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Inleiding
Zomer 2021. Met slippers aan en een teiltje vieze vaat onder de
arm liep ik naar de afwasgelegenheid. Met mijn gezin was ik op
vakantie op een camping in Frankrijk. Ik heb enorm van dit
campingleven genoten: daar waar je allemaal gelijkwaardig
bent. En waar je met ongeveer hetzelfde doel op dezelfde plek
bent. Een praatje is zo gemaakt. Je deelt ervaringen en ook
spullen van elkaar. 's Avonds bij het kampvuur gaat de
verbinding verder. Al pratend bij de vlammen ontdekten we
welk vuurtje er in de harten van onze mede- campingbewoners
brandde. Waar hij of zij warm voor loopt of hoe hij of zij de reis
van zijn of haar leven vormgeeft.
Dit campingleven is een mini samenleving wat me inspireert.
De saamhorigheid, elkaars afkomst wat niet meespeelt, er is tijd
en oog voor elkaar. Verbindingen worden snel en makkelijk
gelegd.
Dit campingleven tipt aan een samenleving wat ik voor ogen
zie. Misschien niet met een tent of slippers. Maar wel met een
afwasborstel, handschoenen, en met 'tijd'. Jongeren met
bereidheid om gelijkwaardig te zijn, wat voor een ander te
doen, samen op te trekken en van elkaar te leren.
Daarvoor hoeven we niet naar Frankrijk of elders te reizen. Maar
dat is de reis van ons leven waar we dagelijks op onze eigen
plek onderdeel van uitmaken. Waarin we op ons eigen
'campingveld' met verschillende mensen verblijven. Maar waar
we gelijkwaardig mogen zijn, behulpzaam en oog hebben voor
elkaar. Een samenleving wat in verbinding staat met elkaar,
waar hulp is wanneer dat nodig is.
Bij jongeren begint die reis nog maar net. Netwerk Dien je Stad
ziet dat als kans om waardevolle bagage voor deze reis mee te
geven. Namelijk de ervaring dat door naar elkaar om te zien je
betekenis toevoegt in het leven van een ander én van jezelf.
Vol vertrouwen zien we uit naar het jaar 2022, waar we in de
reis van 1.200 jongeren gaan investeren.
Hoe we dat gaan doen? Dat lees je in dit projectplan. Dus doe
net of je op de camping bent, pak je campingstoel of neem
plaats in je hangmat. Dan verbind ik je graag aan Netwerk Dien
je Stad.
Met vriendelijke groet,

Marieke van der Heide
Teamleider Netwerk Dien je Stad

Toelichting
Netwerk Dien je Stad is het lokale jongeren vrijwilligersnetwerk in Ede dat bestaat uit jongeren die
zich vrijwillig inzetten voor hun stadsgenoten die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten.
Het gaat om mensen die in de gemeente Ede wonen, zelf geen aanspraak kunnen maken op hun
eigen sociale netwerk en geen financiën hebben om hulp in te kopen. Het netwerk is in 2009
ontstaan vanuit het initiatief van Edese jongeren die betrokken waren bij Stichting TijdVoorActie.
Vanaf 2020 behoort Netwerk Dien je Stad, samen met 4 andere projecten tot een stichting: Stichting
Netwerk Dien je Stad. De andere projecten zijn:

Coördinatie
Vrijwilligers
Vluchtelingen Ede

Maatjes:
Meer dan
huiswerk

Mentorproject
Laten we
Welzijn

YourCube
(Maatschappelijke
Diensttijd)

verbindt mensen vanuit
een vluchtsituatie die een
status hebben gekregen
en Edenaren met elkaar. In
samenwerking met
inwoners en organisaties
wordt bijgedragen aan
een volledige en
volwaardige integratie van
nieuwe Edenaren.

verbindt kwetsbare
kinderen aan een
vrijwillig maatje die
hen helpt in de
ontwikkeling van
schoolvaardigheden.

verbindt kwetsbare
jongeren aan een
vrijwillige mentor
die hen helpt om
tot ontwikkeling te
komen.

biedt jongeren de
kans om hun
talenten te
ontdekken en
ontwikkelen door
van betekenis te zijn
voor een ander.

Binnen Stichting Netwerk Dien je Stad richten de projecten zich met passie,
elk met hun eigen expertise, ervaring, en werkwijze, op een brede
doelgroep van mensen in verschillende leeftijden en met diverse
achtergronden. Met de inzet van jongeren wordt er op veel
verschillende manieren hulp en netwerk geboden.

Doelstelling

Jongeren zetten zich in voor de Edese samenleving
door hulp en netwerk te bieden aan hun
stadsgenoten die eenzaam zijn of
in een kwetsbare situatie zitten.
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Bron

De inspiratiebron voor het werk van Netwerk Dien je Stad is Jezus
Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te dienen en liet op
inspirerende wijze zien hoe je van betekenis kunt zijn voor je medemens.

Visie
Netwerk Dien je Stad gelooft in een samenleving waarin jongeren van
betekenis zijn voor hun stadsgenoten. 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. 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.

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
te zijn voor
mensen
die hulp en
netwerk nodig
hebben.

Missie

Netwerk Dien je Stad
biedt jongeren
dagelijks de
mogelijkheid om hulp
te bieden aan
stadsgenoten die
eenzaam zijn of in een
kwetsbare situatie
zitten. We inspireren
jongeren, faciliteren
en begeleiden hen in
de hulp die zij geven
aan hun stadsgenoot.
Zo helpen we mensen
die kwetsbaar zijn en
bieden we jongeren
de mogelijkheid om
van betekenis te zijn
voor een ander.

4. We
begeleiden
jongeren als ze
hulp en netwerk
bieden aan hun
stadsgenoten.

5. We geven met
jongeren
betekenis aan
wat de hulp
voor de ander
en voor henzelf
betekent.

Onze primaire focus ligt daarbij op eenmalige praktische klussen en maatjestrajecten (waar een
praktische hulpvraag onderdeel van kan zijn).
De meeste aandacht van onze (project)coördinatoren gaat uit naar het werven, verbinden en
begeleiden van de jongeren en het onderhouden van contact met de hulpontvangers.
Naast individuele trajecten organiseren we ook groeps- en ontmoetingsactiviteiten. 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 medebewoners. Groepsinzet heeft ook een netwerkfunctie.
Jongeren leren elkaar (beter) kennen en motiveren elkaar.

Sociale basis

De visie en het vormgeven van het werk binnen Netwerk Dien je Stad draagt bij aan de versterking
van de sociale basis, zoals in het actieprogramma van de gemeente Ede staat beschreven. Daarbij
hebben we een groot aandeel bij de thema’s welzijn en preventie. De aansluiting bij de actielijnen
is te zien in de visie en werkwijze van Netwerk Dien je Stad, waarbij vrijwilligers worden ingezet om
met elkaar niet alleen de sociale basis te vormen maat ook te versterken. Door de vrijwillige inzet
van jonge mensen er wordt toegeleefd naar een samenleving waar mensen als vanzelf naar elkaar
omzien en waarin je van betekenis bent voor elkaar en voor jezelf. Naast de directe inzet in de
actielijn 'Vrijwilligers', sluit Netwerk Dien je Stad aan bij de actielijnen:
Vraag en Aanbod
Samenwerking in de sociale basis
Samenwerking met toegang en formele zorg
Meten en weten

3

Doelgroep
1. Jongeren (in de leeftijd van 15-30 jaar)
die zich via Netwerk Dien je Stad
vrijwillig (kunnen) inzetten door hulp en
netwerk te bieden aan mensen in Ede die
weinig of geen netwerk hebben.
We beschrijven zes verschillende
matchtypen waar Netwerk Dien je Stad
zich in 2022 op gaat richten.
1. Individuele jongeren
2. Vriendengroepen
3. Middelbaar Beroeps Onderwijs
4. Hoger Beroeps Onderwijs
5. Studentenvereniging
6. Jeugdwerk in kerken

2. (Kwetsbare) mensen in Ede
die geen of weinig netwerk hebben en geen
financiën hebben om hulp in te kopen.
De doelgroep mensen die een hulpvraag
kunnen stellen en geholpen worden is
breed: jongeren, ouderen, gezinnen waar
problemen zijn, mensen met niet
aangeboren hersenletsel, verstandelijke- of
lichamelijke beperking, kinderen, mensen
die vanuit een vluchtsituatie komen,
mensen met een verslaving, mensen die
eenzaam zijn, mensen onder de
armoedegrens, dak – en thuislozen, mensen
binnen verzorgingshuizen en andere
instellingen.

Jongeren hebben de mogelijkheid om (eenmalig, tijdelijk of structureel):
Een sociale activiteit met een kwetsbare stadsgenoot te doen
Een praktische activiteit met een kwetsbare stadsgenoot te doen
Een eigen activiteit binnen een organisatie te organiseren
Mee te lopen bij een bestaande activiteit van een organisatie
Een eigen initiatief te ontplooien

"Ik zit in de appgroep
voor noodhulp. Zo kan
ik kiezen wanneer en
wat ik kan doen. Super
handig!"
Vrijwilliger Netwerk
Dien je Stad
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Hulpaanbod
Onze kernactiviteit is het verbinden van jongeren aan mensen in Ede die
eenzaamheid kennen of in een kwetsbare situatie zitten, zodat sociale –en
praktische hulp geboden wordt.
Jongeren bieden hulp aan mensen door:

Sociale hulp
- maatjes te zijn voor een iemand die eenzaam is
- eenzame ouderen te bezoeken
- boodschappen doen, taalles, oppassen of de hond uitlaten
- belmaatjes die telefonisch regelmatig contact hebben

Praktische hulp
- hulp in de tuin
- klussen in de woning
- kleine verhuizingen

Groepsactiviteiten
- activiteiten bij zorginstellingen
- activiteiten in buurthuizen
- praktische of sociale hulp

5

Beoogde resultaten 2022

325

Projecten

50
150
45

1.200

Vrijwilligers

6.000

Vrijwilligersuren

1.400

Hulpontvangers

80

De 325 projecten zijn verdeeld in:
Maatjescontact (o.a. gezelligheid,
activiteiten, boodschappen, hond
uitlaten)
Praktische hulpactiviteiten (hulp in de
tuin, klus in huis, ontruiming, kleine
verhuizingen)
Bezoeken van bewoners: ouderen of
mensen in eenzaamheid.
(gezelligheid, activiteit)
Groepsactiviteiten bij organisaties
(wandelen, spelletjes, eten en drinken)

In 2022 resulteert dit in:
1.500 hulpactiviteiten die worden uitgevoerd
1.000 jongeren die zijn geïnspireerd
Een klanttevredenheidscijfer van minimaal een 7,5
Toelichting:
Onder projecten verstaan we hulpvragen die we
oplossen en groepsactiviteiten die we organiseren.
Een deel van die hulpvragen zijn structureel. Deze
hulpvragen bestaan uit een aantal hulpactiviteiten. Zo
kan een jongeren die aan een eenzame oudere
mevrouw gekoppeld is (project) haar wekelijks helpen
(hulpactiviteiten).

"Jongeren ervaren hoe simpel
het is om betekenisvol
vrijwilligerswerk te doen."
Vera, coordinator maatjes

"Samen in een tuintje
werken is al leuk en dan
nog die blije gezichten...
Daar doe je het voor!"
Vrijwilliger
bij een tuinklus
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Activiteiten
Om de doelstellingen te realiseren
organiseren we vele kleinschalige of
grootschalige activiteiten. Bij alles staat
ontmoeting tussen jongeren en
kwetsbare mensen centraal .
Vrijwilligers werven, motiveren en
binden
Naast de inspiratiebijeenkomsten die we
in 2022 gaan organiseren, is er meer
nodig om jongeren te werven. Dat gaan
we doen door:
Groepen jongeren, verenigingen,
kerken, scholen, en andere plekken
waar jongeren zijn actief te
benaderen. Daarbij maken we kenbaar
wat de nood is en hoe zij van
betekenis kunnen zijn PR in te zetten
en social media te gebruiken om
jongeren te kunnen bereiken.
Jongeren die al betrokken zijn bij
Netwerk Dien je Stad betrokken
houden: Vrijwilligerswaardering,
persoonlijk contact onderhouden en
netwerkbijeenkomsten zullen hieraan
bijdragen.
Actief samenwerken met andere
organisaties om zo goed mogelijk een
plek te kunnen bieden aan de jonge
vrijwilliger, wat past bij zijn of haar
motivatie. Daar waar een andere
organisatie beter past, is het goed om
de jongere daar een kans te geven. Dit
werkt ook andersom.
Uit het afstudeeronderzoek van Social
Work studenten van de CHE (Onderzoek:
"Lessen uit coronatijd m.b.t. werven,
motiveren en binden van vrijwilligers, juni
2021") blijkt dat de vrijwilligers van Dien je
Stad positief staan tegenover de
vrijwilligerswaardering en
ontmoetingsmomenten met andere
vrijwilligers. Er wordt daarom in de
activiteiten aandacht gegeven aan
vrijwilligerswaardering. Dat wordt gedaan
door het uitspreken van waardering of in
de vorm van kaartjes of gadgets. Hierdoor
wordt uitgelicht op welke manier jongeren
van betekenis zijn en welke impact ze
maken.

Samenwerking met groepen
Netwerk Dien je Stad werkt met name samen met
scholen, (studenten)verenigingen en jeugdwerk in
kerken. Dit zijn plaatsen waar jongeren samen komen
en van daaruit geïnspireerd en ingezet worden om
bij te dragen aan het leven van kwetsbare
stadgenoten. Er wordt met de jongeren zowel
sociale en praktische hulp geboden. Doel van deze
activiteiten is om jongeren te inspireren en vanuit
deze eenmalige ervaring te betrekken bij Netwerk
Dien je Stad. Zodat jongeren zich vaker gaan
inzetten voor hun kwetsbare stadsgenoten.
Mocht het zo zijn dat de situatie in de samenleving
zo is dat er veiligheidsmaatregelingen gelden en
groepen niet bij elkaar kunnen komen, wordt een
alternatieve manier van ontmoeting en contact
gezocht die past bij de situatie en worden
activiteiten waar mogelijk aangepast en voortgezet
op deze manier.
Aansluiten bij mogelijkheden
Ook in 2022 sluiten we onze werkwijze aan bij de
mogelijkheden die er in de samenleving zijn. In het
geval van beperkende omstandigheden, zoals we in
2020 - 2021 hebben meegemaakt ten tijde van
corona, worden activiteiten anders vormgegeven.
Contact wordt aangepast aan de mogelijkheden en
wordt persoonlijk contact met hulpontvangers en
vrijwilligers geïntensiveerd. Ook het hulpaanbod
laten we binnen onze mogelijkheden aansluiten op
de hulpvraag van onze doelgroep. Daarbij wordt de
samenwerking met partnerorganisaties gezocht om
zo goed mogelijk ook Ede breed de hulpvraag en het
hulpaanbod op elkaar te laten aansluiten.
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"Samen hebben we in de tuin
gewerkt. Dat was gezellig. De
vrouw genoot zichtbaar van dat
we er waren, ook al was de
tuin nog niet af. Samen gaan
we het een andere keer
afmaken!"
Vrijwilliger bij een tuinklus

Symposium
In samenwerking met Present Ede houden we in
2022 een symposium voor de relaties in het
sociale domein van de gemeente Ede ter
bevordering van de samenwerking met allerlei
partners en om kennis en ervaring te delen.
Inspiratiebijeenkomsten
In 2022 gaan we inspiratiebijeenkomsten
organiseren. Het doel daarvan is om jongeren bij
elkaar te brengen en hen te inspireren en
motiveren over hoe je van betekenis voor elkaar
kan zijn. Een onderdeel van zo'n
ontmoetingsmoment is de mogelijkheid om je
vrijwillig in te zetten. Bijvoorbeeld door een
praktische klus uit te voeren, mensen te bezoeken
die eenzaam zijn of door iets te organiseren voor
mensen in een kwetsbare situatie. Dit doen we op
scholen, voor studentenverenigingen en bij
jeugdgroepen van bijvoorbeeld kerken.
Ervaring uit 2020 - 2021 tijdens de
maatregelingen rondom het coronavirus en de

gevolgen ervan, leerde ons dat de inzicht in de
nood van stadsgenoten jongeren activeert om
zich in te zetten. Door vervolgens
vrijwilligerswerk te gaan doen, leerden zijn dat
zij met minimale inzet al een groot verschil
kunnen maken. Ook in 2022 zullen we de nood
van stadsgenoten bij jongeren onder de
aandacht brengen zodat jongeren van betekenis
mogen zijn voor anderen en voor zichzelf.
Ontmoetingsfeest
Het Ontmoetingsfeest wordt gehouden om de
vrijwilligers te bedanken en de hulpontvangers
een gezellig feest aan te bieden waar zij andere
mensen kunnen ontmoeten. Ook onze relaties
en partners worden hiervoor uitgenodigd. Er
komen zo’n 450 mensen naar het feest. Voor
2022 wordt gekeken of het gezien de situatie
van de samenleving mogelijk is om met zo’n
grote groep bij elkaar te komen. Mogelijk wordt
een alternatieve manier van samenkomen
ingezet.

Werkwijze
Vraaggericht en aanbodgericht
Netwerk Dien je Stad werkt zowel vraaggericht als aanbodgericht.
Vraaggericht
Zowel inwoners zelf als hun vertegenwoordiger kunnen een hulpvraag bij Netwerk Dien je Stad
indienen. Indicatie is dat mensen zelf geen eigen sociaal netwerk kunnen aanspreken en er geen
financiële middelen zijn om hulp in te kopen. Inwoners worden ondersteund in het betrekken van hun
eigen sociale netwerk en er wordt gekeken of de vraag (in het kader van financiën) beter uitgevoerd
kan worden door een partnerorganisatie. Netwerk dien je Stad wil toegankelijk en bereikbaar zijn. We
zien de mensen en denken met hen mee in een passend antwoord op hun hulpvraag.
Aanbod gericht
Als (groepen) jongeren zich willen inzetten voor een specifieke doelgroep of bij groepsactiviteiten
binnen instellingen of buurtcentra dan gaan we daarop passend aanbod zoeken. Netwerk Dien je Stad
levert maatwerk. Zo kunnen jongeren hun talent inzetten en zich ontwikkelen in de hulp aan kwetsbare
mensen.
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Wijkgericht en Ede breed
Netwerk Dien je Stad is een jongerenorganisatie die in heel Ede haar werkt doet. Tegelijkertijd wordt
er ook door de jongeren in de eigen buurt hulp geboden aan kwetsbare mensen.
Doelgroep
De meeste jongeren die zich via Netwerk Dien je Stad inzetten wonen bij hun ouders, in
studentenhuizen of op woongroepen in Ede. Andere jongeren studeren in Ede, maar wonen in een
andere stad.
Jongeren bewegen zich doorgaans in meerdere groepen, zoals school, sport, vriendengroep,
jeugdwerk in kerken, online, (studenten)vereniging en de straat waar zij wonen. Jongeren zijn niet
gebonden aan woonwijken en tegelijkertijd komen zij er dagelijks.
Wijkgericht
Netwerk Dien je Stad vindt het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor mensen in een kwetsbare
situatie en leren om er voor hun stadsgenoot te zijn. Een maatschappelijk effect dat we nastreven is
dat jongeren in hun eigen omgeving omzien naar mensen die wat hulp kunnen gebruiken. Gewoon
op school, bij de vereniging, in de kerk en in de eigen straat en wijk.
Om dit te realiseren:
bieden we jongeren de gelegenheid om hulpvragen in hun eigen wijk op te pakken. De mensen
die zij helpen, komen ze vervolgens weer op een ander moment in de wijk tegen.
benaderen wij jongeren die in dezelfde wijk wonen als waar de hulpvraag vandaan komt.
inspireren we jongeren en dagen hen uit om alleen of samen met anderen een antwoord te
geven op de nood die zij zelf in hun eigen omgeving signaleren.
werken we samen met buurtinitiatieven, buurtwerkers, samenlevingscoaches, gebiedsmanagers,
sociale teams en andere hulpverleners in de wijk ten behoeve van de hulp aan onze kwetsbare
stadgenoot.
Ede breed
Netwerk Dien je Stad is een jongerenorganisatie die werkzaam is in Ede. Er wordt maatwerk geleverd.
Dit is wijk overstijgend. Het gaat er in eerste instantie om dat jongeren zich inzetten en dat mensen
in kwetsbaarheid geholpen worden. Als dit in de eigen wijk kan, dan faciliteren we dat en anders
organiseren we de hulp met jongeren die op andere plekken in Ede wonen.
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Impact en resultaatmeting
In samenwerking met de gemeente Ede en ketenpartners gaat Netwerk Dien
je Stad ook in 2022 haar output zichtbaar maken en wat de hulp aan
verandering brengt in het leven van de hulpontvangers en vrijwilligers. Naast
de eerder genoemde cijfers in het hoofdstuk doelstellingen meten we de
beoogde effecten en de tevredenheid onder doelgroepen. Hiervoor worden
interviews gehouden, rapportages database uitgelezen en vragenlijsten
ingezet.
Beoogde effecten
Netwerk Dien je Stad wil de volgende beoogde effecten bereiken:.
Jongeren
Stimuleren van jongeren zodanig dat zij zich actief inzetten voor
welzijnsactiviteiten en ondersteuning van anderen.
Jongeren ontdekken hun talenten en ontwikkelen zich, voor
zichzelf en de maatschappij.
Inwoners uit Ede zetten zich in voor welzijnsactiviteiten en
ondersteuning van anderen, zowel bij mensen thuis als in
zorginstellingen.
Mensen in eenzaamheid of in een kwetsbare situatie
Het bieden van hulp aan inwoners in een kwetsbare situatie
die weinig of geen netwerk hebben, zodanig dat zoveel
mogelijk inwoners zelf- en samenredzaam zijn, blijven of
worden.
Inwoners (in eenzaamheid of in een kwetsbare situatie)
doen mee aan de samenleving in al zijn facetten, wonen
zo lang mogelijk thuis en ervaren daarbij minder fysieke
en mentale drempels.
Binnen de eigen organisatie worden er (participatie-)
plekken geboden aan jongeren en volwassenen met een
afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt, zodat
de persoon geactiveerd en gestimuleerd wordt tot
meedoen aan de samenleving.
Ouderen en jongeren zijn meer zelfredzaam
door vroegtijdige inzet van ondersteuning bij
(beginnende) problemen.
Tevredenheid onder doelgroepen
Jongeren: tevredenheid over de organisatie
Netwerk Dien je Stad: gemiddeld een 7,5
Doelgroep hupvragers: tevredenheid over nut
ondersteuning: gemiddeld een 7,5
Organisaties: tevredenheid en meerwaarde
voor partners: gemiddeld een 7,5
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Begroting en dekkingsplan 2022
Inkomsten
Gemeente Ede
Fondsen
Partners
Scholen
Bedrijven
Kerken
Maatschappelijke org.
Overige inkomsten

€
€
€
€
€
€
€
€

107.500
25.000
12.500
5.500
15.000
4.250
3.500
3.250

Totaal inkomsten

€ 176.500

Resultaat

€

Kosten
Personeel
Ontwikkeling
Vrijwilligersbudget
Ontmoetingsfeest
Bijdrage klusbus
Projectkosten
Huisvestingskosten
Communicatie & PR
Bijdrage landelijk netwerk
Automatiseringskosten
Kantoorkosten
Accountantskosten
Opbouw continuïteitsreserve

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

125.200
1.750
2.000
12.500
2.100
2.600
250
4.200
750
12.500
5.050
3.150
4.400

Totaal kosten

€

176.450

50
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Contact
Contactgegevens Netwerk Dien je Stad
Stichting Netwerk Dien je Stad
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede
Kantooradres: Stationsweg 109, 6711PN, Ede
E mail: netwerk@dienjestad.nl
Website: www.dienjestad.nl
Telefoon: +31 (0)6 811 965 02
Financiële gegevens
RSIN: 860712771
KvK nummer: 76631109
IBAN: NL48 RABO 0352 2253 00
t.n.v. Stichting Netwerk Dien je Stad

Kernteam
Lisanne Brouwer, Projectcoördinator
Dirjanne van Drongelen, Projectcoördinator
Vincent Simon, Projectcoördinator
Marieke van der Heide, Teamleider
Eelke Dekens, Directeur
Aantal FTE: 2,1
Versterkt met:
2 Vrijwilligers
1 Stagiaire

"Deze vrouw is super blij als
ik kom. Ze voelt zich daardoor
minder eenzaam. Het is een
schat!"
Anneke, vrijwilliger en maatje
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