Jaarverslag bij de jaarrekening 2016
Terugblik 2016
1. Welkom in Zeist/Soesterberg:
a. najaar 2015 start van het burgerinitiatief Welkom in Zeist/Soesterberg.
b. Een idee dat gelanceerd is op het Prinsjesdagontbijt september 2015.
c. Welkom in Zeist/Soesterberg is een platform en een initiatief van betrokken inwoners uit
Zeist, Soesterberg en Soest. Samen met enthousiaste vrijwilligers ondersteunen we de
bewoners van de noodopvang Zeist, het AZC en statushouders tijdens hun verblijf met
gastvrijheid, activiteiten en contacten.
d. Een mailbox geopend, website gemaakt, stuurgroep: Roel van Nieuwstadt, Edwin
Hilverda, Marleen Miedema, Alice Korenromp, Yvon Horsten, Harry Vredeveldt, Arie
Theisens, Najib Zahri en Kaouthar Marouani.
e. Op het hoogtepunt een compleet programma met 280 vrijwilligers waarvan zo’n 110
wekelijks actief.
f. De activiteiten waren taallessen, fietslessen, sportactiviteiten voor alle leeftijden,
kinderactiviteiten, spelletjesavonden en vooral ook veel sociale activiteiten tussen
bewoners uit Zeist en de bewoners van de Noodopvang.
g. Er was goede samenwerking met de beide gemeentes Zeist en Soest.
Meer info: www.welkominzeist.nu.
2. Project ReconnAct Zeist 2015: definitieve afronding
a. Het project ReconnAct Zeist 2015 afgerond met een evaluatie met de Regionale Sociale
Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH).
b. Resultaten (apart document online)
c. Conclusie: doelgroep zijn mensen die maar moeilijk de weg terugvinden naar de
arbeidsmarkt.
d. Het mooie: mensen, zowel kwetsbaar als sterk, aan elkaar gekoppeld.
Meer info: www.stichtingreconnact.nl/zeist.
3. Voorjaarsontbijt 2016:
a. Eerste keer
b. In navolging van het Prinsjesdagontbijt.
c. Thema: Een bloeiende samenleving: welke schakel ben jij
d. Spreker: Jan Hol (VUMC)
e. Opkomst: 20 gasten
Meer info: http://gidsnetwerkzeist.nl/voorjaarsontbijt/.
4. Prinsjesdagontbijt 2016
a. Derde keer
b. Thema: ‘Werken: Broodnodig?!?!
c. Sprekers: Sander Jansen, Carla Dik-Faber, Esmé Wiegman, Jarin van der Zande
d. Interactief: lezing met statafeldiscussies.
Meer info: http://gidsnetwerkzeist.nl/prinsjesdagontbijt-zeist-2016/.
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5. Project ReconnAct Zeist 2016/2017: nieuwe doelgroep ‘Jongeren in de langdurige bijstand’
a. Opgestart in eind oktober 2016
b. Eerste aanmeldingen: 7 jongeren.
c. 5 jobmaatjes beschikbaar
d. In januari/februari: 2 jongeren gematcht, 3 afgemeld,
Meer info: www.stichtingreconnact.nl/zeist.
6. Hip Zeist volop aan de slag:
a. Helpdesk en website in de lucht
b. Overdracht vanuit Veenendaal.
c. Twee vrijwilligers actief en 2 op de achtergrond.
Meer info: www.hipzeist.nl.
7. Plek in het Ondernemershuis Zeist
a. GIDSnetwerk Zeist participeert in het Ondernemershuis
b. Edwin Hilverda (directeur GN Zeist) is bestuurslid stichting Ondernemershuis Zeist.
Meer info: www.ondernemershuiszeist.nl.

Vooruitblik 2017
8. HiP Zeist:
a. Insteken op meer samenwerking met Diaconaal Loket Zeist, Netwerk Gewoon Samen en
Wijk voor de Wijk.
b. Een adres voor elke inwoner van Zeist met een hulpvraag.
9. ReconnAct Zeist 2017: jongeren aan de bak
a. Groei van het aantal deelnemers in het project tot maximaal 20/25
10. Afronding Welkom in Zeist/Soesterberg
a. Aanpassing website
b. Samenwerking beëindigen met diverse organisaties
c. Vrijwilligers en verzoeken doorverwijzen naar andere geschikte organisaties
11. Prinsjesdagontbijt 2017:
a. verrassing?
b. Gekoppeld aan het ‘nieuwe’ netwerk van christelijke ondernemers in Zeist.
12. Netwerk van christelijke ondernemers in Zeist
a. Rustig beginnen met lijstje
b. Eerste brainstormbijeenkomst
c. Behoefte en doel bepalen.
d. Mogelijk combineren met activiteiten Ondernemershuis Zeist.
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