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voorwoord

Het jaar 2020 was een veelbewogen jaar. Een 
ongekende situatie deed zich voor door de uit-
braak van Covid-19. 

nu meer dan ooit was er de  
behoefte aan sociale verbinding,
vriendschap en steun in deze  
onzekere tijden.

De overheidsmaatregelen die in maart werden aangekondigd ter 

preventie van verspreiding van het virus hadden grote gevolgen 

voor de wijze waarop we leven en (samen) werken en het combi-

neren van verschillende rollen. Zo ook voor het team van BBBSAm 

en alle vrijwilligers, kinderen en gezinnen. Wij zijn op zoek gegaan 

naar manieren om ons werk op juiste wijze voort te zetten en zoveel 

mogelijk verbonden te blijven met onze matches. Want nu meer dan 

ooit was er de behoefte aan sociale verbinding, vriendschap en steun 

in deze onzekere tijden. De kinderen en jongeren die wij begeleiden, 

die zich voor de pandemie al geconfronteerd zagen met moeilijke 

omstandigheden, kregen er extra uitdagingen bij. De betrokkenheid 

van onze vrijwilligers, met name tijdens de lockdowns waarbij de 

scholen gesloten waren, bleek meer dan ooit noodzakelijk. Zij boden 

een luisterend oor, hielden een vinger aan de pols, ondersteunden 

met huiswerk en voorzagen in plezier. Hun bevlogen inzet is bewon-

derenswaardig evenals hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dit 

geldt evengoed voor de kinderen en gezinnen, die zich zo veerkrach-

tig getoond hebben.  

 

Met behulp van onze vrijwilligers hebben we 116 kinderen met het 

CBM- programma begeleid en hebben we een groei van het aantal 

matches bewerkstelligd. In het begin van de lockdown is er een 

omslag gemaakt van persoonlijk contact tussen Big en Little naar 

digitaal contact, maar zodra de richtlijnen van het RIVM het toelie-

ten, hebben de Bigs de kinderen weer in levenden lijve ontmoet. De 

begeleiding, training en matching vanuit de organisatie is grotendeels 

digitaal gedaan.  

Covid-19 heeft vanzelfsprekend ook een gevolg gehad op het Big 

Bunch (groepsmentoring) programma., waar in totaal 44 kinderen 

aan deelnamen. Veel geplande activiteiten konden geen doorgang 

vinden. Desalniettemin hebben we binnen de mogelijkheden de 

kinderen gedurende het jaar fysiek en digitaal veel leuke, educatieve 

activiteiten kunnen aanbieden.  

 

Het ondersteunen van deze kinderen was niet mogelijk geweest 

zonder onze vrijwilligers, noch zonder het vertrouwen en de financiële 

ondersteuning van met name vele fondsen. Een groot woord van 

dank gaat dan ook naar hen uit, daarnaast naar de gemeente, be-

drijven, particulieren en andere partners die Big Brothers Big Sisters 

Amsterdam ondersteund hebben. 

 

De gevolgen van de coronacrisis zullen steeds duidelijker worden, 

onze prioriteit is de veiligheid en het welzijn van onze Littles te ga-

randeren. Samen met onze partners en mentoren kunnen we ervoor 

zorgen dat problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden 

en dat de kinderen en hun gezinnen de ondersteuning krijgen die zij 

zo nodig hebben! Wij zullen ons daar in 2021 uiteraard weer hard voor 

maken. Together we are Big! 

  

 

Pauline van Noort, 

bestuursvoorzitter Big Brothers Big Sisters Amsterdam
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MATCHVERHAAL BIG BROTHER 
JOB & LITTLE BROTHER MAHESH

De klik tussen JOB & MAHESH
Architect en producer
De ene week zien Mahesh en Job elkaar op 

woensdag en de andere week in het week-

end. Voorheen gingen ze naar de dierentuin, 

een visje eten in Volendam of naar de bios. 

Door de coronamaatregelen doen ze nu voor-

al buitenactiviteiten als tennis en voetbal. 

Mahesh: ‘Tennissen had ik nog nooit gedaan. 

Nu met Job vind ik dat helemaal leuk, het 

gaat steeds beter. Voetbal ben ik ook goed in, 

op school noemen ze me Ronaldo.’ Volgens 

Job heeft Mahesh nog een groot talent: teke-

nen. Hij tekent auto’s, huizen of de inrichting 

van een huis. Dat komt goed van pas, want 

hij wil later architect worden. En muziekpro-

ducer.

Gedeelde passies

Big Brother Job en Mahesh delen een aantal 

passies, waaronder auto’s. Hun favoriete 

uitje samen was dan ook naar automuseum 

Louwman in Den Haag. Job houdt vooral van 

klassiekers. De lievelingsauto van Mahesh is 

een Toyota supra, maar hij houdt ook van As-

ton Martin. Job: ‘We hebben afgesproken ook 

een keer naar een Gumball-race te gaan, een 

rally-evenement met onder andere Ferrari’s. 

De race ging dit jaar niet door, maar hopelijk 

kunnen we de volgende keer gaan kijken.’

Aangemeld
Job hoorde een keer van een oud-collega dat 

hij al acht jaar buddy was van een jongen van 

inmiddels 17 jaar. Ze hadden een goede band 

en hij maakte veel stappen mee in de ontwik-

keling van de jongen. ‘Dat sprak me aan, 

vertelt Job. ‘Ik heb zelf nog geen kinderen en 

had wat tijd over, dus toen heb ik me aan-

gemeld bij Big Brothers Big Sisters. Binnen 

een maand had ik een match. Mahesh heeft 

helaas wat langer moeten wachten omdat er 

niet voldoende vrijwilligers waren.’

Kijk op de wereld

Op de vraag of hij andere kinderen ook een 

Big Brother of Sister gunt, hoeft Mahesh 

geen seconde na te denken: ‘Tuurlijk! 

Andere kinderen hebben het ook moeilijk. 

Dan kunnen ze tenminste ook blij zijn en niet 

altijd boos.’ Andersom kan Job ook andere 

vrijwilligers aanraden een Big Brother of 

Sister te worden. ‘Het is heel tof om te doen, 

het verbreedt ook je eigen kijk op de wereld. 

Anders had ik Mahesh nooit leren kennen, 

hij heeft een heel ander leven en een andere 

achtergrond dan ik. Ik heb het zelf een stuk 

makkelijker gehad in mijn jeugd en kan daar 

nu iets van teruggeven.

Het is heel tof om te doen. Ik heb het 
zelf een stuk makkelijker gehad in 
mijn jeugd en kan daar nu iets van  
teruggeven.

Job en Mahesh zijn al ruim een jaar buddy’s, zoals zij zichzelf noemen.  
Nadat Job bij Mahesh thuiskwam om zich voor te stellen, spraken ze een 
paar dagen later af om samen te koken. Het was meteen duidelijk dat het 
klikte tussen de twee. Volgens Mahesh is Job aardig en behulpzaam. ‘Als 
ik met dingen zit, kan ik er met hem over praten. Job is ook grappig. Als ik 
boos ben, maakt hij me weer blij.’ Job vindt Mahesh slim, grappig en met het 
hart op de juiste plaats. ‘En hij is ook netjes, ondernemend, sportief en hij 
kan goed met mensen omgaan,’ vertelt Job trots.
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OVER ONS
VOOR ALLE  KINDEREN 
IS SUCCES IN HET LEVEN 
WEGGELEGD

VISIE

Big Brothers Big Sisters Amsterdam vindt dat ieder kind de kans moet 

krijgen zichzelf ten volle te ontplooien en zijn/haar potentieel volledig 

te kunnen benutten. Helaas is het zo dat niet alle kinderen deze kans 

krijgen. Wij voorzien deze kinderen van langdurige, positieve 1-op-1 

matchrelaties met een vrijwillige mentor, voor minimaal 12 maanden. 

Het geeft de jongeren een stabiele relatie waar zij op kunnen bouwen, 

voor een aanzienlijke tijd. Dit is anders dan alleen een eenmalige 

gebeurtenis waarmee niet dezelfde resultaten behaald worden. Ons 

doel is niet alleen om positieve, gezonde en weloverwogen matches 

te maken, maar om vriendschappen voor het leven te creëren. Wij zijn 

er namelijk van overtuigd dat positieve ontwikkelingsrelaties enorm 

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Door een dergelijke 

relatie kunnen de jongeren ontdekken wie ze zijn, kunnen ze vaardig-

heden ontwikkelen om hun eigen leven vorm te geven en leren ze hoe 

ze kunnen deelnemen en bijdragen aan de wereld om hen heen. De 

kans om zichzelf ten volle te ontplooien wordt aanzienlijk vergroot.

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 vrijwil-

ligers 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. 

Onze affiliation 

Big Brothers Big Sisters Amsterdam is lid van 

Big Brothers Big Sisters International evenals 

13 andere landen in de wereld. Zij is als lid 

gerechtigd om gebruik te maken van het 

unieke, evidence-based, professioneel

ondersteunde 1-op 1 mentoring model, die 

Big Brothers Big Sisters Amerika in 116 jaar 

geïmplementeerd, ontwikkeld en geoptima-

liseerd heeft. 

Als deel van het wereldwijde BBBS mentoring 

netwerk leren de landen onderling van elkaar 

en versterken zij elkaar, wat zeker in tijden 

van Covid-19 zeer prettig is.

Missie

Alle kinderen in Amsterdam de mogelijkheid geven hun talent 

te ontwikkelen met behulp van professioneel begeleide 1-op-1 

mentorrelaties met meetbare uitkomsten.
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Bestuur
Het bestuur telt drie leden:

- Voorzitter mevr. P. van Noort

- Penningmeester dhr. W. Dubois

- Secretaris dhr. E. Kuiper.

Het bestuur draagt de eindverantwoorde-

lijkheid voor de Stichting Big Brothers Big 

Sisters Amsterdam en de bestuursleden 

zijn 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 de fondsenwerving. 

Het bestuur kwam 7 keer voor bestuursver-

gaderingen bijeen in februari, maart, juni, 

juli, augustus, september en november. Zij 

ontvingen geen beloning. 

Het team van Big Brothers Big Sisters telt 

tot 31 augustus 2 medewerkers (1,6 Fte) en 

bestaat uit de directeur en een matchco-

ordinator. De directeur houdt zich naast de 

dagelijkse leiding, fundraising etc. bezig met 

de inhoudelijke matching en begeleiding van 

koppels. Een groot gevoel van wederzijds 

respect en vertrouwen is aanwezig, naast 

een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 

belangrijk om de kinderen en jongeren opti-

maal te kunnen ondersteunen en zo efficient 

mogelijk te werken. 

Per oktober komen er twee matchcoör-

dinatoren in dienst. Het zijn enthousiaste, 

resultaatgerichte en flexibele medewerkers, 

een aanwinst in de huidige coronatijd. 

Alle medewerkers hebben een universitaire 

opleiding afgerond en zij worden betaald 

conform de CAO Sociaal Werk.

Team
Célina Korthals

oprichter/directeur; 

senior matchcoördinator & programma- 

coördinator, 0,8 FTE

Hiske Theunissen

senior matchcoördinator & Big Bunch  

coördinator, 0,8 FTE

Manon Boerlage

junior matchcoördinator, 0,8 FTE

Brigitta Klarenbeek

junior matchcoördinator, 0,8 FTE

ORGANISATIE

DANK JE HISKE! 
Bijna 6 jaar heeft Hiske zich met ontzettend veel liefde, energie, flexibiliteit en passie ingezet 
voor de kinderen, ouders en vrijwilligers van Big Brothers Big Sisters Amsterdam. Het team en 
bestuur van Big Brothers Big Sisters zijn haar enorm dankbaar, evenals de kinderen en gezinnen 
waar ze zo mee begaan is en een langdurige relatie mee op gebouwd heeft. We gaan haar  
warme en bijzondere persoonlijkheid enorm missen en wensen haar alle succes in de toekomst! 

Ambassadeur
Ontmoet onze ambassadeur! Liza van der Most, voetbalster bij 

Ajax en het Nederlands elftal is sinds januari onze nieuwe am-

bassadeur! Zij helpt ons bij het vergroten van de naamsbekend-

heid van BBBSAm en zet zich in om nieuwe samenwerkingen 

met bedrijven en andere organisaties aan te gaan. Ook geeft zij 

clinics aan de kinderen en jongeren uit onze programma’s. 

“UIT ERVARING WEET IK HOE  

BELANGRIJK HET IS OM IN EEN  

OMGEVING OP TE GROEIEN WAARIN 

JE GESTIMULEERD WORDT OM JE  

TALENTEN TE ONTWIKKELEN EN 

WAAR ER IN JE GELOOFD WORDT”.

Big Support
De Big support is een groep vrijwilligers die zich (anders dan door 

het zijn van een mentor) voor Big Brothers Big Sisters wil inzetten. 

3 vrijwilligers hebben zich regelmatig ingezet op het gebied van 

sociale media, werving en administratie. 

Lenneke Loman

Judrienne Daflaar

Pim Nieuwenhuizen
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Big Brothers en 
Big Sisters 

01-01-2020 t/m 

31-12-2020

Aanmelding vrijwilligers via website 98

Deelname introductie vrijwilligers 72

Deelname trainingen vrijwilligers 49

Intakegesprekken vrijwilligers 44

116 
In totaal hebben 116 vrijwilligers zich als Big Brother of Big Sister voor 

het CBM- programma ingezet.  

9975 
Zoveel uren tijd zijn besteed in ons CBM 1-op-1 mentoring programma. 

Hier wordt uitgegaan van een gemiddelde van 3 uur per activiteit.
verdeling jongens/meisjes

CBM
Jongen: 53,4% 

Meisje: 46,6% 

WOONT IN STADSDEEL

CBM big bunch

Little Brothers en 
Little Sisters 

verdeling man/vrouw

CBM
Man: 29,3% 

Vrouw: 70,7% 

Big Bunch
Man: 16,7% 

Vrouw: 83,3% 
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De Big Brothers en Big Sisters zijn de kern, het hart van onze organisatie. De vrijwilligers bieden 
de Littles ondersteuning door het vergroten van hun netwerk, door de Littles aan te moedigen 
hun best te doen op school en door hen vaardigheden te leren die zij nodig hebben om als  
volwassene te kunnen groeien. Maar bovenal geven ze de Littles extra aandacht die zij zo goed 
kunnen gebruiken.

21 - 30 21 - 3031 - 40 31 - 4041 - 50 41 - 5051 > 51 >

Leeftijd 

CBM Bigs
21 t/m 30 jaar: 38,8% 

31 t/m 40 jaar: 39,7% 

41 t/m 50 jaar: 11,2% 

51 jaar >: 10,3% 

Big Bunch Bigs
18 t/m 30 jaar: 50% 

31 t/m 40 jaar: 50%

41t/m 50 jaar: 0% 

51 jaar >: 0%

Big Brothers Big Sisters Amsterdam ondersteunt kinderen en jongeren die 
leven in sociale minima huishoudens in Amsterdam. De kinderen en jonge-
ren uit onze programma’s staan voor verschillende uitdagingen en komen 
meestal uit eenoudergezinnen. 

De kinderen en jongeren zijn veerkrachtig en hebben bovenal enorm veel potentieel. Met 

40 kinderen (en hun ouders) hebben intakegesprekken plaatsgevonden. In totaal zijn er 116 

kinderen via onze 1-op-1 mentoring ondersteund. Er staan 35 kinderen op de wachtlijst voor 

het CBM- programma.

Big Bunch
Jongen: 62,2% 

Meisje: 36,8% 

Ze laten de Littles zien dat zij naast de ouder op iemand kunnen 

rekenen en dat zij samen de uitdagingen die het leven te bieden 

heeft zullen aangaan. Met grote betrokkenheid helpen ze de kinde-

ren ontdekken wat hun talenten zijn en stimuleren ze de kwaliteiten 

en dromen die elk kind heeft. En deze support ging in de coronatijd 

gewoon volop door. Ze boden stabiliteit en begeleiding op een bewon-

derenswaardige wijze.
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Leeftijd 
CBM
5 t/m 8 jaar: 12,9% 

9 t/m 12 jaar: 46,6% 

13 t/m 18 jaar: 40,5% 

Big Bunch
5 t/m 8 jaar: 15,8% 

9 t/m 12 jaar: 57,9% 

13 t/m 18 jaar: 26,3%    

NOORD
9,5%

ZUID
6%

ZUID-OOST
15,5%

WEST
30,2%

NIEUW-
WEST
17,2% OOST

14,7%

Centrum

5,1%

NOORD
0%

ZUID
5,3%

ZUID-OOST
10,6%

WEST
26,3%

NIEUW-
WEST
47,4%

OOST
0%

Centrum

10,5%

percentage eenoudergezinnen

CBM                            Big bunch

85,2%
63,2%
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Registratieproces en screening:
• Het bijwonen van een introductieavond waar de werkwijze van 

BBBSAm en de verwachtingen die de organisatie heeft ten aan-

zien 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 leven en zijn persoonlijke kenmer-

ken aan de orde komen. BBBSAm gebruikt daarnaast nog een 

zelfontwikkelde screeningsmethode (Fitness to mentor).

Training:
De training is gericht op de begeleiding van het kind en de wijze 

waarop het gestimuleerd kan worden, de levenscirkel van de match, 

communicatie (vaardigheden), diversiteit, leeftijdsgebonden karak-

teristieken en signalering van ongewenst gedrag. 

Matching gebaseerd op: 
• Interesses en persoonlijkheid

• Levenservaring 

• Behoeften van het kind 

Continue ondersteuning:
• Monitoren

• Coachen

• Begeleiden en evalueren

Positieve resultaten:
• Meer zelfvertrouwen

• Betere relaties

• Meer ambities

• Het vermijden van risicovol gedrag

Natasja en Salua gaan hun 3e vriendschapsjaar in. Toen ze elkaar ontmoetten, ging Salua door 
een moeilijke tijd en was ze eenzaam. ‘Ik wilde wel graag vrienden, maar ik was altijd heel stil 
en vond het moeilijk open te zijn voor anderen,’ vertelt Salua. Na een eerste kennismaking in 
vertrouwde kring bij Salua thuis hadden Salua en Natasja hun eerste ‘vriendinnenuitje’ op de 
Albert Cuyp. Dat klikte meteen. 

Big Sister Natasja en 
Little Sister Salua

Het BBBS mentoring model  

Goede vriendinnen 
Salua: ‘Het voelde meteen alsof we goede vriendinnen waren. Natasja 

was heel lief en behulpzaam.’ Salua kan beter met volwassenen 

omgaan dan met mensen van haar eigen leeftijd. Dat had Natasja ook 

altijd. Ook zijn ze allebei hoog sensitief en gevoelig. ‘Maar Salua is wel 

een stuk stoerder dan ik,’ grapt Natasja. ‘Ik heb er bewondering voor 

dat ze zich door niemand laat kisten. En ze kan ook nog eens heel 

mooi tekenen.’ ‘Ik teken altijd hoe ik me voel,’ reageert Salua. 

Paardrijmaatjes 
Een van de dingen die Salua van Natasja heeft geleerd, is een gezonde 

levensstijl. ‘Ik was een echte snoepeter,’ vertelt Salua. ‘Ik at wel 6 

donuts achter elkaar. Natasja eet juist heel gezond, dus ik heb haar 

gevraagd of ze me kon helpen. Ze heeft me leren koken, daar word ik 

ook nog eens zelfstandiger van. Nu kook ik zelfs weleens voor haar.’ 

Voorheen gingen de twee altijd wel ergens naartoe. Trampolinesprin-

gen, zwemmen, naar de geitenboerderij of een dagje strand. Nu in 

coronatijd koken en bakken ze samen of doen ze een spa-avondje, 

met een maskertje, nagels lakken en haarvlechten. ‘En ik heb Salua 

geholpen met paardrijles. Ze doet het nu een jaar, morgen gaan we 

rijden in de duinen. Ik vermoed dat Salua mijn beste paardrijmaatje 

wordt.’ 

Leeftijd boeit niet 
Een Big Brother of Sister is volgens Salua heel fijn als je niet lekker in 

je vel zit of verlegen bent. ‘In het begin dacht ik over Natasja: die is 

oud! Maar ik kwam erachter dat in een vriendschap leeftijd helemaal 

niet boeit. Het is gewoon heel fijn als je iemand hebt aan wie je alles 

kan vertellen. Ik ben helemaal veranderd, dat komt door Natasja. Ze 

heeft hetzelfde meegemaakt en kan me daarmee helpen.’ Andersom 

leert de vriendschap Natasja om dingen in perspectief te zien. ‘Je 

groeit op in een bepaalde wereld en komt dan in contact met iemand 

die in een totaal andere wereld opgroeit. Het is mooi om elkaar te 

laten zien hoe anders het kan zijn. 

In plaats van Netflixen 
Toen Natasja op Instagram Big Brothers Big Sisters Amsterdam 

voorbij zag komen, is ze naar een informatieavond gegaan om te 

luisteren naar ervaringen en te horen wat er van een vrijwilliger 

verwacht wordt. ‘Na mijn aanmelding volgde een intake, waarin 3 

uur lang vragen werden gesteld over wie ik ben en hoe ik in het leven 

sta. Ik vind het erg leuk een Big Sister te zijn. Ik heb zelf vroeger ook 

mijn uitdagingen gehad. Nu kan ik iets doen met de hulp die ik heb 

gekregen en wat ik heb bereikt. Tegenwoordig kijkt iedereen toch al 

snel een uur per week Netflix. Met een uur per week kun je ook als Big 

Brother of Sister iemand helpen. Ik kan je vertellen dat het een stuk 

leuker is en meer voldoening geeft dan tv kijken. Wat het oplevert, is 

zo waardevol. Voor beide kanten.’
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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 professi-

onele matchcoördinator. 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. 

Big Bunch
Het Big Bunch programma is een groepsmentoring programma voor de kinderen die op de wachtlijst staan voor 

het CBM programma 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 ertoe leiden dat kinderen soms een tijdje op een Big moeten wachten, 

hetgeen ondervangen wordt door de Big Bunch groepen van 4-12 kinderen, uit dezelfde buurt/stadsdeel. Zij on-

dernemen onder begeleiding van twee of drie mentoren, twee wekelijks recreatieve, - en educatieve activiteiten. 

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. 

Programma’s

Samenwerkingspartners
Big Brothers Big Sisters Amsterdam werkt samen met Ouder, - en 

Kind Teams, Samendoen teams, scholen en andere (hulpverlenings)

instanties die het kind/de jongere hebben doorverwezen. Wij houden 

elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind/de jongere. 

In deze tijd was samenwerking nog belangrijker aangezien de impact 

van Covid-19, zeker in de gezinnen waar wij onze diensten aanbieden, 

extra voelbaar is. Als we bv. op de hoogte gesteld werden dat een 

thuissituatie voor het kind/gezin niet houdbaar was, werd daarop 

geanticipeerd en samen met betrokken instanties bekeken hoe er 

hulp geboden kon worden. Sommige kinderen konden dan bv. alsnog 

naar school.

Doorverwijzers/aanmelders CBM Littles totaal: BBBSAm heeft proactief samenwerkingen gezocht met verschillende 

instanties zoals bv. Swazoom, PPOZO, Ajax Foundation, informele 

buurtnetwerken, Sezo etc. We zijn aangesloten bij de werkoverleg-

gen van de Verbondteams (kwartiermakers van de buurtteams) om 

zodoende BBBSAm aansluiting te laten vinden bij de werkwijze die in 

2021 door de Gemeente Amsterdam neergezet wordt. 

Er is een samenwerking met Couldbemi gestart. Alle opbrengsten 

van de wenskaarten die in deze webshop verkocht worden gaan naar 

BBBSAm. Er zijn verschillende gesprekken geweest met bedrijven om 

te kijken of zij Big Partner (voor meerdere jaren financiële ondersteu-

ning) willen worden. 
SOCIALE VAARDIGHEDEN EN HUN  
NETWERK WORDEN VERGROOT. 

42,2%

36,2%

21,6%

Ouder Kind teams 
en Samen Doen 

Teams

Ouders

Hulpverlenings- 
instanties en scholen

IN DEZE TIJD WAS SAMENWERKING 

NOG BELANGRIJKER AANGEZIEN DE 

IMPACT VAN COVID-19, ZEKER IN DE 

GEZINNEN WAAR WIJ ONZE DIENSTEN 

AANBIEDEN, EXTRA VOELBAAR IS. 
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Resultaten en impact CBM

DOOR EEN KWETSBARE JONGERE TE MATCHEN AAN EEN VOLWASSEN, 

VRIJWILLIGE MENTOR BIEDEN WE EEN VEILIGE OMGEVING OM ZIJN ZELF-

VERTROUWEN OP TE BOUWEN, ZIJN VEERKRACHT TE VERGROTEN EN 

ZIJN GEEST TE OPENEN VOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN, WAARDOOR 

UITEINDELIJK STERKERE INDIVIDUEN EN GEMEENSCHAPPEN ONTSTAAN. 

Ondanks de bijzondere omstandigheden door Covid-19 hebben we een groei van het aantal matches bewerkstelligd. 

Op 31 december 2020 was het aantal lopende matches  
95 versus 78 matches eind 2019. 

116

2019 2020

Er zijn 38 nieuwe matches gemaakt, 
er zijn 21 dematches afgerond. 

38

21

IN TOTAAL ZIJN ER 

 MATCHES
              GEWEEST. 

   ONDERHANDEN  
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9578

SLECHTER GEEN 
VERANDERING

BETER

ZELFVERTROUWEN 1,6 13 85,5

KAN ZIJN/HAAR GEVOELENS UITEN 0,7 19,3 80

KAN BESLUITEN NEMEN 0,5 34,3 62,5

HEEFT INTERESSES EN/OF HOBBY’S 2,2 28 69,8

PERSOONLIJKE HYGIËNE, 
VERSCHIJNING

0,7 39,4 59,9

POSITIEF TOEKOMSTPERSPECTIEF 1,4 33,8 64,8

GEBRUIK VAN OPENBARE  
VOORZIENINGEN

0,9 41,3 57,8

GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN  
OP SCHOOL

5,0 45,5 49,5

SCHOOLPRESTATIES 6,6 23,8 69,6

HOUDING TEN OPZICHTE VAN SCHOOL 4,4 32,7 62,9

HUISWERK 5,8 31,8 62,3

HOUDING OP SCHOOL 5,1 26 68,9

GEDRAG OP SCHOOL 4,7 33,3 62

CRIMINALITEIT 7,8 47,8 44,4

SIGARETTEN, ALCOHOL, DRUGS 1,4 57,7 40,8

SEKSUALITEIT 1,5 51,5 47,1

VERTROUWEN IN DE VRIJWILLIGER 0,5 5,4 94,1

RESPECT VOOR ANDERE CULTUREN 0,9 33,6 65,4

RELATIE MET GEZINSLEDEN 2,9 38,5 58,5

CONTACT MET LEEFTIJDSGENOTEN 2,0 30 67,9

EFFECT MENTORING (IN %)
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Resultaten en impact 
BIG BUNCH
Er zijn twee Big Bunch groepen actief geweest in Amsterdam Zuidoost en in Amsterdam West 
& Nieuw-West. De groep West & Nieuw-West werd, als het mogelijk was qua activiteit en aantal 
vrijwilligers, opgesplitst in een ochtend- en een middaggroep. Bij de twee Big Bunch groepen 
zijn twaalf vaste vrijwilligers als begeleiders betrokken geweest. Daarnaast zijn acht vrijwilli-
gers één of meerdere keren mee geweest als invaller.

De activiteiten voor de kinderen waren in eerste instantie ingedeeld 

naar de volgende 4 thema’s;

• Sporten/bewegen en gezonde leefstijl

• Geld, financiële zelfredzaamheid en toekomstperspectief

• Digitale vaardigheden en weerbaarheid

• Organiseer een event voor je buurt

Door Covid-19 hebben we hierin veranderingen moeten aanbrengen. 

De geplande activiteiten zijn na de persconferentie van de minister- 

president in maart geannuleerd en met weinig uitzicht op versoepe-

lingen is de keuze gemaakt online- activiteiten aan te bieden. De ac-

tiviteiten binnen het thema sporten/gezonde leefstijl zijn uitgebreid 

en i.p.v. de overige drie thema’s is er besloten over te gaan op het 

thema cultuur/creativiteit. Voorbeelden van activiteiten waaraan de 

kinderen deelgenomen hebben zijn: bezoek aan Ajax “De Toekomst” 

en rondleiding van Liza van der Most, bezoek aan boerderij Lindenhoff, 

een kookworkshop in Ox& Bucks, een bezoek aan het Youseum, Mi-

cropia, het Rijksmuseum, klimmen in Fun Forest en workshops yoga, 

mind and health en tekenen.

Voor de Big Bunch groep in Zuidoost zijn er elf live activiteiten 

geweest en zes activiteiten op afstand. Voor de Big Bunch groep in 

West & Nieuw-West zijn er veertien live activiteiten geweest en zes 

activiteiten op afstand. Daarnaast is er in maart, mei en juni door 

de vrijwilligers meerdere keren gebeld met alle kinderen. Dit betrof 

individuele belletjes, maar ook groepsgesprekken via videobellen met 

een groepje kinderen en één of twee vrijwilligers. 

In totaal hebben 44 kinderen meegedaan in het Big Bunch project. 

Deze kinderen komen uit 31 gezinnen. 

Ouders en kinderen hebben het programma geëvalueerd. De evaluatie 

voor de ouders is gedaan met de ouders van de kinderen die in 2020 

regelmatig/vaak meegedaan hebben aan een activiteit. 

Ben je gemotiveerd om in je vrije tijd andere 

activiteiten te gaan doen?

zeker een beetje  niet

47% 47% 6%

Ben je gemotiveerd om meer te bewegen en 

gezonder te eten? (zoals groenten en fruit)

zeker een beetje  niet

52% 33% 15%

vind je het gezellig met andere kinderen

vaak meestal  soms niet

67% 25% 6% 2%

Heb je iets geleerd van de activiteiten

heel veel veel  een beetje niets

35% 35% 24% 6%

Eenenveertig kinderen hebben hun mening gegeven 

over de activiteiten van het Big Bunch project. Zij geven 

gemiddeld een 8,8 als cijfer voor de activiteiten van het 

Big Bunch project. 

8,8
21 ouders hebben de evaluatievragenlijst ingevuld. Van deze ouders 

deden 29 kinderen mee in het Big Bunch project. 

Resultaten die naar voren kwamen

over de activiteiten die werden georganiseerd is 

69% van de ouders zeer tevreden 

31% van de ouders tevreden 

over het contact met de organisatie en de  

vrijwilligers is

77% van de ouders zeer tevreden 

23% van de ouders tevreden 

97% van de ouders vindt dat hun kind tijdens de 

activiteiten nieuwe ervaringen heeft opgedaan.

62 % van de ouders vindt dat het meedoen van 

hun kind aan de activiteiten heeft bijgedragen 

aan het hebben van meer sociale contacten.
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In maart zou de European Mentoring Summit in Barcelona plaatsvinden, maar deze internatio-
nale bijeenkomst waar mentororganisaties vanuit de hele wereld naartoe komen om kennis te 
delen en van elkaar te leren, werd wegens Covid-19 uitgesteld naar oktober. De omstandighe-
den lieten het in oktober helaas niet toe dat de bijeenkomst fysiek zou plaatsvinden en daarom 
is het besluit genomen de Summit online te houden. BBBSAm heeft verschillende workshops en 
lezingen gevolgd, ervaringen uitgewisseld om zo onze kennis verder te optimaliseren en op de 
hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mentoring.  

Eind maart stond ook ons jaarlijkse vrijwilligersontbijt gepland en met Pasen de Zuidas Easter Egg roll. Beide activitei-

ten hebben vanwege de Covid-19 helaas niet kunnen plaatsvinden. Workshops bij bedrijven konden ook geen doorgang 

vinden. Wel heeft er in de zomer, toen de maatregelen wat minder streng waren, een fotoshoot van Bigs en Littles 

plaatsgevonden. De Littles werden niet alleen gefotografeerd maar mochten onder begeleiding van de professionele 

fotograaf ook zelf foto’s schieten. 

Een aantal van onze Littles en Bigs is, met behulp van een van onze samenwerkingspartners, naar de Efteling geweest. 

Onze ambassadeur Liza heeft nog een voetbalclinic gegeven en aan het eind van het jaar heeft het bedrijf Survey 

Monkey een kerstactie georganiseerd. Alle Littles kregen in de kerstvakantie een cadeautje. 

De koers voor 2020, maar ook voor de jaren die zullen volgen, is inzetten op het vergroten van de naamsbekendheid 

van BBBSAm. Er is daartoe een socialmedia beleid opgesteld en daar is vervolgens mee aan de slag gegaan. Nieuwe fol-

ders en posters zijn ontwikkeld, de website is geüpgraded en we hebben een enthousiaste ambassadeur die BBBSAm 

onder haar volgers op Instagram, maar ook bij andere organisaties onder de aandacht brengt. De insteek is om visueel 

en door middel van verhalen de impact van BBBSAm onder de aandacht te brengen. 

Activiteiten, 
marketing en communicatie

DE INSTEEK IS OM VISUEEL EN DOOR 

MIDDEL VAN VERHALEN DE IMPACT 

VAN BBBSAM ONDER DE AANDACHT 

TE BRENGEN. 

Er zijn verschillende risico’s en onzekerheden die een bedreiging 

kunnen vormen voor het voortbestaan van Big Brothers Big Sisters 

Amsterdam. De risico’s kunnen onderverdeeld worden in verschillen-

de categorieën, waaronder de volgende: 

• Mensen   

Risico’s voor het bestuur, personeel, vrijwilligers, kinderen, het 

grote publiek als    gevolg van onze activiteiten.  

• Bijhouden van gegevens/gegevensbeheer   

Risico’s die kunnen voortvloeien uit een onjuiste administratie of 

gegevensbeheer. 

• Financiële duurzaamheid   

Risico’s die van invloed kunnen zijn op ons vermogen om inkom-

sten te genereren of uitgaven te beheren.  

Afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet om eventuele 

risico’s die zich kunnen voordoen te voorkomen, danwel te beperken. 

Een situatie die wij geen van allen voor mogelijk hadden gehouden 

en een grote invloed heeft op bovengenoemde categorieën was de 

uitbraak van Covid-19. Om de risico’s die Covid-19 met zich mee zou 

kunnen brengen op bovengenoemde categorieën zoveel mogelijk te 

voorkomen en te beperken hebben wij hier als organisatie als volgt op 

geanticipeerd.

Tijdens de eerste lockdown is het team van BBBSAm vanuit huis 

gaan werken. Er is besloten dat de Bigs en Littles elkaar niet meer in 

persoon konden ontmoeten. Via online- oplossingen hebben zij wel 

wekelijks contact gehouden. Het team van BBBS heeft allerlei ideeën 

aangereikt - Big Brothers Big Sisters stond ook regelmatig in contact 

met de andere BBBS-vestigingen in Nederland en wereldwijd om erva-

ringen en ideeën uit te wisselen- om het contact tussen Big en Little 

zo goed mogelijk te laten verlopen en de mentorrelatie te verdiepen. 

Intakes met kinderen/ouders zijn in eerste instantie opgeschort. Er 

Risico’s en onzekerheden 

was veel angst bij de gezinnen voor het virus en ook vonden wij het 

als organisatie niet verantwoord de intakes in veelal kleine huizen te 

laten plaatsvinden. Toen de scholen weer opengingen zijn de inta-

kes met kinderen en jongeren, uiteraard met inachtneming van de 

richtlijnen, langzamerhand weer in persoon opgepakt. Ook Bigs en 

Littles konden elkaar weer in persoon ontmoeten; BBBSAm heeft een 

protocol opgesteld waar de Bigs en Litlles zich aan moesten houden 

om de veiligheid van de vrijwilliger, kind en ouder zoveel mogelijk te 

waarborgen. 

Introducties en trainingen met vrijwilligers zijn behalve in de periode 

voor de lockdown (januari, februari, begin maart) allemaal digitaal 

gegeven en ook de intakes met de vrijwilligers hebben bijna allemaal 

digitaal plaatsgevonden. De meet and greets tussen kinderen en vrij-

willigers zijn op een zeker moment ook digitaal opgepakt. Dit was voor 

alle partijen even wennen en van de vrijwilligers vroeg het ook een 

andere instelling. Immers voor de eerste keer afspreken en bv. samen 

gaan voetballen is beduidend anders dan als je voor de eerste keer in 

TOEN DE SCHOLEN WEER OPENGIN-

GEN ZIJN DE INTAKES MET KINDEREN 

EN JONGEREN, UITERAARD MET IN-

ACHTNEMING VAN DE RICHTLIJNEN, 

LANGZAMERHAND WEER IN PER-

SOON OPGEPAKT.

Afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet om eventuele risico’s  

die zich kunnen voordoen te voorkomen, danwel te beperken. 
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een face to face setting, voor een scherm, een gesprek gaat voeren. 

We hebben dit uiteraard begeleid door het aandragen van ideeën en 

activiteiten die zij onderling, online, konden ondernemen.

Bij de tweede lockdown zijn de intakes met kinderen en ouders wel 

voortgezet, echter allemaal online. Het was merkbaar dat ouders en 

kinderen, ook door gewenning met allerlei online tools i.vm. thuis-on-

derwijs, hier handiger in geworden waren. En Covid-19 was inmiddels 

een nieuwe realiteit, die voorlopig niet zou verdwijnen en waarmee 

omgegaan moest worden. Uitstellen van de intakes, juist in deze voor 

de gezinnen extra zware tijd, was geen optie meer. 

Feit blijft dat face to face contact met vooral de ouders en kinderen, 

de verbinding waar je elkaar recht in de ogen kijkt, de meest wense-

lijke vorm is. Echter, vanwege de veiligheid van onze medewerkers, 

maar ook de ouders van de kinderen, veelal alleenstaande, kwetsbare 

ouders, hebben we de keuze gemaakt de intakes zoveel mogelijk 

online te doen. 

Het zorgvuldig beheer van gegevens is een doorlopend proces. Het 

thuiswerken bracht een extra uitdaging met zich mee. Sommige 

informatie die normaal gesproken in afgesloten dossierkasten wordt 

bewaard is nu op een beveiligde harde schijf geplaatst. De harde 

schijf en andere informatie is in een kluis bij een van de medewerkers 

bewaard. Een punt van aandacht is om ervoor te zorgen dat ook deze 

informatie in ons CRM- systeem opgeslagen gaat worden. Wij zijn ook 

met andere landen waar BBBS gevestigd is in gesprek geweest over 

een beveiligd e-mentoring platform. We hopen hier in 2021 gevolg aan 

te kunnen geven. 

Vanzelfsprekend heeft Covid-19 een effect gehad op het werven van 

inkomsten. Door het inzetten op verschillende inkomstenbronnen 

worden de risico’s verkleind. Ondanks deze strategie is het grootste 

gedeelte van onze inkomsten dit jaar te danken aan fondsen. De 

verdeling beter over inkomstenbronnen verspreiden is en blijft een 

punt van aandacht. Daarom zal in 2021 een van de focuspunten mar-

keting/ pr zijn om ook via bedrijven en particulieren meer inkomsten 

te genereren.

WIJ ZIJN OOK MET ANDERE LANDEN WAAR BBBS  

GEVESTIGD IS IN GESPREK GEWEEST OVER EEN  

BEVEILIGD E-MENTORING PLATFORM. 

Inherent aan het feit dat BBBSAm werkt met een doorlopend evidence 
based programma, en niet met jaarlijkse nieuwe projecten, ligt de uitdaging 
van structurele financiering. Het bestuur van BBBSAm heeft bij voorkeur de 
dekking van de begroting aan het begin van het jaar rond, maar het streven 
is om 75 % op voorhand gedekt te hebben. Een inkomstenstroom verdeeld 
over verschillende inkomstenbronnen is de strategie, om zodoende financi-
ele risico’s te kunnen verkleinen. 

Financieel beleid en resultaat

Financiën

Eind 2019 werd na afwijzing van subsidie-

aanvragen bij een aantal stadsdelen helaas 

duidelijk dat de voorgenomen gemengde 

funding (gemeente, fondsen, particulieren & 

bedrijven) en een dekking op voorhand van 

75% van de begroting niet haalbaar was. De 

focus is gelegd op fondsen en bedrijven om 

alsnog voldoende financiering te genereren, 

zodat wij het beoogd aantal kinderen konden 

ondersteunen. In maart komt Covid -19 

op, wat geen positieve invloed heeft op de 

fondsenwerving en waardoor het bestuur in 

juli besluit de begroting te wijzigen. 

In de gewijzigde begroting is nog steeds 

sprake van groei van het aantal kinderen dat 

wij willen ondersteunen, maar in iets mindere 

mate. Na toekenning van een aantal ge-

vraagde bijdragen in de zomer zijn er nieuwe 

matchcoördinatoren gezocht die de werving, 

screening, training, matching, begeleiding en 

evaluatie van Bigs en Littles kunnen uitvoe-

ren. Zij zijn per 1 oktober gestart, een maand 

later dan wij in eerste instantie beoogd had-

den. Wegens de aanhoudende omstandig-

heden door Covid-19 is de keuze gemaakt de 

intakes en evaluaties digitaal te blijven doen. 

Ondanks dat we merken dat het persoonlijk 

contact echt de gewenste vorm is (o.a. voor 

het genereren van vertrouwen en i.v.m. taal), 

had het online werken als voordeel dat het 

reistijd bespaard heeft en er daarmee tijd 

gewonnen is. Deze twee bovenstaande rede-

nen verklaren waarom we het beoogd aantal 

kinderen dat wij in 2020 wilde ondersteunen 

wel gehaald hebben en waarom de lasten op 

de post “besteed aan de doelstelling” lager 

uitgevallen zijn. Een andere reden hiervoor is 

dat de gezamenlijke activiteiten die wij ge-

pland hadden, niet hebben kunnen plaatsvin-

den. In de zomer hadden we nog de hoop met 

Kerst onze BBBS Easter Egg Roll, die wegens 

Covid-19 met Pasen niet door kon gaan, te 

kunnen laten plaatsvinden. We beoogden een 

Christmas Roll. Helaas is dit ook niet mogelijk 

gebleken. Activiteiten voor de Big Bunch kon-

den ook niet doorgaan. 

De wervingskosten zijn hoger, omdat in tijden 

van Covid 19, de directeur hieraan extra tijd 

heeft moeten besteden om de lasten over 

2020 te kunnen betalen en 2021 met vol-

doende financieel vertrouwen tegemoet te 
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kunnen treden. Deze kosten lagen aanvanke-

lijk nog hoger, maar omdat wij een aantal jaar 

onterecht een lidmaatschap hebben betaald, 

zijn de kosten verminderd omdat we deze 

teruggestort hebben gekregen.

Met behulp van fondsen, de gemeente en 

andere partners, die de noodzaak van BBBS 

mentoring in de coronatijd onderschrijven, 

hebben we onze diensten kunnen voort-

zetten en meer kinderen een Big Brother 

of Big Sister kunnen bieden. Zij droegen 

gezamenlijk bij aan een totale opbrengst 

van €131.445,-. Er werd € 118.964,- direct 

besteed aan de doelstelling. Dit is 90,5% van 

de baten. De wervingskosten in verhouding 

tot de totale baten bedraagt 1,2 %. Van de 

totale lasten werd 6,9% besteed aan beheer 

en administratiekosten. Het boekjaar is met 

een licht positief resultaat van € 2.003,- af-

gesloten. Het eigen vermogen is € 9.647,- en 

bestaat uit een continuïteitsreserve. Het be-

stuur streeft naar een continuïteitsreserve 

van drie maandsalarissen van het personeel. 

De reserve dekt gedeeltelijk het risico van 

ontoereikende inkomsten af. Hiermee tracht 

zij de continuïteit in de ondersteuning aan 

onze Littles te waarborgen. Het gewenste 

niveau is nog niet behaald, dus dit blijft voor 

de komende jaren een punt van aandacht.

Daarnaast hebben partners in natura hun 

diensten beschikbaar gesteld. Dit doen zij 

o.a. door het verzorgen van onze financiële 

administratie, het beschikbaar stellen van 

ruimtes voor het geven van trainingen, het 

ontwikkelen en beheer van het CRM- sys-

teem, een aangepaste huur van de kantoor-

ruimte, maar ook door het geven van work-

shops, cadeautjes of het mogelijk maken van 

activiteiten voor de kinderen. 

MET BEHULP VAN FONDSEN, DE GEMEENTE EN ANDERE 

PARTNERS, DIE DE NOODZAAK VAN BBBS MENTORING IN DE 

CORONATIJD ONDERSCHRIJVEN, HEBBEN WE ONZE DIENSTEN 

KUNNEN VOORTZETTEN EN MEER KINDEREN EEN BIG BRO-

THER OF BIG SISTER KUNNEN BIEDEN

Balans 
per 31 december 2020
ACTIVA (€)
ACTIVA (€) 31 dec 2020 31 dec 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

Vlottende activa

Vorderingen

NOG TE ONTVANGEN BATEN 14.611 10.207

OVERLOPENDE ACTIVA 1.429 1.504

16.040 11.711

Liquide middelen 38.399 20.788

TOTAAL 54.439 32.499
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CBM
€15.000,- tot €25.000,-

• Oranjefonds

• Stichting Klaverblad 

• RCOAK 

€10.000,- tot €15.000,-

• Janivo

• Diorapthe 

• Gemeente Amsterdam, centraal  

(eenmalige subsidie) 

€5.000,- tot €10.000,- 

• Stadsdeel Zuidoost 

• Stichting IMC goede doel 

• Sylvia Wilhelmina Stichting 

Tot €5000,-

• Vriendenloterij 

• Stichting Hulp na Onderzoek 

• Usabilla 

• Palo Alto Networks 

• Price Waterhouse Coopers 

In natura

• Ifiac 

• WTC Beheermaatschappij

• Trifork 

• Compananny 

• Ox& Bucks 

Big Bunch
>€5.000,-

• Stichting Klaverblad

Tot €5000,-

• Fonds Wiggers van Kerchem 

• Stichting van der Linden Fonds 

• Vriendenloterij 

• Sira Consulting 

In natura

• Ifiac 

• Trifork 

• Ox & Bucks 

• MidWest 

• De Lindenhoff 

• De Eendracht 

• Mind & Health 

• Vondelgym

• Youseum 

• Fonds Kinderhulp 

Partners en sponsoren

BATEN BEGROTING 2020 2020 2019

BATEN VAN BEDRIJVEN 12.000 5.270 10.504

BATEN GEMEENTE/OVERHEDEN 22.800 19.900 12.900

PARTICULIEREN 7.000 2.296 6.215

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER  
WINSTSTREVEN

100.200 100.500 70.986

BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES 1.000 3.479 1.547

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN 143.000 131.445 102.152

Lasten

BESTEED AAN DE DOELSTELLING 130.760 118.964 88.904

WERVINGSKOSTEN 815 1.608 4.898

BEHEER EN ADMINISTRATIE 8.880 8.870 6.387

SOM DER LASTEN 140.455 129.442 100.189

Resultaat

RESULTAATBESTEMMING 2.545 2.003 1.963

CONTINUÏTEITSRESERVE 2.545 2.003 1.963

BESTEMD RESULTAAT 2.545 2.003 1.963

Staat van baten en lasten 
over 2020 (€)
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Vooruitblik

ONZE DOELGROEP IS ZEKER IN DEZE (CORONA) TIJD EXTRA 

KWETSBAAR EN WE WILLEN DAN OOK ZOVEEL MOGELIJK  

KINDEREN EN GEZINNEN DE EXTRA ONDERSTEUNING VANUIT 

ONS ALS ORGANISATIE EN VANUIT DE MENTOREN KUNNEN 

BIEDEN.

Meer kinderen laten deelnemen aan ons Community Based Mentoring 

programma en Big Bunch programma. Daarnaast beogen we: 

• Start alumni programma

Marketing, communicatie & community building:
• Uitvoeren van het sociaal mediabeleid

• Vergroten van de vindbaarheid van BBBSAm door optimaliseren 

website, emailmarketing, blogs

• Het maken van beeldmateriaal om onze verhalen ook visueel te 

kunnen weergeven 

• Oriëntatie op het maken van podcasts en een documentaire

• Het optimaliseren en proactief uitbreiden van de samenwerking 

met community partners en het bedrijfsleven

• Jongerenpanel en ambassadeur(s) uitbreiden

• Nauwere samenwerking met BBBS International, Rotterdam en 

Utrecht

Kwaliteit:
Verdere optimalisering CRM systeem en methodiek aan vereisten 

vanuit BBBS International.

Fondsenwerving:
Onverminderde aandacht voor fondsenwerving;

• Focus op het verkrijgen van de andere stadsdelen (naast Zuid-

oost) of de Centrale gemeente als duurzame, structurele partner

• Uitbreiden van de Big Friends van BBBSAm

• Uitbreiden van Big Partners van BBBSAm

• Samen met BBBS Nederland ons bereik van partners vergroten

GROEI



Big Brothers Big Sisters Amsterdam

Strawinskylaan 619,  

WTC Toren A, 6de verdieping, 

1077 XX Amsterdam

info@bbbsamsterdam.nl

www.bbbsamsterdam.nl 

facebook.com/bbbsamsterdam.nl

instagram.com/bbbsamsterdam

VOOR ALLE  KINDEREN  
IS SUCCES IN HET LEVEN  
WEGGELEGD

Ontwerp en opmaak: studio teppo




