Toelichting jaarcijfers 2017 Gidsnetwerk Waddinxveen
Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is een stichting zonder commercieel oogmerk
voortkomend uit GIDSnetwerk Nederland. Een van de initiatieven van GIDSnetwerk is het
opzetten van Maatjesprojecten op lokaal niveau onder de landelijke en lokale naam
ReconnAct. ReconnAct Waddinxveen is dus het lokale initiatief van Stichting GIDSnetwerk
Waddinxveen. GIDSnetwerk Nederland heeft in meerdere gemeenten in Nederland dit soort
initiatieven.
Mensen aan betekenisvol werk helpen, dat is het doel van het ReconnAct jobmaatjes project
in Waddinxveen. Dat gebeurt door ‘jobmaatjes’ te werven en op te leiden. Deze maatjes
worden gekoppeld aan mensen die werk zoeken
Voor GIDSnetwerk/ReconnAct Waddinxveen was 2017 een enerverend jaar. Gedurende het
jaar werd het bestuur weer voltallig qua samenstelling. Thon Bostelaar trad toe als algemeen
bestuurslid en Jan Mijnans nam de rol van penningmeester/secretaris op zich. Er werd in de
persoon van Marjan Stoffers een (bezoldigd) projectmanager gevonden die met veel energie
een plan van aanpak voor een pilot (oktober 2017 – mei2018) c.q. een meerjarenplan en begroting het licht deed zien. Deze werden door het bestuur goedgekeurd.
Tijdens een opgestarte pilot werden gesprekken met de gemeente Waddinxveen verder
uitgebouwd. Intensieve gesprekken werden gevoerd met de heer Bulterman,
programmaleider, en gemeenteambtenaren. Deze aanpak mondde uit in een substantiële
financiële bijdrage vanuit de Gemeente Waddinxveen in december ter bekostiging van de
pilot. Met de ontvangst van een particuliere gift kon het jaar financieel positief worden
afgesloten. Er moet echter wel worden opgemerkt dat het nodig blijft sponsoren te
interesseren voor ons werk aangezien de begroting voor 2018 nog niet is afgedekt door
voldoende giften.
Tijdens een gezellig gezamenlijk diner vond kennismaking plaats tussen de Gemeente
Waddinxveen en het voltallige bestuur en jobmaatjes.
De samenwerking met ReconnAct werd verder aangehaald en geïntensiveerd. Hierdoor kon
verder gewerkt worden aan de professionalisering van ons plaatselijke initiatief. Er werd
door ReconnAct een tweetal jobmaatjes trainingen georganiseerd. Hierbij werden
vrijwilligers getraind om werkzoekenden bij te staan op hun zoektocht naar werk. Er zijn al
enkele successen in het afgelopen jaar geboekt doordat uitkeringsgerechtigden een baan
mochten vinden.
Ook het voorliggende jaar wil Gidsnetwerk zich blijven inzetten om contacten met
ondernemers en instanties verder uit te bouwen. Samen met hen zijn we in staat onze doelstelling te
realiseren om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen naar het succesvol vinden van (nieuw) werk.
Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is officieel ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel (nummer 60922761) op 25 juni 2014.
Stichting GIDSnetwerk heeft een officiële ANBI status. Giften aan de Stichting zijn daardoor fiscaal
aftrekbaar.

