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Professionalisering
Meetbare resultaten, kwaliteitslabel, scholing
voor sociaal werkers, wijkgericht & integraal
werken, digitalisering, automatisering en
heldere communicatie. We zijn met alles weer
een stap verder. Zo hebben we nu een goed
bekeken Youtube-kanaal, veel volgers op
Instagram en een terugkerend relatie-event.
Tijdens het eerste relatie-event in september
hoorden ruim 40 deelnemers onder andere
dat €1 investering in bewegen €2,60
maatschappelijke waarde oplevert.
Scan of klik op de QR-code en bekijk de
terugblik.

Clip ‘Samen
tegen
corona’

260

Boodschappenservice
Samen met Renate van Leeuwen, Sonny
Spek, Ben van der Plas en Leendert van Duijn
tuigden we tijdens de eerste lockdown binnen
no-time de boodschappendienst op. Met meer
dan 260 vrijwilligers verzorgden we voor
150 inwoners de boodschappen en creëerden
we wat extra sociaal contact.

“Alleen samen staan we
sterk tegen corona”, zo
steken 6 beginnende
rappers de inwoners uit
de Duin- en Bollenstreek
met een geweldige clip
een hart onder de riem.
De rappers werden door
professionals begeleid
en leverde meer dan
20.000 views op”.
Scan of klik op de
QR-code en bekijk hem
ook.

Zomer in Katwijk
Met meer dan 1700 deelnemers, 100 vrijwilligers
en 75 activiteiten was Zomer in Katwijk een
succes. Voor iedereen was iets leuks te doen.
“Zelf vond ik de gezinsactiviteiten erg inspirerend.
Kinderen gingen samen met hun (groot)ouders
sportief en creatief aan de slag. Dit had zichtbaar
een positieve invloed op het gezin. Alleen maar
vrolijke en lachende gezichten”, zo vertelt Joost
Hogerwerf. Scan of klik op de QR-code en bekijk
de terugblik.

1700

Noordwijk
Sinds 1 januari 2020 verzorgen wij het
jongerenwerk in Noordwijk. De gunning is
voor 10 jaar. Dat betekent dat we een hele
generatie ondersteunen in het veilig en
gezond opgroeien. Jeroen van der Voort:
“Ondanks corona zijn we er voor jongeren. We
geven ze een plek, een luisterend oor en een
duwtje in de rug. Onder andere in ons nieuwe
jongerencentrum The Base, dat wethouder
Salman in oktober opende.”

Belteam
mantelzorg
Martine van der Bent: “Hoe
gaat het met jou? Een
vraag die mantelzorgers
verbaast en moeilijk kunnen
beantwoorden. Het kleine
moment aandacht om even
stil te staan bij hun eigen
welzijn is zo ontzettend
belangrijk. Iedereen wil
immers gezien en gehoord
worden. Het belteam gaf
in 2020 maar liefst 1500
mantelzorgers een stukje
persoonlijke aandacht.”

WIJKGERICHT
& INTEGRAAL
Katwijk highlights

• 4 vrijwilligers kookten 2500
maaltijden voor senioren in
eetkamer De Krom
• 500+ inwoners bereikt
met 400 kaartjes en
100 bossen bloemen
• 12 kinderen namen wekelijks deel aan
creatieve en sportieve activiteiten in Huis van
de Wijk De Schelp

KATWIJK NOORD

Op 1 januari 2021 gaf Piet van Arkel na 42 jaar het stokje door aan Gwen Spies

• 50 jongeren leerden de fijne
kneepjes van het fotografievak
in De Schuit en 30 talenten
gingen i.s.m. Kattuk.nl los
op DJ-skills
• 40 kwetsbare senioren
werden via Telesosen vanuit
de Zwanenburg met elkaar
verbonden
• Online reserveringstool voor skatebaan Scum
waarmee kids konden blijven skaten, met veel
dank aan ouder en initiatiefneemster Arjan
Stegeman

KATWIJK AAN ZEE

• Eerste stappen richting Huis
van de wijk in PMT-gebouw
• 7 jongeren stroomden via
Kluskwartier door naar het
onderwijs
• Geweldig buurtinitiatief
van ‘Sportspeeltuin
De Dorpsweide’ in Valkenburg
• Ruim 100 deelnemers voor cultuur op
het Cruijff Court, zoals graffitiworkshops

KATWIJK A/D RIJN
& VALKENBURG

• Besluit om activiteiten in de
Voorhof te verhuizen naar
De Burgt
• 24 buurtbakkies in de
buitenlucht met 20 deelnemers
• 10 senioren 15 weken lang in beweging
in de buitenlucht met de Vitality Club

RIJNSBURG

Piet en Gwen over
coronajaar 2020
“We kregen het in 2020 allemaal voor de kiezen. Zo verdrievoudigden
onze jongerenwerkers tijdens de lockdown het aantal straatrondes om
overlast te voorkomen. Veel activiteiten voor jong en oud konden alleen
in aangepaste vorm doorgaan. Positieve neveneffecten: 1. we maakten
contact met mensen die we niet kenden en 2. we gaven een boost aan
ons digitale aanbod. De – onvolledige – opsomming hieronder wisten we
toch te bereiken.”
•1
 4.000 views Digitale Week van de Amateurkunst
•5
 .000 kaarten en 112 bossen bloemen voor vrijwilligers i.s.m
108 partners
• Tientallen deelnemers per week voor de culturele workshops in
De Schuit
• Honderden deelnemers voor DJ- en rap-projects, bandcoaching en
livestreams in Scum
• Onbetaalbare energie bij bewoners van seniorenflats tijdens
de balkongymnastiek en het kijken van beweegprogramma’s op
de kanalen van RTV Katwijk
• 8 jeugdige winnaars van de online quarantaine-games
• 230 leerlingen hoorden lezingen van schrijver Khalid Boudou,
i.s.m. de bibliotheek
•1
 digitaal en zelfregulerend digitaal platform. Al het welzijnsaanbod
op één plek. Van cultuur voor jongeren tot mantelzorgbijeenkomsten.
En van bewegen voor senioren tot de vrijwilligersvacaturebank. Na vier
maanden had DoeMeeInKatwijk.nl al gemiddeld zo’n 300 bezoekers
per week
Volgens de nieuwe directeur-bestuurder Gwen Spies wordt 2021 een
ambitieus jaar. “We bouwen verder aan een inclusieve samenleving.
Als lerende organisatie kijken we naar best practices elders en
willen we samen met partners innoveren, in bijvoorbeeld sociaal
ondernemerschap.”

Jongerenwerk in de
Duin- & Bollenstreek
Noordwijk highlights

HILLEGOM
Hillegom highlights

NOORDWIJK

•1
 18 inlopen, 220 activiteiten, 320
ambulante rondes, 4 coachingstrajecten
• 15 Summer Breeze activiteiten met
3 partners voor 172 jongeren
• 23 jongeren gingen paintballen
met de nieuwe wijkagent
• Jongerencentrum The Base
opende de deuren

LISSE

TEYLINGEN

DUIN- EN
BOLLENSTREEK

•6
 0 inlopen, 149 activiteiten, 146
ambulante rondes, 16 coachingstrajecten
• Jongeren waren zelf in de lead bij de
verbouwing van jongerencentrum Nexus
• Meer dan 70 jongeren per week gebruikten
de twee chill-plekken in de buitenruimte
• 85 jongeren deden mee met het Educatieve
Programma Jongeren (EPJO)

Teylingen highlights

Lisse highlights

•8
 0 inlopen, 210 activiteiten,
200 ambulante rondes, 11 coachingstrajecten
• ‘Later als ik groot ben’ was een succesvolle livestream
om jongeren te informeren over verschillende beroepen
• Wekelijkse sportchallenges waarmee jongeren actief
bleven tijdens de lockdowns
• Een denktank adviseerde onder andere de
burgermeester over jongeren in de coronacrisis

•6
 5 inlopen, 140 activiteiten, 175 ambulante rondes,
10 coachingstrajecten
• Een nieuw team buurtsportcoaches voor sport, leefstijl en
verenigingsondersteuning
• Maandelijks 15 jonge mantelzorgers bij elkaar in het project
‘Get Together’
• Kerst-game-event met 120 jongeren als start voor een online
jongerencentrum

FONDSENGELDEN

Jacoba van
Beierenfonds
€ 1.400

Aantal medewerkers
Man

Fonds 1818
€ 40.600

Oranjefonds
€ 17.000

Vrouw

32

78
46

Financieel
2020

Begroot

2019

Katwijk

3.698

3.698

3.893

Overige gemeenten

1.369

1.361

1.020

646

720

785

5.713

5.779

5.698

4.320

4.250

4.212

Huisvesting

698

692

602

Organisatie

371

448

407

Activiteiten

511

678

678

(x € 1.000)

Opbrengsten

Diverse
Totaal

Aantal stagiaires

7

20

HBO
MBO

13

Kosten
Personeel

Divers
Totaal kosten
Resultaat

-

2

1

5.900

6.070

5.900

-187

-291

-202

Aantal vrijwilligers
Katwijk
Overige gemeenten

Het negatieve resultaat was voorzien en verrekenen we met het
eigen vermogen. Nadere toelichting in het Financieel Jaarverslag.
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Dit jaarverslag 2020 is een uitgave van Stichting Welzijnskwartier.
Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk
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