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Hart voor Zwolle 
 

Stichting Hart voor Zwolle is opgericht in 2014. Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare               

Zwollenaren. Deze jongeren zetten zich vrijwillig in voor stadsgenoten die weinig tot geen eigen              

netwerk hebben. Inmiddels hebben honderden jongeren hulp en netwerk geboden aan Zwolse            

hulpontvangers. Op deze manier werkt Hart voor Zwolle mee aan een stad waarin steeds meer               

mensen naar elkaar omzien. 

 

Missie | Stichting Hart voor Zwolle wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare            

Zwollenaren zonder netwerk. We inspireren jongeren om netwerk en hulp te bieden aan             

stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. We begeleiden jongeren in de hulp die ze aan                

anderen bieden. Zo helpen we kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid om van               

betekenis te zijn voor een ander. 

 

Kerntaken | Hart voor Zwolle focust zich op drie kerntaken:  

1. we inspireren jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een hulpbehoevende Zwollenaar. 

2. we verbinden jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken. 

3. we begeleiden jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten. 
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1. INHOUDELIJK EVALUATIE 
 

We kijken terug op een succesvol jaar. In 2016 is ons jongerennetwerk enorm gegroeid en is                

vooral het aantal hulpvragen dat binnenkomt is exponentieel gestegen. Er is in de stad veel               

behoefte aan hulp en ondersteuning voor mensen die weinig tot geen netwerk hebben. Gelukkig              

blijken veel jongeren te verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  

 

Hulpvragen die we via verschillende maatschappelijke organisaties binnen krijgen worden vaak           

snel opgelost. We merken dat we in Zwolle een serieuze samenwerkingspartner zijn geworden op              

het gebied van jongeren en informele zorg. We nemen deel aan maatjesoverleggen en hebben              

zitting in advies- en projectgroepen. 

 

1.1 | Projectresultaten 
 

De resultaten van 2016 zien er als volgt uit: 

 

Het afgelopen jaar hebben we 147 projecten uitgevoerd. Onder projecten verstaan we hulpvragen             

die we hebben opgelost en evenementen die we hebben georganiseerd.  

 

Van die projecten zijn er 63 eenmalig (zoals een BBQ voor daklozen of een tuinklus), de andere 84                  

projecten zijn structurele trajecten (zoals huiswerkbegeleiding of boodschappen doen voor een           

eenzame oudere). De structurele projecten bestaan uit meerdere hulpactiviteiten of          

contactmomenten. Het totale aantal projecten bestaat uit 1121 hulpactiviteiten. 

 

Voor onze projecten hebben zich in totaal 389 vrijwilligers ingezet. Sommige vrijwilligers hebben             

zich ingezet voor meerdere projecten. Samen hebben de vrijwilligers zich 3031 uur ingezet voor              

kwetsbare Zwollenaren. In totaal hebben 598 mensen op allerlei manieren hulp en netwerk             

ontvangen door de inzet van onze vrijwilligers. 

 

Overzicht resultaten 2016: 

 

Projecten/trajecten 147 

Hulpactiviteiten 1121 

Vrijwilligers 389 

Vrijwilligersuren 3031 

Hulpontvangers 598 

 

We zijn trots op de verbindingen die we in 2016 tot stand mochten brengen. We zien een mooie                  

groei ten opzichte van het jaar ervoor: 147 projecten in 2016 tegenover 96 in 2015 en 1121                 

hulpactiviteiten in 2016 tegenover 409 hulpactiviteiten in 2015. 

 

 



Project Vluchtelingenjongeren 

In mei zijn we gestart met een project dat specifiek gericht           

is op vluchtelingenjongeren die in Zwolle zijn komen wonen.         

Het gaat om jongeren die wees zijn of hier zonder hun           

ouders zijn gekomen. Zij wonen op vier opvanglocaties in de          

stad. 

 

Wij verbinden vrijwilligers aan deze vier opvanghuizen. We        

werken hierbij samen met de Timon en Trias, twee         

organisaties die verantwoordelijk zijn voor opvang en       

scholing.  

 

Omdat we op onze eerste oproep die we op onze          

facebookpagina plaatsten al meer dan 100 reacties kregen        

van jongeren die zich vrijwillig willen inzetten voor deze         

doelgroep, hebben we voor dit project een aantal        

coördinatoren aangesteld die zich wekelijks een aantal uren        

inzetten om vrijwilligers en vluchtelingenjongeren aan      

elkaar te verbinden.  

 

Op dit moment wordt het project gecoördineerd door 4         

vrijwilligers. Zij hebben inmiddels 32 vrijwilligers gekoppeld       

aan de opvanghuizen. Deze vrijwilligers zetten zich in als         

maatje, als gastgezin en zijn lid van een oproeppoule.  

 

 

Evaluatie resultaten 

We zijn enthousiast over de resultaten die we in het tweede projectjaar tot nu toe bereikt                

hebben. We zien dat ons jongerennetwerk blijft groeien en dat vrijwilligers trouw zijn aan de               

mensen die hulp nodig hebben.  

 

Wie zien dat de resultaten in lijn zijn met de verwachtingen die we in ons jaarplan geformuleerd                 

hebben. Helaas merken we wel dat onze coördinatoren te weinig coördinatie-uren hebben om de              

grote stroom van hulpaanvragen te verwerken en te verbinden aan jongeren. Er is grote behoefte               

aan een extra coördinator om alle hulpaanbod en hulpvragen met elkaar te verbinden en goed te                

begeleiden. 

 

1.2 | Projectvoorbeelden 

 
Jongeren zetten zich op vele manieren in voor kwetsbare Zwollenaren die zelf geen netwerk              

hebben. Dat doen ze op allerlei manieren: als maatje of in groepen, voor een eenzame oudere of                 

voor vluchtelingen. Waar hulp nodig is daar zetten jongeren van Hart voor Zwolle zich in. 

 

Hier volgen enkele mooie voorbeelden van jongeren die zich inzetten voor kwetsbare mensen: 

 

 



Omzien naar blinde eenzame vrouw 

Een jong stel zet zich wekelijks in voor een blinde mevrouw die            

vereenzaamde, omdat haar mantelzorger was overleden. Mevrouw       

en haar vrijwilligers wonen tegenover elkaar en werden door Hart          

voor Zwolle met elkaar verbonden. Inmiddels ontmoeten ze elkaar         

wekelijks. Het stel kookt voor haar, ze drinken gezellig koffie en           

helpen haar als ze praktische hulp nodig heeft. 

 
Jongen helpt gehandicapte man tijdens het sporten 

Een jongere zette zich het afgelopen jaar in voor iemand met een            

fysieke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Hij hielp hem         

wekelijks tijdens het sporten. Hij ondersteunde hem bij het doen van           

zijn oefenen. Na het sporten dronken ze samen een kop koffie. Een            

mooi voorbeeld van gezelligheid en praktische hulp. 

 
Studente is maatje van vrouw met autisme 

We kregen via een maatschappelijke organisatie een vraag binnen of          

we voor een vrouw met autisme een administratief maatje konden          

vinden. Een studente meldde zich enthousiast aan en is mevrouw          

gaan helpen bij haar administratie. Inmiddels is hun band zo          

gegroeid dat ze regelmatig een kop koffie drinken voor de          

gezelligheid of even met elkaar de stad ingaan.  

 

Scholieren voetballen met jongen met licht verstandelijke beperking 

Via de vrijwilligerscentrale kregen we de vraag of we voor een           

allochtone mevrouw met een zeer klein netwerk een voetbalmaatje         

voor haar verstandelijk beperkte zoontje konden vinden. We        

koppelden twee bevriende scholieren aan dit gezin. Zij voetbalden         

wekelijks met hem en deden een spelletje. Op deze manier kreeg de            

jongen wat extra aandacht en werd het gezin ontlast. 

 

BBQ met dak- en thuislozen 

In september organiseerden we met twintig studenten voor de         

tweede keer een barbecue voor de gasten van daklozenopvang De          

Herberg. Een zeer geslaagde activiteit waar studenten en daklozen         

elkaar op een laagdrempelige manier konden ontmoeten. Er        

ontstaan mooie gesprekken tijdens zo’n barbecue: bewoners van De         

Herberg genieten van een ontspannen activiteit en studenten        

worden geraakt door de situatie van hun dakloze medemens.  

 

Vloer leggen in babykamer van zwangere vrouw zonder netwerk 

Via een samenwerkingspartner komt een spoedvraag binnen of we         

een vrijwilliger kunnen vinden voor een zwangere vrouw die         

tijdenlang dakloos is geweest en geen eigen netwerk heeft. In haar           

babykamer moet met spoed een vloertje gelegd worden, omdat er          

spoedig een bedje en commode gebracht worden door een andere          

instantie. Via een facebookoproep reageert er al snel een vrijwilliger          

uit ons netwerk. Binnen een paar dagen is de klus geklaard en            

mevrouw enorm geholpen. 

  
 

 



1.3 | Samenwerkingspartners 
 

In Zwolle zijn we inmiddels een bekende organisatie op het terrein van jongeren en              

vrijwilligerswerk. We werken samen met veel verschillende maatschappelijke organisaties. We          

ontvangen hulpvragen via verschillende instanties en denken met hen mee over informele zorg en              

inzet van jonge vrijwilligers. 

 

De belangrijkste partners waarmee we samenwerken zijn de volgende drie organisaties: 

 
Sociale Wijkteams Zwolle | Vanaf januari 2015 zijn in Zwolle de           

wijkteams van start gegaan. Vanaf het eerste begin hebben wij veelvuldig           

met verschillende wijkteams om tafel gezeten. Inmiddels krijgen we veel          

hulpvragen binnen via twee wijkteams (Noord en Oost) 

 

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! | ZwolleDoet! is de organisatie die        

vanuit de Gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor de coördinatie van          

het vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscentrale brengt vrijwilligers in contact        

met mensen die hulp nodig hebben. Wij krijgen veel hulpvragen binnen           

via ZwolleDoet! en de aan hun verbonden Buurthulp. 

 

Stichting Present Zwolle | Deze stichting is al jaren actief in Zwolle en één              

van de grote spelers op het gebied van inzet van vrijwilligers. Present            

verbindt groepen aan mensen die hulp nodig hebben. Onze kantoren          

grenzen aan elkaar. Daardoor zijn de lijntjes kort. Wij profiteren van hun            

expertise en ons jongerennetwerk helpt hen bij het oplossen van          

hulpvragen. 

 

Naast deze drie partners zijn er nog vele partners voor wie we het afgelopen jaar hulpvragen                

hebben opgelost of met wie we actief hebben samengewerkt in de hulp aan kwetsbare mensen               

die zelf geen netwerk hebben: 

 
Studentenvereniging Absens Carens | Bartimeüs | Carinova | Creating Balance | DeGiftCity | Diaconaal              

Platform Zwolle | Dominicaner Klooster | Driezorg | Icare | InteraktContour | Frion | Kadera | Klus in de                   

Wijk | Landstede Zwolle | Leger des Heils | LIMOR | Gemeente Zwolle | Humanitas | Hogeschool VIAA |                   

Daklozenopvang De Herberg | Inloophuis De Bres | JP van de Bent | Studentenvereniging Ichthus |                

Theologische Universiteit Kampen | Trias | Timon | Stichting TijdVoorActie | Rabobank | RIBW |               

Greijdanus College | Travers Welzijn | Ichthuskerk | Stichting Sprank | YouthforChrist | Stichting              

Veteranen Zwolle | Woonzorgcentrum Berkumstede | Woonzorgcentrum De Esdoorn |          

Woonzorgcentrum Nieuwe Haven | Woonzorgcentrum Rivierenhof | WZCO | Zwolle Actief |            

Windesheim | Webstores 

 

1.4 | PR & Communicatie 

 
Via allerlei wegen wordt het werk van Stichting Hart voor Zwolle bekend gemaakt. Door middel               

van verhalen van enthousiaste jongeren, door presentaties, sociale media en lokale en landelijke             

media. De naamsbekendheid van Stichting Hart voor Zwolle is het afgelopen jaar enorm gegroeid.              

We zijn niet meer de startende organisatie, maar inmiddels zijn veel mensen in Zwolle bekend               

met het werk dat we doen.  

 



 

Presentaties 

 

Datum Evenement Omschrijving Aantal 
personen 

05-01-16 Zwerftafel Platform voor organisaties die betrokken zijn bij 
opvang/begeleiding van dakloze Zwollenaren 

20 

08-02-16 Be Helpful Presentatie en gesprek voor ander 
jongerennetwerk 

6 

10-02-16 Beursvloer Zwolle Verschillende pitches en presentaties aan 
maatschappelijk betrokken ondernemers 

25 

16-02-16 Club Cele Presentatie en debat tijdens avond over 
burgerinitiatieven 

25 

13-03-16 PKN Stadshagen Presentatie tijdens kerkdienst over inzetten voor 
naaste 

200 

14-04-16 Studium Generale 
Zwolle 

Presentatie over Hart voor Zwolle tijdens Studium 
Generale van Zwolse HBO’s 

50 

30-05-16 Infoavond 
Vluchtelingen 

Presentatie voor geïnteresseerden over 
vrijwilligerswerk voor vluchtelingenjongeren 

40 

03-06-16 Armoede Congres 
Zwolle 

Twee workshops over inzet van jongeren aan 
kwetsbare Zwollenaren 

25 

01-07-16 Werkbezoek B&W 
Zwolle 

Presentatie aan burgemeester en wethouders van 
Zwolle 

6 

04-07-16 Vergadering LIMOR Presentatie Hart voor Zwolle tijdens 
teamvergadering van maatschappelijke partner 
LIMOR 

20 

30-08-16 Panelgesprek Social 
Brokers 

Gesprek met verschillende maatschappelijke 
organisaties over hulp aan instabiele jongeren 

10 

05-09-16 Fondsenbijeenkomst Pitch voor verschillende fondsen en andere 
maatschappelijke organisaties 

30 

05-09-16 Raadsvergadering 
Gemeente Zwolle 

Presentatie en gesprek tijdens 
informatiebijeenkomst van gemeenteraad Zwolle 

40 

12-09-16 Dakloze jongeren 
LdH 

Presentatie en gesprek met dakloze jongeren Leger 
des Heils en hun begeleiders 

10 

20-09-16 Gastcollege TU 
Kampen 

Gastcollege ‘dienstbaarheid’ aan studenten 
theologie aan Theologische Universiteit Kampen 

20 

03-11-16 Netwerkavond We organiseerden in het najaar twee 
netwerkavonden voor geïnteresseerden. Hierbij 
was een breed publiek aanwezig: jongeren, 
ondernemers, lokale politici. 

30 

 



09-11-16 Netwerkavond idem 30 

25-11-16 Veteranenmiddag + 
Landstede 

In Zwolle werd een veteranenvereniging opgericht. 
Zij vroegen ons of wij tijdens hun oprichting iets 
wilden vertellen over hoe je ook in je eigen land 
van betekenis kunt zijn voor een ander en zo mee 
kunt bouwen aan een vredige samenleving. Hierbij 
waren burgemeester en veel ondernemers 
aanwezig. En studenten van opleiding beveiliging 
van Landstede. 

60 

1-12-16 Presentatie 
teamvergadering JP 
van den Bent 

JP van den Bent is één van onze partners in Zwolle. 
Wij verbinden jongeren aan hun cliënten. Op een 
teamvergadering mochten we ons werk toelichten. 

15 

22-12-16 presentatie Hart 
voor Zwolle Cup 

We sloten het jaar af met onze eerste Hart voor 
Zwolle Cup voor Zwolse ondernemers. Dit toernooi 
starten we met een maaltijd en eindigden we met 
een borrel. Tijdens deze ontmoeting vertelden we 
over het werk van stichting Hart voor Zwolle 

60 

 

Sociale Media 

 

We zijn veel actief op sociale media. Een        

doeltreffende manier om met jongeren in      

contact te komen. We communiceren een      

deel van onze hulpvragen via Facebook.      

Ons facebooknetwerk is het afgelopen jaar      

gegroeid naar 1287 volgers.  

 

Jongeren liken en delen onze hulpvragen.      

Gemiddeld wordt een hulpvraag daardoor     

bekeken door zo’n 2000 a 3000 mensen.       

Omdat er zoveel mensen betrokken zijn bij       

onze berichten kunnen we een hulpvraag      

vaak snel oplossen via een digitale oproep. 

 

Daarbij zijn sociale media een goede      

manier om ons jongerennetwerk op de      

hoogte te houden van ontwikkelingen. 

 

Nieuwsbrief 

 

Daarbij houden we ons jongerennetwerk en andere geïnteresseerden op de hoogte door middel             

van een nieuwsbrief. Hier de link naar de meest recente nieuwsbrief: http://eepurl.com/b9XP0n  

 

 

 

 

 

http://eepurl.com/b9XP0n


Lokale en landelijke media 

 

Het jongerennetwerk van Hart voor Zwolle wordt regelmatig in beeld gebracht door lokale en              

landelijke media. Hieronder enkele voorbeelden: 

 
- 26-01-16 | EO programma ‘geloof en een hoop liefde’ met een reportage over ons jongerennetwerk: 

https://www.youtube.com/watch?v=cneqHZ6Jv0A  

- 24-03-16 | Interview op journalistiekzwolle.nl: 

http://journalistiekzwolle.nl/onzezorg/2016/03/24/je-kunt-pas-echt-genieten-als-je-samenwerkt/  

- 08-04-16 | Bericht in Stentor over fusie Stichting Jan ten Bloemendal en Hart voor Zwolle: 

http://www.destentor.nl/regio/jan-ten-bloemendal-en-hart-voor-zwolle-samen-verder-1.5905130  

- 05-09-16 | Promofilm TijdVoorActie met daarin ruimschoots aandacht voor Hart voor Zwolle: 

https://www.youtube.com/watch?v=4nH-vJOYRmk  

- 06-09-16 | Bericht in Stentor over betoog van Hart voor Zwolle over informele zorg: 

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/zwolse-zorgvrijwilligers-overvraagd-door-zorginstanties-1.63

46732  

- 24-09-16 | Persbericht in Swollenaer: 

http://deswollenaer.nl/algemeen/present-en-hart-voor-zwolle-ontvangen-cheque-van-rommelmark

t-berkum  

- 02-12-16 | Diverse artikelen over Hart voor Zwolle Cup 

http://sportiefzwolle.nl/nieuws/11451/hart-voor-zwolle-houdt-zaalvoetbaltoernooi.html  

https://deswollenaer.nl/algemeen/hart-voor-zwolle-voetbalt-voor-kwetsbare-jongeren 

fotoreportage: http://sportiefzwolle.nl/foto/1350/hart-voor-zwolle-zaaltoernooi.html 

 

1.5 | Diversen 
 

Hieronder beschrijven we enkele ontwikkelingen en projecten die de groei, dynamiek en            

reikwijdte van Hart voor Zwolle goed in beeld brengen.  

 

Koningsdag 

Dit voorjaar vierde het koningspaar en hun kinderen        

Koningsdag in Zwolle. Het werd een fantastische       

evenement. De Gemeente had ons gevraagd of we de         

coördinatie van het minder validen vak voor onze        

rekening wilden nemen. Dat hebben we met veel plezier         

gedaan. Ouderen en gehandicapten werden begeleid      

door onze vrijwilligers en kregen hapjes uitgereikt van        

vluchtelingenjongeren. Een mooie geslaagde ontmoeting     

tussen verschillende doelgroepen. 

 

 

Bevrijdingsfestival 

De organisatie van het bevrijdingsfestival in Zwolle vroeg        

ons of we eenzame ouderen wilden begeleiden naar het         

openingsconcert van het bevrijdingsfestival. Het werd      

een mooie ochtend waarbij jong en oud samen genoten         

van optredens van artiesten zoals Kenny B. 

 

https://deswollenaer.nl/algemeen/hart-voor-zwolle-voetbalt-voor-kwetsbare-jongeren
http://sportiefzwolle.nl/foto/1350/hart-voor-zwolle-zaaltoernooi.html
http://www.destentor.nl/regio/zwolle/zwolse-zorgvrijwilligers-overvraagd-door-zorginstanties-1.6346732
http://sportiefzwolle.nl/nieuws/11451/hart-voor-zwolle-houdt-zaalvoetbaltoernooi.html
http://deswollenaer.nl/algemeen/present-en-hart-voor-zwolle-ontvangen-cheque-van-rommelmarkt-berkum
http://www.destentor.nl/regio/jan-ten-bloemendal-en-hart-voor-zwolle-samen-verder-1.5905130
https://www.youtube.com/watch?v=4nH-vJOYRmk
http://journalistiekzwolle.nl/onzezorg/2016/03/24/je-kunt-pas-echt-genieten-als-je-samenwerkt/
https://www.youtube.com/watch?v=cneqHZ6Jv0A
http://www.destentor.nl/regio/zwolle/zwolse-zorgvrijwilligers-overvraagd-door-zorginstanties-1.6346732
http://deswollenaer.nl/algemeen/present-en-hart-voor-zwolle-ontvangen-cheque-van-rommelmarkt-berkum


 

SamenZwolle 

Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan een        

projectgroep voor een nieuw Zwols digitaal platform       

voor hulpvragen en vrijwilligerswerk. Het platform heet       

SamenZwolle (www.samenzwolle.nl). Het is een     

samenwerkingsproject van verschillende   

maatschappelijke organisaties zoals de    

vrijwilligerscentrale ZwolleDOET, Stichting Present en     

Hart voor Zwolle.  

 

Maatjesproject voor zwerfjongeren Mate for Me 

Sinds juni 2015 leiden we voor LIMOR en De Herberg          

een maatjesproject voor dakloze jongeren. Dit project       

liep in het begin wat stroef, maar inmiddels zit er veel           

beweging in het project. Op dit moment hebben we         

ook voor Creating Balance en het Leger des Heils         

maatjes gekoppeld aan dakloze jongeren die zij       

begeleiden.  

 

 

Studium Generale Zwolle 

In april organiseerden we samen met Windesheim in Dialoog het Studium Generale voor de              

Zwolse HBO’s en MBO’s. Onze coördinatoren mochten de aftrap geven met een presentatie over              

Hart voor Zwolle. De rest van de middag werd gevuld met gesprekken over maatschappelijke              

thema’s en een dialoog met Arie Slob. Een middag waarop jongeren nadachten over hun              

betrokkenheid op de samenleving. Een sfeerimpressie is te zien via volgende link:            

https://www.youtube.com/watch?v=_khTD5EOBSU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combistage met SWT  

Sinds september van dit jaar is er een stagiair gestart met zijn            

eindstage MWD. Deze stage is een pilot die we hebben opgezet met            

het Sociaal Wijkteam Noord. De student loopt twee dagen in de week            

stage bij Hart voor Zwolle en twee dagen in de week bij het Sociaal              

Wijkteam. Hij richt zich tijdens zijn stage voornamelijk op de          

verhouding tussen formele en informele zorg.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_khTD5EOBSU
http://www.samenzwolle.nl/


 

 

Bezoek B&W 

In juli bracht het Zwolse college van burgemeester en wethouders          

een werkbezoek aan Hart voor Zwolle. Onze coördinatoren kregen         

de gelegenheid om het werk van Hart voor Zwolle aan het college            

te presenteren. Daarna gingen coördinatoren en college in gesprek         

over informele zorg en de inzet van jongeren voor kwetsbare          

stadsgenoten. Een boeiende en waardevolle ontmoeting waarin       

grote waardering werd uitgesproken voor de hulp die jongeren         

bieden. 
 

Vrijwilligerswaardering  

Onze vrijwilligers vormen het kloppende hart van ons        

jongerennetwerk. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk om        

onze vrijwilligers te waarderen. Dat doen we allereerst door hen op           

een persoonlijke wijze te begeleiden en te ondersteunen bij de          

hulp die ze bieden. Ook organiseren we borrels zodat jongeren en           

coördinatoren op een laagdrempelige en ontspannen manier hun        

ervaringen kunnen delen. Dit jaar delen we aan structurele         

vrijwilligers een ‘Hart-voor-Zwolle-dopper’ uit als dank voor hun        

toegewijde inzet. 

 

 

Inspiratieavonden 

In het najaar organiseerden we twee inspiratieavonden voor        

onze vrijwilligers, partners, ondernemers en andere      

geïnteresseerden. Deze avonden organiseerden we om ons       

werk in beeld te brengen en om Zwollenaren te inspireren          

mee te doen met de missie van Hart voor Zwolle. 

Het waren geslaagde avonden waarop vrijwilligers hun       

verhaal deden en mensen met elkaar in gesprek gingen over          

de vraag hoe jongeren in hun stad van betekenis kunnen zijn           

voor kwetsbare stadsgenoten zonder netwerk.  

 

 

Hart voor Zwolle Cup 

Omdat het voor ons financieel voortbestaan van belang is         

om meer lokale financierders te werven organiseerde we        

eind december een zaalvoetbaltoernooi voor bedrijven. De       

opbrengsten van dit toernooi waren bestemd voor het werk         

van Hart voor Zwolle. Aan dit toernooi deden tien Zwolse          

bedrijven mee. Het toernooi werd voorafgegaan door een        

sportmaaltijd en werd afgesloten door een borrel waarin        

oud-PEC-Zwolle-trainer Art Langeler de prijs uitreikte. 

 



 

2. Financieel jaarverslag 
 
Hierbij bieden wij u het financieel jaarverslag aan van Stichting Hart voor Zwolle over het               
kalenderjaar 2016.  
In dit verslag is opgenomen: Het verslag van het bestuur, de jaarrekening over 2016, de begroting                
voor 2017 en de Balans per ultimo 2016. 
 
VERSLAG BESTUUR OVER 2016 
 
Algemeen  
 
De stichting is officieel op 5 september 2014 opgericht en geregistreerd in het register van de Kamer                 
van Koophandel, onder nummer 61396966.  
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende 3 leden: Dhr. W. (Wubbo) Boiten, voorzitter, dhr. W.                 
(Wim) van Ree, secretaris en dhr. W. (Wim) van der Meulen, penningmeester.  
 
Dhr. G. (Ard) ten Brinke en dhr. E.J. (Egbert Jan) Tijssen zijn de initiatiefnemers van Stichting Hart                 
voor Zwolle en vanaf de start (al voor de officiële oprichting) de drijvende krachten achter de                
werkzaamheden en doelstellingen van deze stichting. In 2014 startten zij een jongerennetwerk dat             
hulp biedt aan mensen zonder netwerk. Ard en Egbert Jan inspireren jongeren om zich in te zetten                 
voor kwetsbare Zwollenaren. Dit proces heeft zich in 2016 voortgezet, waardoor het netwerk flink              
doorgegroeid is.  
 
Stichting Hart voor Zwolle werkt samen met andere organisaties en verbindt jongeren aan             
verschillende doelgroepen die hun hulp goed kunnen gebruiken. Stichting Hart voor Zwolle            
organiseert ook zelf activiteiten om de drempel tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren te             
verkleinen. Op deze manier wil Stichting Hart voor Zwolle een bijdrage leveren aan een samenleving               
waarin mensen naar elkaar omzien. Gezien het overweldigende succes voldoet deze opzet aan een              
grote behoefte in de stad Zwolle.  
 
In 2016 is het bestuur 9 keer in een algemene bestuursvergadering bijeen gekomen. Daarnaast              
hebben de bestuursleden, in wisselende samenstelling, (netwerk-) bijeenkomsten van de Stichting           
bijgewoond. Bij de bestuursvergaderingen zijn de coördinatoren steeds als adviseurs van het bestuur             
aanwezig geweest.  
 
In dit tweede boekjaar bleef het noodzakelijk om, naast de groei van het netwerk en de groei van de                   
uitgevoerde informele zorg, alert te zijn op het bijeenbrengen van de benodigde gelden, om zo de                
levensvatbaarheid van de stichting te waarborgen.  
Dat heeft in 2016 geleid tot het instellen van een vast financieel team, dat aandacht geeft aan de                  
benodigde acties om gelden voor de Stichting te verwerven, zodat de Stichting duurzaam in stand               
blijft en verder kan worden geprofessionaliseerd. In dit team hebben leden plaats genomen, met de               
nodige contacten in het onderwijs, in het bedrijfsleven en in de wereld van de maatschappelijke               
zorgverlening. Een eerste actie vanuit dit team is de organisatie van een bedrijfs-zaalvoetbaltoernooi             
geweest, waarbij de opbrengst voor de Stichting Hart voor Zwolle was, een mooie aanzet om het                
bedrijfsleven meer bij de stichting te betrekken.  
 

 



Vooral door de bijdragen van de 3 fondsen (Kansfonds, VSBfonds en Oranje Fonds) konden we het                
dienstverband van de twee coördinatoren van 12 uur per week in 2015 naar 18 uur per week in 2016                   
ophogen (uren per coördinator), hard nodig voor de sterk toenemende activiteiten.  
De ontwikkeling van het jongeren-netwerk en van de vraag naar informele zorg hebben zich in 2016                
vervolgens professioneel ontwikkeld. Vanuit de gemeente Zwolle worden subsidie gelden voor           
maatschappelijke dienstverlening, met name richting vrijwilligers activiteiten en mantelzorg,         
aanbesteed via de vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! Stichting Hart voor Zwolle is per 1 september             
2016 een samenwerkings-overeenkomst aangegaan met deze vrijwilligersorganisatie ZwolleDoet!,        
waardoor er vanaf 1 september 2016 een subsidie is toegezegd (moet nog worden ontvangen).  
 
We hebben in 2016 147 projecten op ons genomen, uitgevoerd door 389 vrijwilligers die 1121               
hulpactiviteiten hebben verricht.  
 
Een kleine bloemlezing van nieuw verrichtte projecten: omzien naar een blinde eenzame vrouw,             
ondersteuning gehandicapte man bij het sporten, maatje voor een vrouw met autisme, voetballen             
met een jongen met een licht verstandelijke handicap, vloer leggen in babykamer van een zwangere               
vrouw zonder netwerk. Eerder genoemde activiteiten gingen gewoon door, zoals: boodschappen           
doen met eenzame ouderen, game-maatje voor gehandicapte jongen, wandelingen met eenzame           
ouderen, sporten met vluchtelingen, voetbal kijken met dak- en thuislozen, etc. 
 
De samenwerking met zorginstanties in Zwolle, zoals Stichting Present Zwolle, Vrijwilligerscentrale           
Zwolle Doet!, Sociale Wijkteams Zwolle, De Herberg, etc. heeft zich onder meer vertaald in de eerder                
genoemde samenwerking in ‘SamenZwolle’. Het ‘Maatjesproject’ met de De Herberg loopt soepel            
door.  
De overgang van de Jan ten Bloemendal stichting is in 2016 afgerond. De overgekomen gelden van                
de Jan ten Bloemendal stichting zijn en worden separaat herkenbaar in de boekhouding als fonds               
opgenomen (resterend bedrag, bestemd voor startersvergoedingen van dakloze jongeren, op          
aangeven van het voormalige JtB bestuur).  
 
Ten aanzien van de financiën blijven we vooralsnog sober opereren. Eerst geld beschikbaar hebben              
voordat we het kunnen uitgeven. Zo zijn we nog steeds uiterst voorzichtig met het toekennen van                
het aantal vaste uren aan de coördinatoren. In 2015 hadden we twee coördinatoren voor samen 0,7                
FTE (24 uur) in dienst, dit is per 1 januari 2016 opgehoogd naar samen 1,0 FTE (36 uur). De groei van                     
het netwerk en van de zorgvraag, waardoor het matchen van vraag en aanbod steeds meer               
coördinatie uren behoeven, met daarnaast de voortdurende zorg om gelden binnen te halen, vragen              
om uitbreiding van de vaste bezetting. Dit is in 2016 opgevangen door het inzetten van een ervaren                 
stagiair (Harmen Kasper), maar de continuïteit behoeft vaste krachten. Dat heeft geleid tot             
uitbreiding van het aantal coördinatie uren per 1 januari 2017 naar 1,4 FTE, ingevuld door Nathan                
van Dam. Nathan heeft ervaring in het werven van fondsen en gelden voor goede doelen vanuit het                 
bedrijfsleven. Nathan is in 2016 lid geworden van het Financiële Team.  
 
Aan de kostenkant zijn we nog steeds kritisch, dat laat echter onverlet dat door de groei van onze                  
organisatie en van de werkzaamheden de kosten voor de organisatie, huisvesting en communicatie             
zijn toegenomen.  
 
Toelichting op de uitgaven 
 
De inventaris: Voorheen werden de privé computers van de coördinatoren gebruikt. Nu zijn er een               
tweetal laptop's aangeschaft, die worden in 5 jaar afgeschreven. Dit is de jaarlijkse afschrijving.  

 



De personeelskosten: De personeelskosten komen iets lager uit dan begroot. Dat heeft met name te               
maken met de voorzichtigheid van het inzetten van extra uren en met het voorzichtig inschatten van                
de loonkosten.  
Er wordt rekening gehouden met een aantal verplichtingen vanuit die wet (Scholing/Vitaliteit etc.). 
De vrijwilligerskosten: De vrijwilligers zijn de kurk waarop de Stichting drijft. Als we geen vrijwilligers               
hebben, dan kunnen we geen mantelzorg aanbieden. Dat is de reden om op gezette tijden voor de                 
vrijwilligers een activiteit te organiseren. Daarnaast maken de vrijwilligers soms externe kosten bij             
het vrijwilligerswerk dat ze verrichten, die worden in het redelijke vergoed. Al met al krijgen we                
steeds meer zicht op dit soort kosten. In de eerste begroting voor 2016 hadden we nog € 7.000                  
begroot, in de bijgestelde begroting hebben we € 2.000 begroot voor vrijwilligerskosten, daar zijn we               
netjes binnen gebleven.  
PR en Communicatie kosten: Enerzijds nemen deze kosten toe als gevolg van de groei van de                
organisatie, anderzijds zijn deze kosten juist nodig om ook de groei te realiseren. Zo zijn de telefonie                 
kosten toegenomen, omdat we nu een bedrijfstelefoon hebben aangeschaft (was hard nodig) en het              
realiseren van een nieuwe passende site kostte wat meer dan gepland. Deze kosten zijn iets hoger                
uitgevallen dan in de aangepaste begroting.  
Bedrijfsvoeringskosten: De bedrijfskosten zijn iets hoger uitgekomen dan in de aangepaste           
begroting was verwacht. Met name een reservering voor de verplichte accountantsrapportage           
richting fondsen, hadden we nog niet begroot. Onder deze post vallen ook de kosten van               
kantoorruimte. Die is tot nog toe extreem laag gehouden, door bij een andere stichting tijdelijk               
onderdak te hebben gevonden. Vanaf 2017 zal die post behoorlijk hoger uitvallen. Ook andere              
onderdelen van de bedrijfsvoeringskosten zullen in 2017 toenemen omdat ze afhankelijk zijn van de              
omvang van de groeiende organisatie.  
Netwerkbijeenkomsten: De kosten van netwerkbijeenkomsten zijn in 2016 conform de begroting.           
Dat heeft te maken met de bijdrage die wij leveren voor onze deelname aan- en gebruik van het                  
landelijk inspiratie netwerk Tijd voor Actie. Daar is separaat een bijdrage voor gevraagd, vanaf 2017               
begroten we dat in een aparte post.  
Uitgaven voor het Jan ten Bloemendalfonds: Zolang de gelden voor het Jan ten Bloemendalfonds              
niet zijn opgedroogd, wordt in voorkomende gevallen een starterspakket toegekend aan een dakloze             
jongere. Deze kosten worden één op één in mindering gebracht op (bijgedragen door) het Jan ten                
Bloemendalfonds.  (Zie de inkomsten).  
 
Verwachtingen 2017 
 
We verwachten in 2017 een verdere professionalisering van de organisatie, doorgroei tot een             
belangrijke pijler binnen de gemeente en de gemeentelijke organisaties in de mantelzorg voor de              
kwetsbare Zwollenaar (Zwolle en omgeving), en een diepere hechting in het bedrijfsleven, door             
meer bedrijfsleven te betrekken bij onze organisatie en inzet.  
De omvang van de vraag naar mantelzorg van Stichting Hart voor Zwolle neemt nog steeds grotere                
vormen aan. Dat betekent dat de kosten in 2017 t.o.v. 2016 nog verder zullen oplopen. We hebben                 
de bijdragen van alle partijen hard nodig. 
Bij het samenstellen van de begroting voor 2017 verwachtten wij, zonder beperking van de uitgaven               
of zonder meevallers, quitte te spelen. Nu zijn we daar iets somberder over, het is een hele klus om                   
de begrote inkomsten van het bedrijfsleven, van partners en uit giften en acties zo snel op het                 
gewenste niveau te krijgen. Wel hebben wij er nu vertrouwen in dat de Gemeente Zwolle structureel                
gaat bijdragen conform de begroting van 2017. 
 
Tot slot 
 
Fijn dat het Kansfonds, het VSB-fonds en het Oranjefonds ons financieel gesteund hebben in 2015 en                
2016. Dankzij deze fondsen is de stichting goed opgestart en konden we in 2016 doorgroeien. Maar                

 



de financiële ontwikkeling is in de komende jaren 2017/2018 nog wel een zorg. Zowel de               
coördinatoren als het financiële team werken hard aan meer inkomsten uit acties en meer              
inkomsten vanuit het bedrijfsleven, die gaan er ook wel komen, maar dat heeft meer tijd nodig dan                 
de snelheid waarmee onze Stichting zich ontwikkelt.  
 
Overall heerst echter het gevoel van tevredenheid en dankbaarheid, ook naar de subsidiegevers, dat              
we de kans hebben gekregen deze rol in de maatschappij te kunnen invullen en dat er zoveel                 
ontwikkeling mag zitten in de groei van onze organisatie, in het bij elkaar brengen van vraag en                 
aanbod en daarmee in het verstrekken van steeds meer mantelzorg voor kwetsbare mensen.  
 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Hart voor Zwolle 
Dhr. W. (Wim) van der Meulen (Penningmeester).  
  

 



 

Jaarrekening 2016, Stichting Hart voor Zwolle 
     

  Jaarrekening 

BATEN EN LASTEN OVER 2016 
  Individuele Post Tellingen 

INKOMSTEN    
 - Subsidies van Fondsen  €           46.417,00   
 - Gemeenten  *  €             6.600,00   
 - Bedrijven  €                          -   
 - Maatschappelijke Organisaties **  €             1.300,00   
 - Kerkelijke giften / Acties  €             4.588,99   
 - Particuliere giften / Acties  €             1.324,00   
 - Bijdrage van Jan ten Bloemendalfonds  €             2.355,61   
 - Diversen  €                          -   
TOTAAL  INKOMSTEN   €        62.585,60  

      
UITGAVEN    
 - Inventaris  €                292,00   
 - Personele kosten  €           49.873,92   
 - Vrijwilligerskosten  €             1.831,55   
 - PR en Communicatie  €             2.784,44   
 - Bedrijfsvoering  €             3.456,91   
 - Netwerkbijeenkomsten  €             1.000,00   
 - Uitgaven voor Jan ten Bloemendalfonds  €             2.355,61   
TOTAAL  UITGAVEN   €         61.594,43 

      
     
Ultimo boekj. Overschot of Tekort (-)   €              991,17 
  
*   Mondeling wel toegezegd, maar is nog niet ontvangen.  
**  In het eerste jaar hadden we de Maatschappelijke Organisaties samengevoegd bij Kerken, en Partners als aparte post.  
     Dat bleek in de praktijk niet handig.  
 
 
 
 
 
 

 

Begroting 2017, Stichting Hart voor Zwolle  Begroting 2016 
 



       
  Begroting  Aangepast *  Oorspronk. 

BATEN EN LASTEN OVER 2017  2016  2016 
  Bedrag  Bedrag  Bedrag 

INKOMSTEN         

 - Subsidies van Fondsen  €           51.500,00    €      42.500,00    €      42.500,00  

 - Gemeenten  €           20.000,00    €        6.600,00    €      10.000,00  

 - Bedrijven  €             5.000,00    €        2.500,00    €        4.000,00  

 - Maatschappelijke Organisaties **  €             4.500,00    €        3.000,00    €        3.000,00  

 - Kerkelijke giften / Acties  €             3.000,00    €        2.000,00    €        2.000,00  

 - Particuliere giften / Acties  €             5.000,00    €        4.000,00    €        4.000,00  

 - Bijdrage van Jan ten Bloemendalfonds  €             5.000,00    N.v.t.    N.v.t.  

 - Diversen  €                          -   €           560,00   
 € 
- 

TOTAAL  INKOMSTEN  €           94.000,00    €      61.160,00    €      65.500,00  
          

UITGAVEN         

 - Inventaris  €                          -  
 € 
-  

 € 
- 

 - Personele kosten  €           73.500,00    €      53.000,00    €      51.000,00  

 - Vrijwilligerskosten  €             5.000,00    €        2.000,00    €        7.000,00  

 - PR en Communicatie  €             2.500,00    €        2.000,00    €        3.000,00  

 - Bedrijfsvoering  €             4.000,00    €        3.160,00    €        3.500,00  

 - Netwerkbijeenkomsten  €             1.000,00    €        1.000,00    €        1.000,00  

 - Bijdrage Tijd Voor Actie  €             3.000,00        

 - Uitgaven voor Jan ten Bloemendalfonds  €             5.000,00    N.v.t.    N.v.t.  

TOTAAL  UITGAVEN  €           94.000,00    €      61.160,00    €      65.500,00  
          

          

Ultimo boekj. Overschot of Tekort (-)  €                          -  
 € 
-  

 € 
- 

          
        
* Naar aanleiding van het eerste jaar 2014/2015 hebben we in het eerste halfjaar van 2016 de 
begroting van 2016 aangepast. 
** In het eerste jaar hadden we de Maatschappelijke Organisaties samengevoegd bij Kerken, en 
Partners als aparte post.  Dat bleek in de praktijk niet handig.  

 
 

Balans 2016, Stichting Hart voor Zwolle    

        

 



BALANS: Eindbalans  
31-12-2016  

Eindbalans  
31-12-2015 

  Individuele 
Post Tellingen  

Individuele 
Post Tellingen 

AKTIVA          
Vaste activa          
 - Grond/Gebouwen/Inventaris  €       999,64   € 999,64    € -  € - 

Vlottende activa          

Vorderingen          
 - Debiteuren  €    6.600,00      € 10.481,75    

 - Vooruit betaalde kosten  €       102,85   € 6.702,85    € -  € 10.481,75  

Liquide middelen          
 - Kas en Bank  €  26.119,59   € 26.119,59    € 10.038,42   € 10.038,42  

TOTAAL ACTIVA    € 33.822,08      € 20.520,17  
           

PASSIVA          

Eigen vermogen          
 - Vooruitontvangen Giften  €                 -     €      120,00    

 - Vermogen uit voorgaande boekjaren  €       561,48      €                -   

 - Onverdeeld saldo baten/lasten  €       991,17   €      1.552,65    €      561,48   €        681,48  

Voorzieningen          
 - Voorziening Personele Verplichtingen  €    4.061,57      €   3.061,57    

 - Voorziening Accountants Kosten  €    1.500,00   €      5.561,57    €                -  €     3.061,57  

Projecten en Fondsen          

 - Vooruit gefact.verplichtingen (LIMOR) *  €  17.687,32      €   6.668,41    

 - Jan ten Bloemendal Fonds **  €       417,72   €    18.105,04    €                -  €     6.668,41  

Verplichtingen          

 - Crediteuren  €       991,13      €   1.409,17    

 - Opgebouwde vak.geld en verlof rechten  €    2.746,00      €   2.178,00    

 - Nog af te dragen loonheffingen  €    3.349,00      €   3.248,00    

 - Nog af te dragen pensioenpremies  €    1.516,69   €      8.602,82    €   3.273,54   €   10.108,71  

TOTAAL PASSIVA    €    33.822,08      €   20.520,17  

* Het LIMOR project managen we vanuit HvZ, vooraf gefactureerd, werkzaamheden lopen tot in 2018. 
** Jan ten Bloemendal Stichting is in HvZ opgegaan. Beschikbare gelden worden voor JtB doelen gebruikt. 

 
 

 


