Toelichting bij de jaarrekening 2016 van Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen

Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is officieel ingeschreven in het register van Kamer van
Koophandel (nummer 60922761) op 25 juni 2014.
Gedurende de loop van het boekjaar 2016 hebben wij geen enkele inkomsten genoten.
Aan de uitgave kant staan met name de directe kosten die te maken hebben met het
betalingsverkeer en de kosten die verband houden met het ‘in de lucht houden’ van de website van
GIDSnetwerk Waddinxveen.
Door het vertrek van de potentiele projectleider is in 2016 de geplande start van een ReconnAct
project niet door gegaan.
In het bestuur van GIDSnetwerk Waddinxveen hebben zich enkele mutaties voorgedaan. Uit het
bestuur zijn gegaan: Wilmi Oosterom, Elma Roseboom en Maarten van Buuren. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode. Toegetreden is Herman Timmermans.
Stichting GIDSnetwerk heeft een officiële ANBI status. Giften aan de Stichting zijn daardoor fiscaal
aftrekbaar.
PLANNEN 2017
Inmiddels zijn we in een ver gevorderd stadium om in het voorjaar van 2017 dit project, als pilot, op
te starten met een nieuwe projectleider. Hiervoor zijn vanaf het najaar 2016 intensieve contacten
ontstaan met het gemeente bestuur en diverse organisaties in Waddinxveen.
In het nieuwe boekjaar zal verder de aandacht met name uitgaan naar het opbouwen en versterken
van de contacten met ondernemers en het onderhouden van contacten met instanties die passen bij
de realisatie van onze doelstelling.
Activiteiten die verder behoren bij het opstarten van het project zijn: het opleiden van jobmaatjes,
het in contact komen met deelnemers om hen te begeleiden naar werk.
Ook zal er veel aandacht gegeven worden aan de werving van fondsen op basis waarvan wij onze
doelstelling kunnen verwezenlijken. Voor een duurzaam project is het van essentieel belang dat ook
de lokale overheid dit initiatief ziet als belangrijke aanvulling op de ambitie een lagere instroom en
een hogere uitstroom van mensen in de bijstand te realiseren. Financiële ondersteuning, van het
ReconnAct project, maakt daar onderdeel van uit.
In 2017 hopen we het bestuur en het vrijwilligersteam verder te kunnen versterkten om, als
burgerinitiatief, een volwaardige en professionele partner te zijn voor alle betrokkenen.

