen we bewust 

investeren in het contact met deze doelgroep. We willen ze ondersteunen door passende projecten aan te 

bieden als mentortrajecten waar ze als deelnemer participeren of sportactiviteiten. Met aandacht voor 

deze groep investeren we in het versterken van hun netwerk en het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. We hebben oog voor diversiteit en inclusiviteit. Jongeren van diverse achtergronden, 

niveaus en culturen komen met elkaar in contact. Hierdoor verwachten we minder eenzaamheid en meer 

betrokkenheid en participatie (zowel maatschappelijk als economisch) van jongeren in Gouda. 

Structuur voor uitbouw Samen voor Goud 

Komende jaren willen we gebruiken om te structureren. Doen waar we goed in zijn. Jongeren betrekken, 

enthousiasmeren en inzetten voor maatschappelijke projecten. We investeren op kwaliteit verhogen. Dit 

doen we door een goede structuur neer te zetten zodat ieder project dat we draaien, goed geborgd en 

financieel verduurzaamd wordt in Gouda. Dit zorgt voor vertrouwen en positieve resultaten én zorgt 

ervoor dat meer jongeren zich inzetten en ontwikkelen. Tot nu toe zetten we circa 5% van de Goudse 

jongeren in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar in. Dit betekent dat er nog voldoende potentieel is om uit te 

breiden. Ook liegen de cijfers rondom eenzaamheid er niet om: in 2019 voelde 46% van de Gouwenaren 

zich eenzaam. Dit pakken wij aan en daarom investeren wij als organisatie in een goede structuur zodat 

we meer jongeren kunnen inzetten en minder eenzaamheid realiseren in Gouda. 

Financiële verduurzaming 

Doordat we bouwen aan een heldere structuur en samenwerking met fondsen, bedrijven, gemeente en 

landelijke subsidies werken we aan een stabiele basis voor onze activiteiten. Daarnaast werken we aan 

een structurele samenwerking met Goudse scholen. We gaan verkennen of het mogelijk is om 

abonnementen aan te bieden aan zorgorganisaties, in ruil voor inzet van vrijwilligers. Ook willen we een 

trainingsaanbod ontwikkelen voor maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven.  
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Ten slotte 

Dit jaarverslag is geschreven om u inzicht te geven hoe Samen voor Goud jongeren op verschillende 

manieren van betekenis laat zijn, helpt zichzelf te ontwikkelen en waarde toe te voegen aan onze stad en 

medemensen. Wij bouwen community, doorbreken bubbels en bereiden jongeren voor op de toekomst. 

Openheid, plezier en sociale betrokkenheid staan hierbij centraal. We hebben vertrouwen in jongeren, dus 

in de toekomst! 

Wilt u ook door het jaar heen op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan op LinkedIn of 

Instagram! 

Namens het team van Samen voor Goud, 

Maurice de Korne 

Directeur Netwerk Samen voor Goud 
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Bijlage 1: Contactgegevens  

Contactgegevens medewerkers 

 

Contactgegevens bestuur 

 

Leon Smit 

Voorzitter 

voorzitter@samenvoorgoud.nl 

 

Jeffrey Strik 

Penningmeester  

penningmeester@samenvoorgoud.nl 

 

Maartje Bouwens 

Secretaris 

secretaris@samenvoorgoud.nl 

 

Contactgegevens organisatie 

 

Postbus: 452 2800AL Gouda 

Bezoekadres: Kanaalstraat 31, 2801SH Gouda 

IBAN: NL04 INGB 0007 2220 83 

RSIN: 85621222 

KvK: 65680790 

 

www.samenvoorgoud.nl 

             

 

 

Maurice de Korne 

Directeur 

Tel. 06-21905867 

maurice@samenvoorgoud.nl 

 

 

Sarah van Assenbergh 

Projectcoördinator MDT + teamleider 

Tel. 06-11196029 

sarah@samenvoorgoud.nl 

 

Volkan Özdemir 

Jongerenwerker 

Tel. 06-11105640 

volkan@samenvoorgoud.nl 

Sarah Looijen 

Projectcoördinator Realstars 

Tel. 06-28217154 

sarahlooijen@samenvoorgoud.nl 

https://www.linkedin.com/company/samenvoorgoud
https://www.instagram.com/samenvoorgoud/?hl=nl
https://twitter.com/SamenvoorGouda

