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VOORWOORD
Na jaren van groei was 2018 een jaar waarin
we geconfronteerd werden met grenzen
aan de groei. Een teleurstellende uitkomst
inzake de aanbesteding van de Gemeente
Amsterdam, maar ook een jaar van
onverwachte positieve wendingen en
ondersteuning door bedrijven en
particulieren, waardoor het BBBSAm-team
een gevoel van “the universe is on our side”
kreeg.
Ook in 2018 zetten het team van BBBSAm
en meer dan 100 vrijwilligers/mentoren
zich in voor kinderen1 die het niet altijd
even gemakkelijk hebben. Zij ondervonden
dagelijks de impact die de matchrelaties
op de kinderen, maar ook op hun
gezinnen hebben. Kinderen die op jonge
leeftijd vaak al een rugzak(je) met zich

Iemand die hen nieuwe dingen laat ontdekken en

meedragen. Het is bewonderenswaardig

ervaren, die hen aanmoedigt hun dromen na te

hoe deze kinderen voortdurend een

jagen en hen stimuleert hun talenten te benutten.

enorme veerkracht tonen. Zo ook de

We weten dat onze mentoren een essentiële

ouders, veelal moeders, die ondanks alle

bijdrage (kunnen) leveren op zoveel belangrijke

ingewikkelde omstandigheden waar zij

thema’s zoals bv. school, gezondheid, sociale

zich in bevinden, onvermoeibaar doorgaan

uitsluiting, pesten, veiligheid, taalachterstand etc.

in het belang van hun kinderen. Deze
kinderen, die door deze omstandigheden

Wij zijn de vrijwilligers dan ook ontzettend

c.q. geldstress, traumatische ervaringen,

dankbaar, evenals de fondsen, bedrijven en

taalachterstand etc. beïnvloed worden,

particulieren, omdat zij er het afgelopen jaar weer

kunnen de extra aandacht van een mentor

voor gezorgd hebben dat we hebben kunnen

goed gebruiken. Zij ervaren dat zij naast hun

bouwen aan de toekomst van de kinderen uit onze

eigen ouder met een andere volwassene

programma’s.

een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen,
vanuit een ander perspectief. De Bigs zijn
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immers niet de ouder, leraar, therapeut,

Pauline van Noort

maar een volwassen vriend en rolmodel die

Bestuursvoorzitter

hen vanuit eigen levenservaring bijstaat.
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Met kinderen wordt in het vervolg kinderen en jongeren bedoeld.

Over Big Brothers Big Sisters

VERHAAL VAN EEN MATCH

“Sandra heeft mij
laten zien om van
de kleine dingetjes
te genieten.”
-Big Sister ‘Celine’-

Little Sister Sandra en haar Big Sister Celine zijn sinds december 2014 gematched in
het CBM programma. Sandra was toen 7 jaar. Sandra is aangemeld, omdat het gezin,
een vluchtelingengezin uit Irak, zich in een moeilijke situatie bevond. Sandra vond
het moeilijk en spannend te spelen met andere kinderen en haar taalontwikkeling
liep achter. Zij had positieve ervaringen nodig. Celine had zich aangemeld omdat ze
graag voor iemand die het even wat moeilijker had, wat wilde betekenen. Zij wilde
een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind. Sandra en Celine
werden al snel vrienden en kregen een speciale band.
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“Ze is door
Celine
zelfstandiger
geworden.”
-Moeder SandraCeline: “Sandra heeft mij laten zien om van
de kleine dingetjes te genieten.”
“Ze is gegroeid van stilletjes naar meer
aanwezig…. Ze laat meer van zich horen en
heeft meer vertrouwen in zichzelf.”
“Het is zo vertrouwd na 4 jaar, we vinden
het nog steeds belangrijk elkaar te blijven
zien.”
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Sandra: “In het begin was ik heel verlegen,
maar nu ben ik niet meer zo heel erg verlegen.”
“Ze heeft me geholpen met werk voor school.
Bijvoorbeeld met werkstukken of met dingen
die ik moeilijker vond zoals woordenschat.
Het is heel leuk en gezellig. We zijn vaak naar
musea gegaan bijvoorbeeld.”
Celine:

“Je

hebt

ineens

allerlei

andere

ervaringen en het kind in mijzelf komt ook
weer een beetje naar boven. Ik vind het leuk
om over andere dingen te praten, mijn eigen
ervaring door te geven en haar daarmee
mogelijk te ondersteunen en natuurlijk om
haar op te zien groeien evenals het gezin.
Ik krijg een kijkje in de keuken van een hele
andere cultuur.”

Vader: “We zijn echt goede kennissen met
haar. Celine is heel betrouwbaar. Ze helpt
met van alles, met leren of met activiteiten.
Het is heel bijzonder. Wij leren van haar de
Nederlandse cultuur.”
Moeder: “Sandra durfde in het begin niet
zoveel dingen. Bv. fietsen. Dat heeft Celine
met haar geoefend en dat gaat nu heel goed.
Ze doet het ook beter op school, elk jaar ging
het beter en beter. Maar ook de Nederlandse
cultuur leerde ze van haar. Het is gewoon fijn
een extra volwassene voor Sandra te hebben.
Ze doen ook dingen die ze anders niet gedaan
zou hebben. Ze is door Celine zelfstandiger

Sandra gaat volgend jaar naar de middelbare

geworden, ze heeft geholpen bij de taal en

school waar zij VWO gaat doen. Een

school. Als er iets is kan ik het gelijk aan Celine

spannende nieuwe stap waarbij Celine haar

vragen, het is heel fijn dat wij zo iemand in ons

natuurlijk blijft volgen en ondersteunen.

leven hebben.”
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VERANTWOORDING
We werken samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en organisaties/instellingen.
We vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in onze
programma’s o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert
en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar
schoolopleiding afrondt.

POSITIEVE RESULTATEN JEUGD
De vrijwillige mentoren (Bigs) van Big Brothers Big Sisters Amsterdam bieden
ondersteuning aan kinderen/jongeren (Littles) en helpen hen verschillende situaties
te ervaren, te leren en te groeien door hen daarin te begeleiden naar kansen om
zich ten volle te ontplooien. Door sterke 1-op-1 mentor relaties bereiken zij:
-Succes op school
-Risicovol gedrag te vermijden
-Positieve sociale en emotionele ontwikkeling.
Big Brothers Big Sisters Amsterdam is gerechtigd om gebruik te maken van
en er wordt verwacht dat de methodiek, standards en rules, logo’s, grafische
richtlijnen etc. van BBBS International toegepast worden. Dat is positief, omdat
BBBSAm daarmee profiteert van de meer dan 100 jaar lange ervaring, expertise en
onderzoeken van BBBS.
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MISSIE & VISIE
Alle kinderen en jongeren in Amsterdam de mogelijkheid

MISSIE

geven hun talent te ontwikkelen met behulp van professioneel
begeleide 1-op-1 mentorrelaties met meetbare uitkomsten.

Voor alle kinderen is succes in het leven weggelegd.

VISIE

DOELSTELLING
De doelstelling van BBBSAm is het tot stand brengen van mentorrelaties en
het begeleiden van matches voor/van zoveel mogelijk kinderen (die dat zelf ook
graag willen), waarbij het bieden van ondersteuning ten behoeve van een beter
functioneren in hun dagelijks bestaan en het vergroten van het zelfvertrouwen,
zelfredzaamheid en het verbreden van hun sociale horizon de belangrijkste
onderdelen zijn.

STATUTAIRE DOELSTELLING
Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter
functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid
en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn.
De Stichting tracht het doel ondermeer te realiseren door het inzetten van
vrijwilligers ten dienste van kinderen en jongeren. Deze vrijwilligers zijn volwassen
en op grond van hun persoonlijkheid in staat een positieve bijdrage te leveren aan
de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.
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ORGANISATIE
TEAM
Big Brothers Big Sisters Amsterdam heeft een
klein, resultaatgericht, enthousiast en flexibel
team.

Hierdoor

heerst

er

een

cultuur

van

verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen.
Wederzijds

respect

en

vertrouwen,

Verdeling vrijwilligers 2018

nauwe

samenwerking, loyaliteit en collegialiteit heeft

72%

BBBSAm hoog in het vaandel staan.

Vrouwelijke vrijwilligers

Het team telt drie medewerkers (1,8 Fte) en bestaat
uit de directeur en twee matchcoördinatoren. De
directeur houdt zich naast de dagelijkse leiding,
fundraising, het voorbereiden en uitvoeren van
het beleid, bezig met de inhoudelijke matching

28%

en begeleiding van een aantal koppels. Eén van

Mannelijke vrijwilligers

de matchcoördinatoren is naast haar taken voor
het CBM programma, verantwoordelijk voor het
Big Bunch programma en houdt de Big Brothers
Big Sisters Facebook pagina up to date. Alle
medewerkers hebben een universitaire opleiding
afgerond en worden betaald conform de CAO
Sociaal Werk.
Van 1 maart tot 1 november 2018 heeft een
vrijwilliger, met jarenlange ervaring in de Jeugdzorg,

ORGANISATIE
VRIJWILLIGERS
(BIGS)

het team (op kantoor) voor 0,4 FTE per week
versterkt. Hiervoor is BBBSAm haar uiteraard erg

De Bigs zijn het hart van Big Brothers Big

dankbaar.

Sisters Amsterdam en dus onmisbaar! Met hun
onvermoeide inzet, energie en betrokkenheid
geven zij de Littles de extra aandacht die zij zo goed

Célina Korthals
oprichter en directeur 0,8 FTE
Hiske Theunissen,
matchcoördinator 0,8 FTE
Inez Maessen
matchcoördinator 0,2 FTE
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kunnen gebruiken. Zij adviseren en dagen hen uit,
ze laten hen zien welke keuzemogelijkheden er
zijn, zij stellen hun netwerk open, laten zien hoe de
omgeving benut kan worden en zorgen voor een
veilige omgeving waarin het kind zich vertrouwd
voelt. Het uitgangspunt voor de contacten tussen
de vrijwilligers en de kinderen is het ontdekken en
stimuleren van de kwaliteiten en dromen die elk
kind heeft.

8625

Het afgelopen jaar hebben zich 143 vrijwilligers

Ingeschatte uren besteed
aan Littles en gezin.

als Big Brother of Big Sister ingezet. Voordat zij
zich daadwerkelijk als een Big Brother of Big Sister
kunnen inzetten doorlopen zij eerst een zeer
intensief (screenings) proces. Dit bestaat uit:

Daarnaast volgen zij een intensieve
De

•

Het

bijwonen

van

een

training

verschaft

informatie

training.
over

de

introductieavond

begeleiding van het kind en de wijze waarop het

waar de werkwijze van de organisatie en de

gestimuleerd kan worden, de levenscirkel van de

verwachtingen die zij heeft ten aanzien van een

match, communicatie (vaardigheden), diversiteit,

vrijwilliger uiteengezet worden

leeftijdsgebonden karakteristieken en signalering

•

Het invullen van een aanmeldingsformulier

van ongewenst gedrag.

•

Het natrekken van een eventuele strafrechtelijke
achtergrond d.m.v. een Verklaring Omtrent

Onze

Gedrag. Ook eventuele andere huisgenoten

bijdrage; ze stellen BBBSAm in staat impactvolle

dienen een VOG te overhandigen

mentordiensten zonder financiële tegemoetkoming

Er wordt een internet check gedaan en de pc

aan kinderen en hun gezinnen aan te bieden. In 2018

van de potentiële mentor wordt bekeken

hebben de vrijwilligers meer dan 8625 uren directe

•

Er worden minimaal 3 referenties nagetrokken

1-op-1 mentoring aan de kinderen en jongeren

•

Er wordt een diepte-interview bij de mentor

gegeven. De geschatte positieve economische

thuis gehouden, waarbij alle aspecten van

impact die hiermee gemoeid gaat (naast alle andere

zijn leven en zijn persoonlijke kenmerken aan

materiele zaken/uitjes voor de Littles) blijkt ook uit

de orde komen. BBBSAm gebruikt daarnaast

de onderzoeken die in Amerika en Nederland (MO

nog een zelfontwikkelde screeningsmethode

groep) gedaan zijn op het onderwerp Social Return

(Fitness to mentor)

on Investment.

•

vrijwilligers

leveren

een

substantiële
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BIGS CBM
Leeftijd 2018

BIGS BIG BUNCH
Leeftijd 2018

21 t/m 30 jaar

37,8%

18 t/m 30 jaar

72,7%

31 t/m 40 jaar

36,3%

31 t/m 40 jaar

9,1%

41 t/m 50 jaar

17,8%

41 t/m 50 jaar

18,2%

50 jaar en ouder

8,2%

ORGANISATIE
BESTUUR
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor
de Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam en
het is actief betrokken. Naast het vaststellen van de
begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag, geeft
het advies aan de directeur. Het bestuur denkt mee
over de strategie en een van de bestuursleden vergezelt
regelmatig de directeur naar belangrijke afspraken met
potentiële partners.
Het bestuur kwam 4 keer voor bestuursvergaderingen
bijeen in maart, juni, september, en november. De
bestuursleden zijn benoemd voor 4 jaar met een
mogelijkheid hun bestuursperiode eenmalig voor 4 jaar
te verlengen. Zij ontvangen geen beloning noch een
onkostenvergoeding. BBBSAm is een ANBI.
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Bestuursleden
Voorzitter:
mevr. P. van Noort
Penningmeester:
dhr. W. Dubois
Secretaris:
dhr. E. Kuiper

MENTORING MODEL
Big Brothers Big Sisters ‘evidencebased 1-op-1 service delivery-model’ is
onderscheidend in mentoring-land en
omvat:
•

Gratis ondersteuning voor kinderen, gezinnen
en vrijwillige mentoren.

•

Een uitgebreide screening en een
registratieproces van vrijwilligers met oog
op de veiligheid en ontwikkeling van de
kinderen.

•

Doordachte matching van kinderen en
vrijwilligers op basis van de individuele
behoeften van het kind, gedeelde interesses,
en persoonlijkheid.

•

Intensieve training.

•

Continue casemanagement voor elk kind/ gezin
en mentor.

•

Incorporatie van preventie als kernprincipe om
jongeren te helpen verantwoorde beslissingen te
nemen.

•

Strategische partnerships om de jongeren
educatieve en culturele ervaringen te laten
opdoen door middel van activiteiten.

•

Grondige evaluatie om uitkomsten en impact te
meten.
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BBBS
PROGRAMMA’S
Community-Based Mentoring

Het

Community-Based

(CBM)

worden zijn gericht op horizonverbreding,

programma is gebaseerd op een 1-op-1 relatie

talentontwikkeling en het aanleren van (sociale)

tussen een betrokken volwassene en een kind

vaardigheden. Door het regelmatige contact

waarmee door veel aandacht en (nieuwe)

ontstaat er een vertrouwensband; de praktijk

ervaringen, het kind o.a. meer zelfvertrouwen

leert dat deze mentorrelaties vaak jaren en soms

krijgt, op school beter presteert, zelfredzamer

zelfs levenslang standhouden. Onderzoek laat

wordt,

CBM

verbetering op het gebied van sociale acceptatie

programma koppelt kwetsbare kinderen in de

en het vermijden van risicovol gedrag zien bij

leeftijd van 5 tot 18 jaar aan zorgvuldig gescreende

een kind dat langer dan een jaar gematched

mentoren/rolmodellen van 21 jaar of ouder.

is (twee jaar). AANDACHT is het sleutelwoord.

Community-based matches zijn matches waar de

De mentor heeft vanuit een gelijkwaardige

mentor en het kind gedurende tenminste 1 jaar

positie contact met het kind. De mentor is

gematched worden en minimaal 1 uur per week

geen plaatsvervangende ouder of opvoeder,

leuke en interessante activiteiten ondernemen.

maar iemand die er speciaal is voor het kind en

Bij de activiteiten staat communicatie over en

positieve aandacht geeft.

zich

positief

Mentoring

ontwikkelt.

Het

weer centraal. De activiteiten die ondernomen
14

COUPLES FOR KIDS

Deze community-based mogelijkheid is bedoeld voor een
samenwonend, (echt)paar dat het leuk vindt om samen mentor te
zijn voor een kind. Zij ondernemen samen leuke en interessante
activiteiten. Het kind kan samen met het “couple” tijd doorbrengen
of af en toe met één van de partners.

Big Bunch

Het Big Bunch programma is bestemd voor de

begeleiding van twee (of meer) mentoren, twee

kinderen die op de wachtlijst staan voor het CBM

wekelijks recreatieve, - en educatieve activiteiten

programma en voor hun broertjes en zusjes.

ondernemen. Hun (sociale) vaardigheden en

Omdat er te alle tijden gestreefd wordt naar de

netwerk worden hierdoor vergroot, het bevordert

beste match, zodat de kans het grootst is dat

de sociale cohesie en draagt bij aan de opbouw

mentor en kind ook na het eerste jaar met elkaar

van

gematched blijven, zijn er kinderen die een tijd op

zelfredzaamheid. Dit programma wordt soms in

een geschikte mentor moeten wachten. Dit wordt

samenwerking met bedrijven/maatschappelijke

ondervangen door de Big Bunch groepen van 3-8

organisaties uitgevoerd. Zij geven de kinderen

kinderen, uit dezelfde buurt/stadsdeel, die onder

workshops.

het

zelfvertrouwen,

zelfbewustzijn

en

Noot: De Big Bunch mentoren doorlopen hetzelfde traject als de CBM mentoren, het diepte interview
vindt echter niet altijd bij hen thuis plaats. De begeleiders ondernemen activiteiten in de buurt/ stad
en nemen de kinderen, in tegenstelling tot het CBM programma (waar dit wel mogelijk is), niet mee
naar huis. Ook hebben zij, naast de algemene training nog een training gevolgd die gericht is op het
begeleiden van groepjes kinderen.
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STATISTIEKEN &
RESULTATEN
Resultaten CBM

Vanaf 1 januari 2018 hebben zich 116 personen

kinderen die reeds een intake gehad hebben.

via de website aangemeld en zij hebben
aangegeven dat zij graag meer informatie

In totaal zijn er 132 matches onderhanden

zouden willen ontvangen over de organisatie.

geweest. Er zijn 24 nieuwe matches gemaakt, er
zijn 41 dematches afgerond. De voornaamste

Er zijn 11 introductie avonden gehouden.

redenen hiervoor waren als volgt:

Niet

•

alle

geïnteresseerden

hebben

zich

daadwerkelijk aangemeld voor een introductie

langer dan 3 jaar gematched en niet meer
nodig

avond. Er zijn 72 personen naar een introductie

•

de jongere is 18 jaar geworden

avond gekomen. Van deze 72 vrijwilligers

•

verhuizing/reis Big naar buitenland (na een

hebben 31 personen na de introductie avond

jaar of langer)

besloten door te willen gaan in het proces
om Big Brother of Big Sister in het CBM

Er zijn twee prematches geweest die na “de

programma te worden. De personen die niet

proefperiode ” van twee weken niet doorgegaan

doorgegaan zijn gaven aan zeer enthousiast te

zijn.

zijn, maar de tijdscommitment op dit moment

omstandigheden en de ander wegens andere

in hun leven (nog) niet aan te kunnen gaan.

verwachtingen van de match.

Er

hebben

gevonden.

25
Er

intakegesprekken
zijn

7

inhoudelijke

in

verband

met

persoonlijke

plaatsCBM

trainingen gehouden, waar de vrijwilligers
voorbereid worden op hun taak.
Er zijn 74 kinderen aangemeld, met 36
kinderen en ouders hebben intakegesprekken
plaatsgevonden. In totaal staan er 60 kinderen
op de wachtlijst, waarvan 26 aangemeld en 34
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Eén

91

lopende
matches

Aan het einde van 2018

TOTAAL
ONDERHANDEN MATCHES CBM
Littles
Leeftijd

5 t/m 8 jaar

14%
13 t/m 17 jaar

48%

38%
9 t/m 12 jaar

Littles
Geslacht

54
%

46
%

Doorverwijzers
Kinderen
36%

30%

34%

Samen Doen en OKT- teams
van de Gemeente Amsterdam
Ouders zelf
Andere hulpverleningsorganisaties en scholen
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Littles
Stadsdelen

84,5%

West = 31,1%
Nieuw-West = 13,6%
Oost = 14,4%
Zuid = 8,3%

Eenoudergezin

Noord = 14,4%
Zuidoost = 15,9%
Centrum = 2,3%

Culturele
Achtergrond
Nederlands

18,18%

Turks

3,03%

Marokkaans

21,21%

Surinaams

21,21%

Afrikaans

10,61%

Overig*

22,73%

*o.a. Chinees, Aziatisch, Russisch, Irakees, Pakistaans, Iranees
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TOTAAL
LOPENDE MATCHES CBM (EIND 2018)
Littles
Leeftijd

5 t/m 8 jaar
13 t/m 17 jaar

17%

38%
45%

Littles
Geslacht

55
%

9 t/m 12 jaar

45
%

Doorverwijzers
Aangemelde kinderen 2018
42%

23%

35%

Samen Doen en OKT- teams
van de Gemeente Amsterdam
Ouders zelf
Andere hulpverleningsorganisaties en scholen

19

GRONDIGE EVALUATIE
De professionele matchcoördinatoren van Big Brothers Big Sisters Amsterdam onderhouden iedere
maand individuele begeleidingsgesprekken met zowel vrijwilliger/mentor als kind en ouder(s) (1ste
jaars match) (per kwartaal 2de jaars match of ouder). Zij bespreken de vooruitgang in gestelde doelen,
bespreken of er specifieke behoeften zijn, houden de veiligheid van het kind in de gaten, en verzamelen
belangrijke informatie, zodat zij de matchrelatie zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Maandelijks worden
de ontwikkelingen en de ondernomen activiteiten inzichtelijk gemaakt op een rapportageformulier. De
matchcoördinatoren zijn ook tussen deze vaste evaluaties door altijd bereikbaar voor ondersteuning
en overleg. De matchcoördinatoren en verwijzende instantie houden elkaar tevens op de hoogte van
de veranderingen/ ontwikkelingen van het kind/gezin om er zo voor te zorgen dat kind/gezin de beste
ondersteuning krijgt om zo tot optimaal resultaat te komen.
Per kwartaal wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst, die de mentor, ouder(s)/kind verplicht zijn in
te vullen om de ontwikkeling van het kind te volgen. Dit volgsysteem geeft aan of het kind vooruitgang
boekt; het volgsysteem geeft tevens de gelegenheid aan BBBSAm om in te grijpen bij afwijkingen in de
vooruitgang.

Resultaten op 21 onderdelen CBM
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Slechter

Gelijk

Beter

Slechter

Gelijk

Beter

Zelfvertrouwen

4%

15,4%

83,2%

Houding op school

4,5%

32,0%

63,4%

Kan zijn/haar
gevoelens uiten

0,4%

20,6%

79,0%

Gedrag op school

7,2%

33,4%

59,4%

Kan besluiten nemen

1,3%

34,3%

64,4%

Criminaliteit

4,4%

50,0%

45,6%

Heeft interesses /
hobby’s

2,2%

30,0%

67,9%

Sigaretten, alcohol
en drugs

1,3%

62,0%

36,7%

Persoonlijke hygiëne,
verschijning

0,9%

40,7%

58,4%

Seksualiteit

0,0%

60,7%

39,3%

Vertrouwen in
de vrijwilliger

0,5%

9,5%

90,0%

Positief
toekomstperspectief

1,0%

33,7%

65,3%

Respect voor
andere culturen

1,9%

36,2%

61,9%

Gebruik van openbare voorzieningen
(bijv. bibliotheek)

0,5%

42,7%

56,8%

Relatie met de
gezinsleden

4,0%

38,9%

57,1%

Gebruik van voorzieningen op school

4,4%

49,3%

46,3%

Contact met
leeftijdsgenoten

1,5%

29,0%

69,5%

Houding ten
opzichte van school

6,3%

24,5%

69,2%

Contact met
volwassenen

0,9%

33,1%

65,9%

Schoolprestaties

5,1%

32,1%

62,8%

Huiswerk

5,0%

37,7%

57,3%

BIG BUNCH
In 2018 zijn er 30 kinderen, verdeeld over 3 groepen,
ondersteund met het Big Bunch programma. Dit zijn
kinderen die op de wachtlijst staan voor het 1-op-1
programma, maar ook broertjes en zusjes van deze
kinderen.
Er was een groep in Amsterdam Zuidoost, een groep in
Amsterdam West en een groep met verzamelplek Centraal
Station. Deze laatste groep was met name voor de kinderen
uit IJburg en Noord. De groepen zijn tweewekelijks
begeleid door onze Big Bunch mentoren. In totaal zijn dit
11 mentoren geweest.
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ACTIVITEITEN &
MEDIA
BAIN & COMPANY NETHERLANDS
Op uitnodiging van Bain zijn de Littles van Big Brothers
Big Sisters Amsterdam op 28 januari 2018 naar boerderij
“Ons Genoegen” in het Westerpark gegaan. Samen met
een aantal medewerkers van Bain en een aantal Bigs
hebben ze een heerlijke middag gehad met allerlei leuke
en educatieve spellen.

GONGSLAG EURONEXT
Op uitnodiging van Stichting Janivo,
een fonds dat Big Brothers Big Sisters
Amsterdam reeds drie jaar financieel
ondersteunt, werd door een van de Littles
op 5 februari 2018 de gong van Euronext
(de opening van de beursdag op de
Dam) geluid. Twee bestuursleden en de
directeur van Janivo, het BBBSAm team
en een aantal Littles en Bigs, stonden
paraat voor “het moment”. Om 9.00 uur
precies opende een van de Littles de
beurs.

Een van de aanwezige koppels gaat vervolgens buiten op
de foto voor een interview dat zij zullen geven voor het
Kansfonds blad en het KRO-tijdschrift.
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ZUIDAS EASTER EGG ROLL
De Zuidas Easter Egg Roll werd dit jaar voor de tweede
keer gehouden. Het evenement voor de kinderen
van Big Brothers Big Sisters Amsterdam, dat rond
Pasen plaatsvindt, is een wedstrijd waar de kinderen
met een ei op een lepel op het Gustav Mahlerplein
een wedstrijd houden. Het parcours moeten zij zo
snel mogelijk afleggen en natuurlijk mag het ei niet
van de lepel vallen! In de stromende regen, de enige
dag in die week dat het pijpenstelen regende, maar

dat deerde de kinderen niet, werd het startschot gegeven
door de Consul van America, David Mc Cawley. Hij liep zelf
de eerste race, begeleid door de Paashaas, wat tot grote
hilariteit leidde.
De

teams

werden

gevormd

door

een

medewerker van een bedrijf en een kind.
Bedrijven doen mee omdat ze het een leuk
evenement vinden, maar bovenal omdat zij
de organisatie een warm hart toedragen. Zij
sponsoren de Zuidas Easter Egg Roll door het
kopen van eieren. NautaDutilh werd voor de
tweede keer de winnaar van “het Gouden ei”,
een wisseltrofee die zij een jaar lang bij hun
bedrijf tentoonstellen.
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ACTIVITEITEN &
MEDIA
EFTELING EN ZAANDAM
Stichting Reis met je Hart heeft ervoor gezorgd
dat een aantal BBBS-koppels op 12 oktober naar
de avond Efteling is geweest. Een geweldige
gebeurtenis voor de Littles, ook de Bigs waren
zeer enthousiast.
Twee Littles met hun gezin hebben een nachtje
doorgebracht in het Ibishotel in Zaandam. Even
eruit, lekker ontspannen, een leuke belevenis.

DHL EXPRESS
Op 15 september 2018 was het de derde keer dat DHL
Express voor 30 kinderen van BBBSAm een geweldige
“kidsverwendag” georganiseerd heeft. Alles was wederom
tot in de puntjes geregeld. De Littles werden eerst in
DHL bussen opgehaald bij station Zuid. 30 bussen reden
vervolgens in een colonne naar het Amsterdamse bos,
waar de kinderen zich in het klimbos heerlijk vermaakt
hebben. De dag werd afgesloten op het kantoor van
DHL met een rondleiding, spelletjes en avondeten. Alle
kinderen van BBBSAm en de medewerkers van DHL
Express zijn ook nog met het grote DHL-vliegtuig op de
foto gezet.
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BENEFIET RONDE TAFEL ZUID-KENNEMERLAND
Op 27 mei 2018 was het een bijzondere dag. Eén van
onze Big Brothers, die reeds 5 jaar gematched is en een
bijzondere band met zijn Little Brother heeft opgebouwd,
organiseerde een benefiet avond bij zijn Ronde Tafel. Vol
enthousiasme en overgave heeft hij tijdens de veiling een
prachtig bedrag voor Big Brothers Big Sisters Amsterdam
opgehaald. Een professionele veilingmeester zou er niets
bij geweest zijn.

PWC
Op 23 oktober 2018 zijn er 11 Littles uit groep 7/8 en de brugklas naar het kantoor van PwC in Amsterdam
geweest. Ze werden daar ontvangen door 4 medewerkers van PwC voor een workshop. Eerst werd kort
uitleg gegeven over de werkzaamheden van PwC en daarna over het thema van die middag; normen,
waarden en deugden. Wat is belangrijk, hoe ga je met elkaar om? De kinderen noemden punten op, die
werden opgeschreven (bijvoorbeeld respect voor elkaar, luisteren naar elkaar, niet lachen om fouten
van een ander). Daarna werden ze opgedeeld in 2 groepen en gingen ze aan de hand van vragen verder
in gesprek over deze onderwerpen, dit onder leiding van eén van de PwC-medewerkers. Zij hebben een
tekening gemaakt over hetgeen voor hen belangrijk is. Bijna alle kinderen maakten een tekening over
familie en/of vriendschap.
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ACTIVITEITEN &
MEDIA
ALLIANTIE VERBINDING
De Nieuwe Poort is in samenwerking met de Goldschmeding
Foundation een grootschalig programma gestart om jongeren
aan het werk te helpen en zij heeft daartoe met meerdere
organisaties allianties gevormd. BBBSAm maakt deel uit van
de Alliantie “Verbinden”. In deze alliantie van 5 organisaties
worden Young professionals aangemoedigd om zich in te
zetten als vrijwilliger. Daartoe is onder andere een apart
onderdeel op de website van Nederland Cares ontwikkeld en
zijn er speciale thema-avonden gehouden. Op twee van deze
avonden hebben twee van de BBBSAm koppels uiteengezet
hoe zij het vinden om gematched te zijn, wat het voor hen
betekent en wat zij ervan geleerd hebben.
Het beoogde doel was om gezamenlijk 185 matches te maken, waarvan BBBSAm 10 matches voor haar
rekening zou nemen. Ondanks de vergrote aandacht voor de verscheidene initiatieven is het doel niet
behaald. Daarom is besloten het pilot jaar geen vervolg te geven.

KERSTMARKT
Op

20

december

2018

staat

BBBSAm met een kraampje op
de kerstmarkt van het WTC om
naamsbekendheid te genereren.
Ox& Bucks biedt in aanloop naar
een actie die zij in januari en
februari in hun restaurant voor
BBBSAm gaan ondernemen, de
warme chocolademelk aan. De
opbrengst gaat naar BBBSAm.
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USABILLA EN TAKEAWAY
Usabilla en Takeaway starten een
kerstactie voor de kinderen van
BBBSAm. Alle Littles mogen een
wenslijstje

met

drie

cadeautjes

die zij graag zouden willen hebben
invullen.

De

wenslijstjes

zijn

vervolgens op de kantoren van deze
bedrijven in een grote kerstboom
gehangen. Iedere werknemer kon
een wenslijstje uit de boom pakken
en heeft een cadeautje voor een
Little gekocht.

PLATFORM COMMUNITY PROJECTEN
IN SAMENWERKING MET SERVUS
Eind november is het initiatief genomen door SERVUS, Servant-Leadership Centre for Research and
Education, om een sterkere verbinding te maken tussen Community projecten in de regio Amsterdam
om zo van elkaars ervaringen en kennis te leren, te netwerken en elkaar te versterken (educatie, mentoren leiderschap). BBBSAm is een van de organisaties die hiervoor benaderd is.
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BBBS
IN DE MEDIA
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Célina Korthals wants to help
children realise their potential
The Big Brothers Big Sisters Amsterdam foundation is the
latest good cause to find a home at the WTC. ‘Corporate
sponsors would put us on a firm financial footing,’ says the
charity’s director Célina Korthals.

Big Brothers Big Sisters Amsterdam has been

main focus is on expanding the child’s horizons.

located in a small room in the WTC since

One in five children in Amsterdam grows up in

February after Célina approached the complex’s

poverty and these are children who don’t have

management about renting a possible space.

the opportunities that most of their peers have.

The WTC backs the organisation with a rent cut

We want to help these children achieve their

and, says Célina, BBBSAm is very happy to be

potential.’

here.

Youth gangs
‘One of the reasons we are at the WTC is that we

Célina, who is 35 and has three children of her

hope that all these companies will support us,

own, got involved with the Big Brothers Big Sisters

because there are so many children who have

organisation after graduating in international

talents and other hidden strengths which don’t

law almost 10 years ago. ‘During my studies I

get the chance to blossom,’ says Célina. ‘We want

had to do some research on youth gangs in El

to offer them that chance. And it would be great

Salvador and Honduras and visited some of the

to do this together with the companies at the

lads in prison,’ she explains. ‘They often came

WTC.’

from poor, single parent families, had a mother
who was distracted by a variety of problems

Big Brothers Big Sisters is a mentor organisation

and did not have enough time for the child…

that

in

This is where I came to realise the importance

Amsterdam. ‘We link children who are growing

of preventative measures … you need to step in

up in poverty in Amsterdam with a volunteer so

as early as you can and help a child to make their

they can do things together for at least a year,’

dreams come true.’

supports

disadvantaged

children

Célina explains. ‘It can be anything, but the
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Five reasons to support Big Brothers Big Sisters
1. You can make the difference in a child’s life
2. You will learn a lot from it
3. You are investing in the future
4. It is fun for both of you
5. It bridge cultures and the generation gap

The BBBS concept comes from America and was

group activities every two weeks. ‘The children

actually founded in 1904 by a court clerk, who

are aged five to 18 but 75% of ours are primary

wanted to do something about the number of

school level,’ she says. ‘All our children grow up

young people ending up in front of a judge. He

in poverty … in the Netherlands that means e.g.

approached a local business club for volunteer

that you cannot take part in things which children

mentors and 40 came forward. The movement

in the average family can. They often come from

spread throughout America, and by 1912, there

single parent families or big families which have

were BBBS operations in 26 American cities.

their own problems, but we also have refugees

The organisation continued to grow and in

who are lost and don’t understand how things

1995 a major research project was published

work. It’s a really varied bunch.’

which verified the results the organisation had
long believed in. Children from disadvantaged

Added value

backgrounds do better at school, have more

Célina is hoping that WTC companies will realise

self-confidence, are less likely to drink and drugs,

the added value of an organisation which gives

and are better rooted in society if they have a

back to society like this. ‘In reality it is a win win

mentor to help guide them.

situation. If you ask our volunteers how they find
the role, they will tell you it is just as rewarding

Milestone

and educational for them as it is for the children.

‘That was a milestone not only for the

It can help you develop leadership qualities as

organisation, but for mentorship in general,’

well, which can benefit your career,’ she says.

says Célina. ‘Rotterdam eventually got wind
of the programme and brought it over and I

The activities range from playing football in the

worked there for a few years after I graduated.

park and helping with homework to visiting a

But I live in Amsterdam and I know there are so

museum, or finding out more about jobs. Célina

many children here who could do with a helping

tells the story of the little brother, as they call the

hand. After a lengthy process, I was able to start

children, who wanted to make computer games.

up here.’

Through the programme he met a ‘big brother’
with an IT firm and now he may get an internship

Today the Amsterdam operation has over 100

there.

children in its one-to-one programme and a long
waiting list of children. The group also organises

‘We always try to make sure there is a link

a ‘big bunch’ club for children who are waiting

between the child and the adult’s interests,’ she

for a big brother or a big sister, which involves

says. ‘However, doing things together is just one
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“We want to help
children growing
up in poverty
to achieve their
potential.“
- Celina Korthals

aspect of the job. Much of the strength of the

a year – we’d be in great shape. We have a long

mentorship comes from the attention and the

waiting list and we need people to volunteer as

interest of the big brother and sisters in his or her

well. We think there are so many more people out

match. You are not a social worker or a parent

there who could do this but they’ve got busy jobs

or a teacher and the children react to you in a

and no time. But I always say, it is not a question

different way.’

of time, but of priorities… we have people who
have been doing it for years, despite their busy

Not enough time?

jobs and social lives.’

Many of the big brothers and sisters are young
professionals with a good job, a house and are

Dreams

pretty settled. They are in their late 20s and

Célina herself still has a ‘little brother’ in

usually don’t have their own children yet. Others

Rotterdam whom she has watched grow up and

are older with children who left home and who

whom she still sees. ‘It is about having an adult

have the time to give something back. The age to

friend, someone who has experiences which you

be a volunteer is 21. Big brothers and sisters go

have never had and can listen to you and point

through a strict and intensive screening process,

you in the right direction,’ she says. ‘I’ve watched

including a long interview at their own home, so

him grow up from a nine-year-old to a young

the BBBS team can get a better picture of what

man who is bigger than me and about to start a

they are like, their qualities and their interests.

college course.’

The money for all this comes from charity funds

‘We should all help children to realise their

plus some corporate sponsorship. The city council

dreams,’ she says emphatically. ‘That is what we

which refers lots of children to the project does

all should want. Children are the future. It might

not yet put any money into it. ‘Ideally we would

seem a cliché but it is true.’

have a combination of all three to give it a firm
basis,’ says Célina. ‘If every company in the WTC
would adopt one match – and that costs €1,250

Interested? Feel free to get in touch with Célina
for more information. www.bbbsamsterdam.nl
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BIG & LITTLE
IN DE MEDIA

Omar Koster (15) en Mauk Meewis (34) kennen elkaar via
Big Brothers Big Sisters. Al vijf jaar lang zien ze elkaar
elke woensdag om samen te koken, te voetballen en te
praten. Mauk: ‘Ik noem het geen vrijwilligerswerk. Dat
woord ‘werk’ slaat nergens op, wij zijn vrienden.’

Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?

ons thuis om te vragen of ik hieraan mee wilde

Omar: ‘Vijf jaar geleden. Mauk werd mijn Big

doen.’

Brother toen ik nog in groep 8 zat. Nu zit ik in de

Mauk: ‘Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan.

4e klas van de Scholengemeenschap Reigersbos

Dat begon met allerlei losse projecten, via Am-

in Amsterdam Zuid-Oost. Binnenkort ga ik naar

sterdam Cares. Maar op een gegeven moment

het ROC.’

kreeg ik een baan waarbij ik wist dat ik een paar

Mauk: ‘Ik was erbij toen Omar in groep 8 de eind-

jaar op dezelfde functie zou blijven. Toen ben ik

musical deed, daarna hebben we samen de hele

op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk waarbij ik

middelbare school doorlopen. Dit jaar hebben

lang bij iemand betrokken kon zijn en iemand

we samen gezocht naar een vervolgopleiding.’

kon zien groeien.’

Omar: ‘Ik wilde eigenlijk naar de Koninklijke
Marechaussee, maar daar moet je 17,5 voor zijn.’

Hoe werden jullie aan elkaar gekoppeld?

Mauk: ‘Nog 2,5 jaar wachten!’

Mauk: ‘Door middel van een intake bij Big Brothers Big Sisters. Ze vroegen wat ik leuk vond om te
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Hoe kwamen jullie beiden bij dit project?

doen in mijn vrije tijd. Voetbal zei ik toen. Omar

Omar: ‘Ik werd ervoor gevraagd via mijn

had blijkbaar precies hetzelfde gezegd.’

basisschool. Ik kon me moeilijk concentreren,

Omar: ‘We vinden dezelfde dingen leuk. Daarom

dus af en toe had ik een gesprek met een

zijn wij een goede match. Ik vind Mauk z’n ge-

mevrouw daarover. Toen kwam ze een keer bij

zelschap heel fijn, hij helpt me.’

Bron: https://denieuwepoort.org

Weet je de eerste keer dat jullie elkaar

Omar: ‘Mijn vrienden hebben niet zo iemand

ontmoetten nog?

als Mauk. Soms zeggen ze wel: “Omar, kom je

Omar: ‘Ja! Toen gingen we naar Ajax. De tweede

met ons chillen of moet je weer naar Mauk?” Ze

keer weet ik ook nog, toen gingen we samen

zijn soms een beetje jaloers.’

koken bij Mauk thuis.’
Mauk: ‘Dat doen we eigenlijk nog steeds elke

Merk je dat dit vrijwilligerswerk je

week. Eerst maken we samen huiswerk en

veranderd heeft?

daarna eten we samen. Ik werk in Zuid-Oost,

Mauk: ‘Ja. Als je in Amsterdam woont na je

dus ik haal Omar op met de auto en daarna

studie, dan leef je best wel in een bubbel. Ik

rijden we naar mijn huis. ’s Avonds breng ik ‘m

woon zelf in de Pijp, Omar woont in Zuid-Oost.

weer terug. Dat ik in Zuid-Oost werk en hij daar

Ik weet zeker dat ik hem anders nooit had

woont, ook dáár wordt naar gekeken bij het

ontmoet.’

maken van een match.’

Omar: ‘Nu zien we elkaar elke week en komt
Mauk soms bij mijn voetbalclub kijken.’

Wat dacht je van Mauk, toen je hem voor
het eerst ontmoette?

Mauk: ‘Dat is hartstikke leuk. En ik neem Omar
soms mee naar wedstrijden van VVV. Er zijn

Omar: ‘Ik hoopte vooral dat het leuk zou worden,

maar weinig mensen uit Amsterdam die met

dat dit project me misschien kon helpen in mijn

me mee willen daarheen. Omar wel!’

toekomst. Tot nu toe heeft Mauk heel veel

Omar: ‘Ik was eerst alleen fan van Barcelona,

geholpen, vooral met school.’

maar nu ook van VVV.’

Mauk: ‘Als Omar weer over is dan ben ik trots.

Mauk: ‘Dat was natuurlijk mijn stiekeme doel,

Dan vertel ik al mijn vrienden erover.’

haha.’
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“Ik krijg het gevoel
dat ik Mauk
met veel kan
vertrouwen, ook
met persoonlijke
dingen.“
Wat is jullie leukste herinnering samen?

-Omar-

Omar: ‘Toen we naar Barcelona gingen! Omdat
we al zolang een match waren hadden we een
reis gewonnen via de Vriendenloterij.’
Mauk: ‘Ik mocht hem toen bij mij thuis vertellen
dat we samen naar Spanje zouden gaan.’
Omar: ‘We zijn naar een wedstrijd geweest in
het Camp Nou Stadion. Mijn vrienden dachten
dat ik een grapje maakte toen ik dat vertelde.’

Wat hebben jullie van elkaar geleerd?
Omar: ‘Mauk helpt me veel met school. Hij
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Zijn jullie gesprekken door de jaren

heeft me bijvoorbeeld geleerd dat ik op tijd

heen veranderd?

moet beginnen met leren voor een toets.

Omar: ‘Het wordt steeds persoonlijker. Ik

Vroeger begon ik altijd pas een dag van

krijg het gevoel dat ik Mauk met veel kan

tevoren. Als ik niet naar Mauk ging had ik

vertrouwen, ook met persoonlijke dingen. Als

meestal een onvoldoende, als ik wel naar

er iets is gebeurd dan kan ik dat aan Mauk

Mauk ging een voldoende.’

vertellen.’

Mauk: ‘Als we in de auto zitten luisteren we

Mauk: ‘Ik ken Omar inmiddels al best lang en

vaak samen naar het journaal. Dan vind ik

weet wel een beetje hoe hij in elkaar zit. Ik vind

het leuk om Omar’s mening te horen, die is

het heel leuk om te horen wat hij meemaakt op

vaak heel verrassend. Het verbaast mij soms

school of met voetbal. Laatst was hij naar een

hoeveel Omar afweet van wat er speelt in de

Fris-feestje geweest, dat vind ik super leuk om

wereld en wat Nederland daarin zou moeten

te horen. Hij is inmiddels natuurlijk ook al 15.

doen. Bijvoorbeeld toen met Rusland, met

Nee, meisjes hebben we het niet over, haha.

de Krim. Het is goed om veel verschillende

Nog niet!’

meningen te horen.’

Welk misverstand bestaat er over

Wat gaan jullie zo doen?

vrijwilligerswerk?

Mauk: ‘Het is woensdag, dat is onze vaste

Mauk: ‘Vrijwilligerswerk klinkt als werk, maar

dag. Omar traint veel en hij werkt ook nog

dat is het niet. Het woord ‘werk’ moet eruit,

bij de Albert Heijn, dus een vaste dag is wel

het is geen opgave. Het is namelijk oprecht

makkelijk. We gaan zo even eten bij mij thuis.’

heel erg leuk om samen af te spreken. Ik hoop

Omar: ‘En huiswerk maken. Nederlands, daar

dat ik Omar nog heel lang mag volgen. Stel dat

mag Mauk me wel even bij helpen.’

hij ooit een vriendinnetje krijgt of misschien
zelf wel kinderen krijgt, dan ben ik natuurlijk
heel benieuwd hoe het met hem gaat.’

DOOR: Janneke Rinzema, Nieuwe Poort.
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RISICO’S &
ONZEKERHEDEN
In het algemeen zijn de voornaamste risico’s/onzekerheden waar BBBSAm zich mee geconfronteerd ziet respectievelijk te weinig financiële middelen en de kwaliteit van de matches.
De mitigerende maatregelen die hiertoe getroffen zijn/dienen te worden genomen, is onverminderde aandacht voor de fondsenwerving (no money, no matches) en de ratio tussen
begeleiding matchcoördinator en het aantal kinderen bewaken.

Na een enigszins rumoerig jaar in 2017 door

budget waardoor de Gemeente genoodzaakt was

o.a. personele onderbezetting (een ander risico

concrete keuzes te maken. De Gemeente heeft

dat kan spelen), is besloten het eerste half jaar

voor organisaties gekozen die meer specifieke/

op adem te komen en heeft het team zich bijna

specialistische hulp verschaffen.

volledig op de begeleiding van de matches gericht.
Hiertoe is een beroep op de continuïteitsreserve

Vanwege het feit dat de Gemeente via de OKT,-

gedaan.

en Samendoen teams de hoofddoorverwijzer
van de BBBSAm kinderen is, zou het een logische

Het tweede gedeelte van het jaar is de aandacht

consequentie zijn dat de Gemeente ook voor

(ook) gelegd op het verkrijgen van de Gemeente

een gedeelte de verantwoordelijkheid voor de

Amsterdam als partner. De afgelopen 6 jaren heeft

BBBSAm kinderen op zich neemt. In 2019 zullen

BBBSAm, zonder de Gemeente, maar met behulp

de gesprekken met de Gemeente daarom weer

van vele fondsen, bedrijven en particulieren vele,

voort gezet worden.

waardevolle matches kunnen maken. Gezien
de groei van de wachtlijst en ook de ambitie

Ondersteuning vanuit de Gemeente is ook

een duurzame organisatie te waarborgen, is

essentieel, omdat fondsen veelal in (innovatieve)

ondersteuning van de Gemeente zeer essentieel.

projecten denken. BBBSAm is een organisatie die

BBBSAm heeft daarom meegedaan aan de

zich louter toelegt op mentoring. BBBSAm werkt

aanbesteding Flexibel Preventief Jeugdaanbod.

met programma’s waarvan wetenschappelijk

Een zeer intensief proces. Alle inspanning leek de

onderzoek

moeite waard, want BBBSAm ontving het bericht

meerdere vlakken positieve resultaten met zich

dat de aanbesteding gegund was. BBBSAm is

meebrengt. Als onderdeel van BBBS International

contractpartner van de Gemeente voor 3 tot

maakt BBBSAm gebruik van en profiteert zij van

eventueel 6 jaar.

de meer dan 100 jaar lange ervaring, expertise en

heeft

aangetoond

dat

het

op

onderzoeken van BBBS. De BBBS programma’s
De verbazing en teleurstelling was dan ook des

worden naar de nieuwste inzichten aangepast,

te groter toen BBBSAm in november 2018 op de

maar

hoogte werd gesteld van het feit dat de Gemeente

daarmee niet gerealiseerd. BBBSAm zet zich

Amsterdam het aanbod niet zou afnemen en dus

immers in voor duurzame relaties, onderzoek

geen financiële middelen ter beschikking zou

heeft aangetoond dat de resultaten daarmee ook

stellen. De reden daarvoor was de aanzienlijke

beter worden.

overschrijding (€10 miljoen) van het beschikbare
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nieuwe

(kortdurende)

projecten

zijn

FINANCIEEL BELEID &
FINANCIEEL RESULTA AT

BBBSAm streeft naar een financiële basis van

Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve

50% gemeente en 50% fondsen, bedrijven en

van minimaal 3 maal de maandsalarissen van het

particulieren. Deze verhouding is in 2018 niet

personeel, om zodoende financiële tegenslagen

behaald doordat alle focus is gelegd op het

te kunnen ondervangen zodat de continuïteit

binnenhalen van de aanbesteding Flexibel

van de organisatie gewaarborgd kan blijven.

Preventief Jeugdaanbod van de Gemeente

Eind 2018 is daarom het besluit genomen de

Amsterdam i.p.v. op het aanvragen van subsidies

begroting 2019 kritisch te herzien (zonder

bij de stadsdelen. Deze keuze is gemaakt, omdat

financiële ondersteuning van de Gemeente) en

BBBSAm zeer goed binnen de kaders van de

zijn alleen de minimaal noodzakelijke kosten

Aanbesteding paste en de kans om via deze weg

opgenomen. Verder is er besloten om in te

financiële ondersteuning van de Gemeente te

grijpen in de formatie van 1,8 FTE naar 1,6 FTE

krijgen zeer groot werd geacht.

en is er besloten onverminderde aandacht naar
de fundraising te laten uitgaan.

BBBSAm is de vele fondsen, bedrijven en
particulieren dan ook zeer dankbaar voor hun

De gewenste verhouding tussen de lasten

financiële ondersteuning van €76.640,-. Dit heeft

besteed aan de doelstelling enerzijds en de lasten

er mede voor gezorgd dat de gematchte koppels

besteed aan de wervingskosten en beheer en

de ondersteuning konden blijven krijgen die zij

administratie anderzijds is 90% versus 10%. De

nodig hadden en dat een deel van de kinderen,

gerealiseerde verhouding is 87,6 % versus 12,4%.

dat op de wachtlijst stond, gematched is aan

De kosten voor beheer en administratie worden

een vrijwilliger. Voor een deel is er een beroep

deels gesponsord (volledige salarisadministratie

gedaan op onze reserve, omdat een onrustig

& deel van de huur).

4de kwartaal in 2017 (o.a. door personele

De gewenste verhouding tussen wervingskosten

onderbezetting) zijn effect heeft gehad op de

en de som van geworven baten is 10% versus

fundraising. Ook in het 1ste kwartaal van 2018

90%. De gerealiseerde verhouding is 7,6% versus

is het besluit genomen de focus op de matches

92,4%.

te richten. Deze keuze, naast het besluit om
op de Aanbesteding te focussen (i.p.v. andere

De voorlichtingskosten, kosten gemaakt voor

fundraisingsactiviteiten verrichten), verklaart

introductie,- en trainingsbijeenkomsten, zijn

de afname van de continuïteitsreserve met

opgenomen onder de post “uitgaven voor

€21740,-.

activiteiten”.
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BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
31 dec 2018 			

(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2017

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te ontvangen baten
Overlopende activa

€ 8.960

€ 33.000

€ 526

-

Liquide middelen

Totaal

€ 9.486

€ 33.000

€ 14.690

€ 11.556

€ 24.176

€ 44.556

PASSIVA
31 dec 2018 			

(na voorstel resultaatbestemming)

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

31 dec 2017

€ 27.421
€ 5.681

€ 27.421
€ 5.681

Kortlopende schulden
Belastingen en premies

€ 9.207

€ 11.101

Pensioen

-

€ 4.372

Overige schulden

€ 288

€ 1.662

Vooruit ontvangen baten

€ 9.000

sociale verzekeringen

€ 18.495

€ 17.135

€ 24.176

€ 44.556

Totaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2018
2018

2017

Baten van bedrijven

€ 13.103

Baten gemeente/overheden

€ 4.665

Particulieren

€ 9.705

€

Baten van andere organisaties zonder winststreven

€ 46.616

€ 126.017

Baten van loterijorganisaties

€ 2.051

€

Som van de geworven baten

€ 76.140

€ 139.864

Besteed aan de doelstelling

€ 87.058

€ 113.865

Wervingskosten

€ 5.770

€

4.494

Beheer en administratie

€ 5.052

€

2.640

Som der lasten

€ 97.880

€ 120.999

- € 21.740

€ 18.865

- € 21.740

€ 18.865

€

7.757
3.807

2.283

Lasten

Resultaat

Resultaatbestemming
Onttrekking aan continuïteitsreserve
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PARTNERS & SPONSOREN
€5.000,- tot €20.000,De Nieuwe Poort
Stichting IMC goede doel
Stichting Diorapthe
Stichting Janivo
Moneyview
Ronde Tafel Zuid-Kennemerland
Tot €5000,Oranjefonds (via Appeltjes van Oranje)
Vriendenloterij
Stichting van der Linden fonds
Fundatie van de Santheuvel Sobbe
Stichting Dorodarte
Stichting ING Nederland fonds
Stichting Hulp na Onderzoek
Leesbox Sarphatipark
360 graden goed
Albert Heijn
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost
In natura
Ifiac
WTC Beheermaatschappij
Trifork
Compananny
Bain & Company Netherlands
Eden McCallum
DHL Express
PwC
Stichting Reis met je Hart
Usabilla
Takeaway
Servus
Ibis Hotel Schiphol
Egg Roll
ABN Amro
IMC
NautaDutilh
Loyens&Loeff
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Urban Salad
Gustavino
D&B The Facility Group
Ox en Bucks
Rob Peetoom
Eefje Voogd
Vermaat B.V./ Circl
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VOORUITBLIK 2019
Fondsenwerving
Onverminderde aandacht voor fondsenwerving:
•
De focus zal blijven liggen op het verkrijgen van de Gemeente Amsterdam als
duurzame partner. Willen we op verantwoorde wijze duurzame matches maken
dan is de financiële ondersteuning van de Gemeente essentieel.
•
Er wordt een “Big Friends” van BBBS Amsterdam opgericht.
Naamsbekendheid
Vergroten naamsbekendheid; meer aandacht naar marketing en communicatie.
Samenwerking
Het optimaliseren en uitbreiden van de samenwerking met community partners
en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven nog vaker inzetten voor o.a. het Big Bunch
programma door inzet van hun expertise in de vorm van workshops.
Nieuwe programma’s
Oriëntatie op de ontwikkeling van nieuwe programma’s die we mogelijk in 2020
kunnen gaan inzetten voor de jeugd in Amsterdam.
Methodiek en systeem
Voor zover nodig het updaten van de BBBS-methodiek en het CRM systeem cf. de
internationale BBBS vereisten, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Betrokkenheid
Grotere betrokkenheid van ouders bij de “BBBS-familie” d.m.v. activiteiten en
bijeenkomsten.
Doorontwikkeling BBBS Nederland
Er zullen stappen gezet worden om een actieve invulling te geven aan Big Brothers
Big Sisters Nederland ter ondersteuning van de locaties in Rotterdam, Amsterdam
en Utrecht. Er zal mogelijk een coördinator aangesteld worden voor gezamenlijke
fondsenwerving en als “beschermer van de BBBS-methodiek”, aanspreekpunt voor
potentiële BBBS-vestigingen en marketing/promotie.
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JAARVERSLAG
BIG BROTHERS BIG SISTERS
OF AMSTERDAM
STRAWINSKYLAAN 619
WTC TOREN A
6DE VERDIEPING
1077 XX AMSTERDAM
info@bbbsamsterdam.nl
www.bbbsamsterdam.nl
facebook.com/bbbsamsterdam.nl
TEL: 020-26 01 355 / 06-46 236 555
KVK: 56082444
BANK: NL57 RABO 0171960629

ontwerp: www.roos.works

