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VOORWOORD
Ondanks de aanhoudende Covid-19 situatie en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken, was 2021 een goed
jaar voor Big Brothers Big Sisters Amsterdam. Er zijn
meer kinderen dan het voorgaande jaar met behulp van
een Big Brother of Big Sister ondersteunt, mede door
de groei in de financiële situatie. We zijn dankbaar dat
onze (nieuwe) partners, met name vele fondsen, maar
ook bedrijven begrepen dat juist de kinderen waar Big
Brothers Big Sisters zich voor inzet, de steun van een Big
in de Covid-jaren extra goed konden gebruiken. Door de
groei in de fundraising was er de mogelijkheid om een
nieuwe medewerker aan te nemen waardoor het aantal
ondersteunde kinderen kon uitbreiden en er ook ruimte
ontstond om gericht te kunnen bouwen aan de plannen
voor de volgende fase die BBBSAm de komende jaren
ingaat.
In oktober jl. heeft de oprichter/directeur besloten na 10
jaar het stokje over te dragen en de werving & selectie
procedure op te starten voor de nieuwe directeur die
BBBSAm de volgende fase in zal leiden. In januari 2022
is Guy Loyson als nieuwe bevlogen directeur van start
gegaan!
De “core business” van Big Brothers Big Sisters is het
bieden van kwalitatief hoogwaardige mentoring aan
kinderen, die (met alle uitdagingen die het huidige leven
te bieden heeft) de extra ondersteuning van een Big
zo goed kunnen gebruiken. Met meer dan 117 jaar kennis
en ervaring binnen het internationale BBBS mentoring
netwerk (waar BBBSAm vanzelfsprekend onderdeel van
is) is vandaag de dag nog steeds het voornaamste doel
ervoor te zorgen dat alle kinderen hun volledig potentieel
kunnen benutten. De focus ligt op de relatie, een duurzame (ontwikkelings) relatie, waarbinnen zoveel bewerkstelligd kan worden. Wat is er immers belangrijker voor
de positieve ontwikkeling van een kind dan het hebben

van positieve relaties? Wij zijn ervan overtuigd dat er niks
belangrijker is dan dat.
Fondsen ondersteunen in principe projecten, met een
begin en einddatum, en daarom is het voor BBBSAm belangrijk dat een organisatie die structureel bijdraagt zoals
bv. de gemeente Amsterdam ons meer gaat ondersteunen. BBBSAm is namelijk geen project. Wij zijn daarom
zeer verheugd dat dit jaar naast Stadsdeel Zuidoost, ook
stadsdeel Nieuw West besloten heeft onze mentoring
te ondersteunen en we hebben de hoop dat de andere
stadsdelen de komende jaren ook zullen volgen. Voor
onze duurzame relaties een belangrijk stap!
Deze matchrelaties zijn natuurlijk alleen mogelijk door de
enorme inzet van onze vrijwilligers, onze Big Brothers en
Big Sisters. We hebben 128 kinderen begeleid en daarvan
een groot deel van de kinderen op onze wachtlijst aan
een Big gekoppeld. Vanaf juli jl. hebben we de kinderen
op de wachtlijst en hun broertjes en zusjes van een leuk
en educatief Big Bunch programma voorzien.
Wij danken daarom onze partners, sponsoren, donateurs
en vrijwilligers voor het mogelijk maken en het versterken
van onze organisatie, voor het ondersteunen van onze
visie, voor het betrokken zijn bij de jeugd in Amsterdam
en het ondernemen van actie. Hun support heeft een impact gehad op honderden mensen. Onze matches doen
immers meer dan het veranderen van het leven van onze
Littles, zij hebben ook impact op het leven van de ouders,
verzorgers, broertjes/zusjes, leerkrachten en vrienden.
In 2022 gaan we hier uiteraard mee door aangezien de
aanmeldingen van de kinderen alleen maar toenemen.
Uw support is daarbij van wezenlijk belang!
			

Pauline van Noort

ALGEMENE GEGEVENS
Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Strawinskylaan 619,
WTC Toren A, 6de verdieping,
1077 XX Amsterdam
Tel: 06-15910493
Kamer van Koophandel nr 56082444
NL57RABO0171960629
info@bbbsamsterdam.nl
www.bbbsamsterdam.nl
www.facebook.com/bbbsamsterdam.nl
www.instagram.com/bbbsamsterdam

Contactpersoon en gegevens:
Guy Loyson (directeur) of Lisette Achten (senior matchcoördinator en programma coördinator)
Guy.loyson@bbbsamsterdam.nl
lisette.achten@bbbsamsterdam.nl
06-15910493
06-55461314

PROGRAMMA
Community based mentoring programma
Het voornaamste programma, het Community- Based
Mentoring programma koppelt Littles (in de leeftijd van
5-18 jaar) en Bigs (21 jaar of ouder), die, samen met de
ouder(s)/verzorger(s) van de Little, een verbintenis aangaan voor minimaal een jaar. De matchrelatie wordt bij iedere stap intensief ondersteund door een professionele
matchcoordinator. De Big en Little ondernemen wekelijks
allerlei leuke en leerzame activiteiten gericht op horizonverbreding, talentontwikkeling, het aanleren van (sociale)
vaardigheden en bouwen aan een duurzame relatie om
samen de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Beschrijving programma
Het Community-Based Mentoring (CBM) programma is
gebaseerd op een 1-op-1 relatie tussen een betrokken
volwassene en een kind/ jongere waarmee door veel
aandacht geven en (nieuwe) ervaringen laten opdoen,
het kind/de jongere o.a. meer zelfvertrouwen krijgt, op
school beter presteert, zelfredzamer wordt, zich positief
ontwikkelt. Het CBM- programma koppelt kwetsbare
kinderen/jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar aan
zorgvuldig gescreende mentoren/rolmodellen van 21 jaar
of ouder. Community-based matches zijn matches waar
de mentor en het kind/de jongere gedurende tenminste 1
jaar gematched worden en minimaal 1 uur per week leuke,
leerzame en interessante activiteiten ondernemen. Bij de
activiteiten staat communicatie centraal. De activiteiten
die ondernomen worden zijn gericht op horizonverbreding, talentontwikkeling en het aanleren van (sociale)
vaardigheden. Door het regelmatige contact ontstaat er
een vertrouwensband; de praktijk leert dat deze mentor-

relaties vaak jaren en soms zelfs levenslang standhouden. Onderzoek laat verbetering op het gebied van sociale acceptatie en het vermijden van risicovol gedrag zien
bij een kind dat langer dan een jaar gematched is (twee
jaar of langer). AANDACHT is het sleutelwoord. De mentor heeft vanuit een gelijkwaardige positie contact met
het kind/de jongere. De mentor is geen plaatsvervangende ouder of opvoeder, maar iemand die er speciaal is voor
het kind en positieve aandacht geeft.

Doelstelling
Het tot stand brengen en begeleiden van succesvolle
mentorrelaties voor kinderen/jongeren (die dit zelf ook
graag willen), waarbij ondersteuning ten behoeve van
een beter functioneren in hun dagelijks bestaan en het
vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het
verbreden van hun sociale horizon/talentontwikkeling de
belangrijkste onderdelen zijn.

Doelgroep
Big Brothers Big Sisters Amsterdam:
Kwetsbare kinderen/jongeren tussen de 5 en 18		
jaar, die leven op/onder de armoedegrens, in met 		
name eenoudergezinnen, in Amsterdam.

Impact die het programma nastreeft
Het vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
(sociale) vaardigheden, horizonverbreding.

Big Bunch
Het Big Bunch programma is een groepsmentoring programma voor de kinderen die op de wachtlijst staan voor
het CBM programma1 en/of hun broertjes en/of zusjes.
BBBS streeft naar duurzame, positieve relaties en daarom is zorgvuldige matching belangrijk, zodat de kans het
grootst is dat mentor en kind ook na het eerste jaar met
elkaar gematched zullen blijven. Dit kan ervoor zorgen
dat kinderen soms een tijdje op een Big moeten wachten.
Dit wordt ondervangen door de Big Bunch groepen van
4-12 kinderen, uit dezelfde buurt/stadsdeel, die onder
begeleiding van twee of drie mentoren, twee wekelijks
recreatieve, - en educatieve activiteiten ondernemen.
Hun (sociale) vaardigheden en netwerk worden hierdoor
vergroot, het bevordert de sociale cohesie en draagt bij
aan de opbouw van het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn
en zelfredzaamheid.
De Big Bunch activiteiten in 2021 waren zeer divers. Zo is
er een voetval clinic samen met de Ajaxfoundation georganiseerd alsmede een honkbal clinic bij de Amsterdam
Pirates . Een bezoek aan het Rijksmuseum, het Cultureel
Joods Museum en Nemo Amsterdam hebben plaatsgevonden. Een workshop Robotica en Graffin is georganiseerd en is de Ookmeer Jungle bezocht.

ORGANISATIE
Sporten en een gezonde leefstijl is een van de doelen van de match. De Little kwam
niet vaak buiten en bewoog daardoor ook niet zoveel als een jongen van zijn leeftijd
zou moeten doen. Ze koken nu vaak gezonde gerechten en sporten graag. Samen
naar de sportschool, samen surfen, op zoek gaan naar een sport die bij de Little past
door veel verschillende sporten uit te proberen. Hij wil graag basketballen. Via het
jeugdsportfonds doet BBBSAm een aanvraag.

Team
Célina Korthals,
oprichter/directeur en
programma/senior matchcoördinator,
0,8 FTE t/m 01-05-2021,
0,6 FTE per 01-05-2021
Manon Boerlage,
matchcoördinator,
0,8 FTE
Brigitta Klarenbeek,
matchcoördinator,
0,8 FTE
Lisette Achten,
programma/senior matchcoördinator,
0,6 FTE per 15-04-2021
Judrienne Daflaar,
programma assistent en
administratie (leerstage-overeenkomst),
0,35 FTE per 01-07-2021

Big Support (vrijwillig)
Lenneke Loman
Pim Nieuwenhuizen
Maarten Strijder
Big Brothers Big Sisters Amsterdam heeft een klein,
resultaatgericht, enthousiast en flexibel team. Het team

is per 15-04-2021 versterkt met een nieuwe, programma
& senior matchcoördinator. Sinds de komst van deze
nieuwe senior matchcoördinator heeft de directeur haar
taken wat betreft de inhoudelijke matching en begeleiding deels overgedragen, zodat zij zich meer met de
dagelijkse leiding, fundraising/duurzaamheid van de organisatie en programmakwaliteit kan gaan bezighouden. In
oktober heeft de directeur besloten om in 2022, na bijna
10 jaar werkzaam te zijn voor BBBSAM, het stokje over
te dragen. In november heeft er daarom een intensieve
sollicitatieprocedure plaatsgevonden en deze heeft
geresulteerd in een bekwame, enthousiaste en gedreven
opvolger die in 2022 van start gaat.
Per 1 juli is ons team op structurele basis (zij deed eerder
ook af en toe vrijwilligerswerk bij BBBSAm) versterkt door
een ervaringsdeskundige, waarmee een leerstage-overeenkomst gesloten is.

Vrijwilligers (Bigs)
Zonder vrijwilligers geen Big Brothers Big Sisters Amsterdam. Zij zijn de kern van de organisatie. Met behulp van
hun inzet, passie en enorme inzet kunnen wij gezamenlijk
de kansen van de kinderen die bij de organisatie aangemeld worden vergroten. Zij geven de kinderen de extra
aandacht die zij zo goed kunnen gebruiken, nemen hen
mee naar plekken waar ze nooit eerder geweest zijn,
vergroten hun netwerk en stimuleren hen hun passies
en kwaliteiten te ontdekken. Kortom ze bouwen aan de
5 elementen die onze matchrelaties, die ook wel Ontwikkelings Relaties genoemd worden, omvatten; zorg, groei,
ondersteuning, kracht en mogelijkheden.

INVLOED COVID-19

In de rapportageperiode hebben 128 vrijwilligers zich
als Big Brother of Big Sister voor het CBM- programma
ingezet. Voordat zij daadwerkelijk als Big Brother of Big
Sister gestart zijn, doorlopen zij eerst een zeer intensief
(screenings) proces. Dit bestaat uit:
• Het bijwonen van een introductieavond waar de
werkwijze van de organisatie en de verwachtingen
die zij heeft ten aanzien van een vrijwilliger uiteengezet worden
• Het invullen van een aanmeldingsformulier
• Het natrekken van een eventuele strafrechtelijke
achtergrond d.m.v. een Verklaring Omtrent Gedrag.
Ook eventuele andere huisgenoten dienen een VOG
te overhandigen
• Er wordt een internetcheck gedaan en de pc van de
potentiële mentor wordt bekeken
• Er worden minimaal 3 referenties nagetrokken
• Er wordt een diepte-interview bij de mentor thuisgehouden, waarbij alle aspecten van zijn/haar leven
en zijn persoonlijke kenmerken aan de orde komen.
BBBSAm gebruikt daarnaast nog een zelfontwikkelde screeningsmethode (Fitness to mentor)
Daarnaast volgen zij een training. De training verschaft
informatie over de begeleiding van het kind en de wijze

waarop het gestimuleerd kan worden, de levenscirkel
van de match, communicatie (vaardigheden), diversiteit,
leeftijdsgebonden karakteristieken en signalering van
ongewenst gedrag.
In oktober heeft er een vrijwilligersavond plaatsgevonden
waar de Bigs in het zonnetje gezet zijn en bedankt zijn
voor hun betrokkenheid en enorme inzet.

Bestuur
Het bestuur telt drie leden:
• Voorzitter mevr. P. van Noort
• Penningmeester dhr. W. Dubois
• Secretaris dhr. E. Kuiper.
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 enthousiasmeert haar netwerk ook een bijdrage te
leveren aan de missie van Big Brothers Big Sisters.
Het bestuur kwam 4 keer voor bestuursvergaderingen
bijeen in januari, mei, juni en december. Tussendoor is er
ook regelmatig contact geweest.

Introducties, trainingen, intakes, meet and greets en
evaluaties met kinderen en vrijwilligers hebben tot juli
online, dan wel per telefoon plaatsgevonden. Ook het
thuiswerken is voortgezet. Sinds juli zijn de intakes en
meet and greets weer in persoon gedaan. Voor het
creëren van vertrouwen en het opbouwen van een band
werkt dit het beste, dus dit was erg fijn. Toen de Corona-maatregelen weer geïntensiveerd werden, zijn ook de
medewerkers van BBBS weer overgegaan op het online
doen van intakes en evaluaties.
De Bigs en Littles hebben elkaar wel, vanzelfsprekend
met inachtneming van de RIVM- richtlijnen, persoonlijk

gezien. Dit was prettig, omdat het in 2020 bij de eerste
lockdown (waarin de koppels elkaar niet face to face
konden zien) merkbaar was dat het persoonlijk contact
erg gemist werd. De Bigs hebben veel buitenactiviteiten
ondernomen, omdat er veel wegens sluiting van openbare gelegenheden zoals musea etc. niet mogelijk was. Dat
begin juni de publieke aangelegenheden weer opengingen was zeer fijn. Einde jaar waren de mogelijkheden om
verschillende activiteiten te ondernemen helaas weer
beperkt, maar de Bigs en Littles hebben hun gezamenlijke tijd met behulp van het BBBS-team goed weten in te
vullen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

MARKETING
Een van de doelen van BBBSAm voor 2021, maar ook de
komende jaren is het verder vergroten van de naamsbekendheid. BBBSAm tracht hierdoor meer bedrijven en
particulieren te kunnen enthousiasmeren om te doneren
om zodoende de organisatie te helpen bij het bewerkstelligen van haar missie. Ook voor het bewerkstelligen
van meer samenwerkingen, en community-building is de
naamsbekendheid belangrijk. Er zijn jongerenambassadeurs benaderd die ons d.m.v.hun eigen verhaal (gaan)
ondersteunen bij de marketing. Een van de jongerenambassadeurs is bv aangesloten bij een bijeenkomst van
Redevco en heeft haar verhaal gedaan; wat heeft BBBSAm voor haar betekent en wat brengt het de vrijwilliger.
Een fotoshoot heeft plaatsgevonden, er is een filmpje
van een van onze koppels gemaakt, stappen om de
impact van BBBSAm visueel meer te kunnen weergeven.
Ook is er een “praatplaat” ontwikkeld die aan fondsen of
andere potentiele partners in 1 oogopslag kan laten zien
wat een matchrelatie allemaal inhoudt en welke secundaire voordelen er ook mee gemoeid zijn. De medewer-

kers van BBBSAm doen bijvoorbeeld ook aanvragen voor
de kinderen bij het sport en cultuurfonds, of aanvragen bij
het Kinderfonds voor benodigde attributen. In samenwerking met bedrijven trachten we interessante workshops
te bieden (wegens Covid-19 is dit in de rapportageperiode
niet mogelijk gebleken), vrijwilligers organiseren verjaardagen etc.
In september heeft de directeur deelgenomen aan het
radio-progamma van Venzo, waar zij over Big Brothers
Big Sisters verteld heeft.
De Big support is uitgebreid (vrijwilligers die geen Big
Brother of Big Sister willen zijn, maar zich graag op andere
wijze voor de organisatie inzetten) met name met vrijwilligers met expertise op marketing/pr gebied.
		
De Easter Egg Roll, waarvan een van de doelen ook het
vergroten van de naamsbekendheid is, heeft wegens
Covid-19 helaas niet kunnen plaatsvinden.

Samenwerking is vanzelfsprekend erg belangrijk en zeker
in de huidige tijd met Covid-19 nog meer van belang. Onze
matchcoördinatoren zoeken indien nodig altijd de samenwerking op met verwijzende/ andere betrokken instanties
bij een gezin, maar daarnaast hebben zij ook andere acties
ondernomen;
Sinds begin 2021 is BBBSAM aangesloten bij de informele
platformen in de stadsdelen. Het is fijn om te ontdekken
hoe de samenwerking tussen de organisaties aangesloten bij deze platformen van meerwaarde zijn voor BBBSAm. Er zijn korte lijnen, waardoor de organisaties elkaar
beter weten te bereiken. Casussen worden gezamenlijk
opgepakt en de gezinnen en kinderen worden hierdoor
vaak sneller geholpen. Het is fijn dat de vertegenwoordigers van de platformen zo nauw contact hebben met de
buurtteams en dat zij de organisaties aangesloten bij de
platformen naar hen vertegenwoordigen.
Big Brothers Big Sisters Amsterdam heeft de afgelopen
maanden een intensievere samenwerking met de OKT’s
gekregen, aangezien zij de leeftijd van onze doelgroep
ondersteunen.
De sociale ontwikkeling van de kinderen kreeg weer meer
aandacht door het directe contact met klasgenootjes en
leraar/lerares toen de scholen weer opengingen.
Hierdoor konden de matchcoördinatoren tijdens de
persoonlijke evaluaties weer op meerdere factoren dieper
ingaan. Bij de start van het schooljaar 2021/2022 zijn de
samenwerkingen met scholen verder geïntensiveerd en
zijn er nieuwe samenwerkingen aangegaan, zoals bijvoorbeeld met de basisschool Ikc ‘t Talent.
Verder heeft er begin van het jaar een gesprek met de
Ajax Foundation plaatsgevonden waar er besloten is
daadwerkelijk een samenwerking aan te gaan. Wegens

Covid-19 hebben er tot oktober geen activiteiten plaats
gevonden. Daarna is BBBSAm door hen benaderd om
met een aantal Littles te helpen bij het maken van een
filmpje ter promotie van het Foodball- project dat zij in
2022 van start willen laten gaan en hebben ze voor een
aantal Littles een skybox ter beschikking gesteld. In 2022,
indien Covid-19 dit toelaat, zullen onze Littles ook kunnen
meedoen aan hun projecten.
Voor de werving van vrijwilligers zijn er vacatures geplaatst op VCA en Venzo en op aanraden van het Stadsdeel Zuidoost is BBBSAm geregistreerd bij jekuntmeer.nl.
Scotch and Soda heeft in februari een sponsorloop voor
de kinderen van BBBS gedaan en Momentive heeft
een kerstactie georganiseerd. Alle Littles van BBBSAm
kregen van hen een Happy Holidays-cadeautje. Zo ook
organiseerde Jetbrains Techlab een Happy Holiday-actie;
zij openden hun locatie speciaal voor de kinderen van
BBBSAM. Een zeer leuke en educatieve ochtend.
In samenwerking met de SNS-bank is er een pop-up
shop van 1 dag bewerkstelligd. Hier konden de gezinnen
van BBBSAm gratis kleding shoppen. Daarnaast heeft
de SNS-bank een voorleesmiddag voor de kinderen van
BBBSAm georganiseerd.
In november is er in samenwerking met de ABN Amro
foundation een brains exchange sessie geweest met
BBBS Utrecht, BBBS Rotterdam en BBBS Amsterdam om
te bekijken hoe een actief BBBS Nederland het best georganiseerd kan worden. Dit was een vruchtbare bijeenkomst, waar in 2022 verder gevolg aan gegeven wordt.

RESULTATEN
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 hebben
119 personen zich via de website aangemeld en zij hebben
aangegeven dat zij graag meer informatie zouden willen
ontvangen over de organisatie. Niet alle geïnteresseerden hebben zich daadwerkelijk aangemeld voor een
introductieavond. Er zijn 16 introductieavonden gehouden, allemaal in groepsverband en online vanwege de de
maatregelen i.v.m. Covid-19. 86 personen hebben een
introductieavond gevolgd. Van deze vrijwilligers hebben
41 personen na de introductieavond besloten door te
willen gaan in het proces om Big Brother of Big Sister
in het CBM- programma te worden. Het nog niet durven aangaan van de intensieve tijdscommitment, of de
onzekere tijden i.v.m. Covid-19, waren veelal redenen die
gegeven werden door de vrijwilligers die niet doorgingen
in het traject.
Er hebben 39 intakegesprekken met vrijwilligers plaatsgevonden. Er zijn 12 inhoudelijke CBM- trainingen gehouden, waar 38 vrijwilligers voorbereid werden op hun
CBM-taak.
Met kinderen en ouders hebben 50 intakegesprekken
plaatsgevonden. In totaal staan er 20 kinderen op de
wachtlijst.

Eenoudergezinnen CBM: 75,2%
In totaal zijn er 128 matches onderhanden geweest. Er
zijn 33 nieuwe matches gemaakt, er zijn 37 dematches
afgerond. Dit is meer dan voorgaande jaren, omdat BBBSAm in 2022 met een alumni programma start en daarom
een aantal matches dit jaar afgerond heeft.
Er zijn twee prematches gemaakt, die na de twee proef
afspraken helaas niet door zijn gegaan. Dit kwam door
een onverwachte verhuizing van de Little naar het buitenland en wegens wijziging van de orkeur van de Big. Op
31 december 2021 was het aantal lopende matches 90.

Meisjes - 42,6%

De professionele matchcoördinatoren van Big Brothers

Big Sisters Amsterdam onderhouden individuele begeleidingsgesprekken met zowel vrijwilliger/mentor als kind
en/of ouder(s). 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. De resultaten worden
vastgelegd in een volgsysteem. De matchcoördinatoren
zijn ook tussen deze evaluaties door altijd bereikbaar voor
ondersteuning en overleg.

Uitkomsten uit het volgsysteem van de kinderen/jongeren 2021
Cijfermatig overzicht
01-01-2021 t/m 31-12-2021

Slechter

Geen verandering

Beter

Zelfvertrouwen

1,5%

13,9%

84,6%

Kan zijn/haar gevoelens uiten
Kan besluiten nemen

0,6%
0,7%

20,7%
34,8%

78,7%
64,5%

Aanmelding vrijwilligers via website

129

Deelname introductie vrijwilligers

86

Heeft interesses en/of hobby’s

2,1%

24,7%

73,2%

Deelname trainingen vrijwilligers

41

Persoonlijke hygiëne, verschijning

0,4%

41,3%

58,3%

Intakegesprekken vrijwilligers

39

Toekomstperspectief

1,3%

35,7%

63,0%

Intake gesprekken ouder/kind

50

Gebruik van openbare voorzieningen

2,3%

45,4%

52,3%

Wachtlijst kinderen/jongeren

20

Schoolprestaties

4,0%

25,4%

70,3%

Houding t.o.v. school

w5,2%

36,1%

58,7%

Huiswerk

6,0%

36,6%

57,4%

Houding op school

3,6%

39,5%

56,9 %

Gedrag op school

4,5%

43,0%

52,5%

Criminaliteit

8,3%

52,1%

39,6%

Verdeling Littles jongen/meisje totaal CBM:
Jongens - 57,4%

Big Brothers Big Sisters matched niet om het matchen.
BBBSAm beoogt immers duurzame relaties, dus het matchproces wordt zeer serieus genomen. Een matchcoördinator maakt alleen een match als zij denkt dat een juiste
match is. Einde jaar stonden er 6 vrijwilligers klaar om
gematched te worden, de juiste match was alleen op dat
moment niet voorhanden. Deze vrijwilligers zullen begin
2022 gematched worden.

Stand matches per 31-12-2020

95

Nieuwe matches

33

Leeftijd Littles totaal
TOTAAL

128

Sigaretten, alcohol, drugs

3,7%

65,4%

30,9%

Prematches

2

Seksualiteit

2,6%

61,0%

36,4%

Dematches

37

Vertrouwen in de vrijwilliger

0,2%

10,2%

89,5%

Stand per 31-12-2021

90

Respect voor andere culturen

1,0%

39,4%

59,6%

Relatie met gezinsleden

2,4%

38,8%

59,2%

Contact met leeftijdsgenoten

2,4%

31,8%

65,9%

Contact met volwassenen (niet behorend bij het gezin)

0,0%

34,2%

65,8%

FINANCIËN
Voor de duurzaamheid van de organisatie streeft
BBBSAm ieder jaar naar een fundingsmodel met diverse
inkomstenbronnen. Zo ook dit jaar. Het beoogde doel was
een dekking van 40% fondsen, 30 % gemeente en 30 %
bedrijfsleven, particulieren en/of andere donaties. Omdat
eind 2020 duidelijk werd dat alleen stadsdeel Zuidoost
tot toekenning van gevraagde gelden overging, was
er een gat op de begroting dat gedicht moest worden.
Gedurende het jaar bleek het ook lastig partnerships met
bedrijven te bewerkstelligen wegens de aanhoudende
Covid- omstandigheden en de beperkte mogelijkheden
iets met elkaar te organiseren.
De directeur heeft daarom een extra beroep op fondsen
gedaan (dit verklaart ook de verhoogde fondsenwervingskosten) dat geresulteerd heeft in een totale opbrengst van €134.225. Met daarnaast de ondersteuning
van particulieren en andere organisaties en aan het einde
van het jaar alsnog een bijdrage van Stadsdeel Nieuw
West, is er een totaal aan inkomsten van €163.471,14 ge-

BALANS
genereerd. Dit is iets lager uitgevallen dan het beoogde
bedrag van €168.000, desalniettemin zijn we erg trots op
het behaalde resultaat.
De uitgaven zijn ook iets lager uitgevallen dan begroot,
de voornaamste reden hiervoor is dat onze BBBS Easter
Egg Roll – een leuk (fundraisings) evenement voor onze
Littles in samenwerking met bedrijven om meer naamsbekendheid voor onze organisatie te creëren - ook dit jaar
niet heeft kunnen plaatsvinden. Daardoor zijn er geen
kosten gemaakt op de post gezamenlijke activiteiten/
materiaal.
Einde van dit jaar werd duidelijk dat naast Stadsdeel
Zuidoost, ook de stadsdelen Nieuw West en Noord in
2022 voor het eerst gaan bijdragen aan de ondersteuning
van de kinderen in hun stadsdeel. Dit is voor de duurzaamheid van onze organisatie, en voor onze Littles en
gezinnen, een hele belangrijke en fijne stap!

Activa
(na voorstel resultaatbestemming)

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te ontvangen baten

€ 12.698

€ 14.611

Overlopende activa

€ 1.398

€ 1.429
€ 14.096

€ 16.040

Liquide middelen

€ 54.685

€ 38.399

Totaal

€ 68.781

€ 54.439

31 dec. 2021

31 dec. 2020

Passiva
(na voorstel resultaatbestemming)
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

€ 12.804

€ 9.647
€ 12.804

€ 9.647

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 10.957

€ 11.407

Pensioen

-

€ 829

Overige schulden

€ 4.020

€ 2.056

Vooruit ontvangen baten

€ 41.000

€ 30.500

Totaal

€ 55.977

€ 44.792

€ 68.781

€ 54.439

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Staat van baten en lasten over 2021
Begroting 2021

2021

2020

Baten van bedrijven

€ 29.500

€ 1.220

€ 5.270

Baten gemeente/overheden

€ 56.000

€ 17.000

€ 19.900

Particulieren

€ 13.550

€ 11.121

€ 2.296

Baten van andere organisaties zonder winststreven

€ 79.250

€ 141.859

€ 100.500

Baten van loterijorganisaties

€ 2.000

€ 2.554

€ 3.479

Som van de geworven baten

€ 180.300

€ 173.754

€ 131.445

Besteed aan de doelstelling

€ 155.488

€ 144.165

€ 118.964

Wervingskosten

€ 3.182

€ 7.531

€ 1.608

Beheer en administratie

€ 18.630

€ 18.901

€ 8.870

Som der lasten

€ 177.300

€ 170.597

€ 129.442

Resultaat

€ 3.000

€ 3.157

€ 2.003

PARTNERS EN SPONSOREN

Lasten

€15.000,- tot €35.000,St. Steunfonds bja-cow
Oranjefonds
Stichting True Blue

€10.000,- tot €15.000,Stadsdeel Zuidoost

€5.000,- tot €10.000,Resultaatbestemming

Stadsdeel Nieuw West

Continuïteitsreserve

€ 3.000

€ 3.157

€ 2.003

Bestemd resultaat

€ 3.000

€ 3.157

€ 2.003

Tot €5000,Terberg Foundation
Stichting Madurodam Kinderfonds
Vriendenloterij
IMC Goede Doel

Scotch & Soda
ING - medewerkers fonds
Could be mi
Jeugdeducatiefonds t.b.v. IKC ‘t Talent
Stichting Zonnige Jeugd
CF of Northern NV Lurie and Vogelsong
Albert Heijn

In natura
Ifiac
WTC Beheermaatschappij
Trifork
Ox& Bucks

Tevens bedanken wij de stille fondsen die op eigen
verzoek anoniem willen blijven voor hun bijdragen.

