














5 

 

Bestuursverslag over 2020 
 
Algemeen 
Voor de samenstelling van het bestuur wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 3.2 van het 
accountantsverslag. Het bestuur heeft in 2020 elf maal vergaderd, waarvan eenmaal in afwezigheid van 
de directeur. Ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen komen de voorzitter en de directeur in 
principe een à twee weken voorafgaand aan de vergadering voor overleg bijeen. Van deze gelegenheid 
wordt tevens gebruik gemaakt om de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie te bespreken. Ter 
voorbereiding van de kwartaal rapportages en de jaarrekening komen de penningmeester en de directeur, 
al dan niet in aanwezigheid van de accountant, tenminste viermaal per jaar bijeen. Het jaar werd 
afgesloten met een negatief resultaat van 12.780 euro. 
Het bestuur is content over de wijze, waarop de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) in 2020 heeft 
gefunctioneerd. Niet alleen gezien het takenpakket in relatie tot het aantal medewerkers dat hiervoor 
beschikbaar gesteld kan worden, maar ook door COVID-19 waardoor anders en een groter beroep op de 
VWC werd gedaan.   
 
Liquiditeit en investeringen 
Door de financiële reserve is de liquiditeit toereikend. In 2020 is een investering gedaan voor het kunnen 
werken op afstand, in verband met COVID-19 noodzakelijk in verband met de uitvoering van het project 
“Hulp Thuis met Coronahelpers”.    
 
Personele bezetting   
Vanuit de vaste bezetting van betaalde medewerkers worden, indien nodig, extra uren gewerkt door 
diverse medewerkers. Het totaal aantal betaalde medewerkers met een dienstverband bij de VWC is in 
2020 gemiddeld 6 (4,8fte). Inhuur voor diverse projecten een werkzaamheden is gemiddeld 0,6 fte.  
 
Huisvesting 
De VWC Nijmegen is sinds 2017 gehuisvest aan het Stationsplein 26 te Nijmegen. De locatie heeft naast 
veel voordelen (centrale liggen, bedrijvigheid in het pand, open uitstraling voor bezoekers en fijne ruimte 
om te werken) ook een nadeel. Voor het variërend aantal werkplekken, bijeenkomsten en activiteiten is in 
het pand te weinig ruimte beschikbaar. Om die reden is op loopafstand aanvullende (flexibele) ruimte 
gehuurd bij Vertoef (Nassausingel 3), eveneens centraal gelegen met goede voorzieningen. Tijdens de 
coronamaatregelen een extra mogelijkheid om, binnen de beperkte mogelijkheden, 
bemiddelingsgesprekken te kunnen voeren voor specifieke projecten. Als gevolg van de plannen voor het 
Stationsgebied en de mogelijke gevolgen daarvoor voor de locatie die de VWC huurt wordt, op verzoek 
van de verhuurder, vanaf 1 november 2021 overgestapt op de verlenging van de huurovereenkomst met 
telkens 1 jaar. 
 
Financiering activiteiten  
Voor 2020 is door de gemeente Nijmegen een budgetsubsidie toegekend voor de Reguliere 
dienstverlening (waaronder het project Bijzonder Werkt). Projectfinanciering was beschikbaar voor het 
Platform Maatjesprojecten.  
Voor het vervolg van het project DOORstart! is financiering beschikbaar gesteld door het WerkBedrijf Rijk 
van Nijmegen.    
In 2020 is de VWC samenwerkingspartner van Dedicon en de Start Academy (onderdeel HAN) t.b.v. de 
uitvoering van twee Proeftuinen voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) tot 1 september 2020. Voor de 
MDT worden vooralsnog, via ZonMw, middelen door de overheid beschikbaar gesteld. Het zal van het 
nieuwe kabinet afhangen of en hoe lang dit wordt voortgezet. De ambitie van de overheid is dat 
gemeenten hier een rol in gaan spelen. 
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Tot 1 juni 2020 is de VWC, in het kader van erkenning verworven competenties in het vrijwilligerswerk, 
partner geweest van het project Upgrading Validation, waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld door 
Erasmus+. De VWC heeft zich om personele redenen teruggetrokken uit dit project. 
Het project “Hulp Thuis met Coronahelpers is gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland.  
Inzet voor bemiddeling van asielzoekers vanuit het project Aan de Slag is gefinancierd door AMIF, onder 
de noemer Participatie en Taal. 
Van de bestemmingsreserve met een bedrag van 20.000 voor eventuele afvloeiingsregelingen en 
transitievergoedingen is in 2020 een bedrag van 10.000 opgenomen en resteert hiervoor nog een bedrag 
van 10.000 euro. Ten behoeve van ontwikkelingen en innovaties is daarnaast een bestemmingsreserve 
beschikbaar van 15.000 euro. 

Ontwikkelingen 2020 en toekomstverwachtingen 
De verwachting is dat we als samenleving voorlopig rekening moeten houden met COVID-19 en de 
maatregelen die daarbij van kracht zijn. Afhankelijk van de inhoud van de maatregelen zal de VWC vorm, 
inhoud en werkwijze voor de reguliere dienstverlening regelmatig aan moeten passen. De medewerkers 
van de VWC zijn daarop voorbereid en kunnen daardoor snel anticiperen op hetgeen er nodig is ter 
ondersteuning van potentiele vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.  
In 2020 heeft de gemeente Nijmegen TwynstraGudde de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren 
naar de sociale basis. Met de input van diverse stadsgesprekken is door TwynstraGudde de Notitie 
Bouwstenen voor een sterke social basis opgesteld. In vervolg daarop is de Startnotitie van de gemeente 
Nijmegen “Samen werken, samen sterk” verschenen. Dit is een procesnotitie met de uitgangspunten voor 
de visie en het kader voor de sterke sociale basis. Medio 2021 zal dit leiden tot nieuw beleid voor een 
periode van 4-5 jaar. De nieuwe beleidskaders kunnen van invloed zijn op de opdracht van de gemeente 
Nijmegen aan de VWC. Het strategisch beleidsplan 2018 – 2022 van de VWC Nijmegen is de basis voor 
de uitvoering van de reguliere dienstverlening. Het beleid, de vorm, inhoud en werkwijze van de VWC 
bieden voldoende ruimte voor aanpassingen aan de nieuwe beleidskaders van de gemeente Nijmegen.  

Projecten als Bijzonder Werkt, het Platform maatjesprojecten Nijmegen en DOORstart! zijn nog steeds 
actueel en hebben in 2020, en zeker tijdens de coronamaatregelen, hun meerwaarde bewezen.  
De huidige en toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben als gevolg dat de 
behoefte aan brede inzet van bekwame vrijwilligers groter is en toeneemt. Voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt of met een complexe achtergrond, betekent dit dat organisaties minder snel bereid 
zijn hen een vrijwilligersplek te bieden. COVID-19 heeft dit versterkt. Het grootste gedeelte van het 
vrijwilligerswerk ligt als gevolg daarvan sinds medio maart 2020 stil. Organisaties waar (gedeeltelijk) wel 
(weer) vrijwilligerswerk gedaan kan worden werken bij voorkeur met vrijwilligers die al actief zijn bij deze 
organisatie. Voor nieuwe vrijwilligers is daardoor nauwelijks plek. De begeleiding die wenselijk is voor 
(nieuwe) vrijwilligers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een complexe 
achtergrond, maakt dat deze vrijwilligers pas na afbouw van de corona maatregelen weer echt aan de 
slag kunnen. Het betreft dan niet alleen mensen met een achtergrond in de psychiatrie, verslavingszorg 
e/o een crimineel verleden, maar ook mensen met een niet-westerse achtergrond die naast hun 
psychische problemen vaak ook de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken. De genoemde 
projecten bieden hierin perspectief en wordt tijdens de coronaperiode gedaan wat mogelijk is om 
bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid te verminderen en te voorkomen dat mensen niet terugvallen in 
oude problematiek. Door alles heen spelen thema’s als armoede, eenzaamheid, welzijn en gezondheid 
een rol. Naast dat vrijwilligerswerk een preventieve werking heeft wordt ook steeds meer samen gewerkt 
met andere organisaties in de stad die hier iets in kunnen betekenen zoals Bindkracht10, Sterker sociaal 
werk en de Hulpdienst. 
Net als de hiervoor genoemde projecten zijn en blijven ook de MDT (voor jongeren) en Aan de Slag (voor 
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asielzoekers) met vanaf 2021 de nieuwe naam #MEEDOEN, actueel. 
De financiële middelen voor het voortzetten van hetgeen hierboven beschreven is worden door de 
betreffende opdrachtgevers ook voor 2021 beschikbaar gesteld. Wat betreft de MDT is eind 2020 is een 
subsidieverzoek van 10.000HOURS toegekend voor het project Music Moves, waarbij de VWC 
samenwerkingspartner is. 

Nieuwe ontwikkelingen doen zich voor als gevolg van COVID-19 zoals de uitdaging voor organisaties hun 
vrijwilligers te behouden. De vraag is of alle vrijwilligers die actief waren begin 2020 na het versoepelen 
van de coronamaatregelen, waarbij nog geen zicht is op het moment dat dit zal gebeuren, nog steeds 
beschikbaar zijn. Sinds medio maart 2020 zijn bestuursvrijwilligers daarnaast met diverse nieuwe 
uitdagingen geconfronteerd door de corona maatregelen waar zij steeds op moesten anticiperen en 
daarbij hun eigen maatregen moesten nemen. Tevens zullen zij aan de slag moeten met de nieuwe Wet 
Besturen en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die met ingang van 1 juli 2021 van kracht is.  VWC heeft 
daarin een adviserende en informerende rol 
 
Vanaf 2022 zal de nieuwe inburgeringswet ingaan. Daarvoor is de VWC in gesprek met bijvoorbeeld de 
gemeente Nijmegen en het ROC in het kader van taalmaatjes, waar de VWC in het verleden jarenlang 
een (centrale) rol in heeft gespeeld en daar hoopt ook nu weer iets in te kunnen betekenen.  
 
Bestuurlijke fusie 
Om als relatief kleine organisatie te kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen in het sociale domein 
zijn in 2020 met Stichting Sterker sociaal werk meerdere gesprekken gevoerd over vergaande 
samenwerking met de VWC. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke fusie van VWC met Sterker sociaal werk. 
De VWC en Sterker blijven juridische zelfstandige organisaties, die elk vanuit hun eigen kracht een 
passend aanbod leveren op het gebied van vrijwilligerswerk en sociaal werk. Met de bestuurlijke fusie 
beoogt de VWC meer evenwicht te brengen tussen bedrijfsvoering en dienstverlening. 
Op 28 januari 2021 zijn de statuten van VWC aangepast. Als gevolg van deze stap is de samenstelling 
van het bestuur van de VWC per genoemde datum gewijzigd. Het bestuur van de VWC wordt vanaf die 
datum gevoerd door het bestuur en toezicht van Sterker. 
 
De bestuurlijke fusie brengt geen extra kosten met zich mee. Interne verschuivingen (acht uur directietaak 
en wisseling van leveranciers) financieren de samenwerking. 
 
W. Berkhout, voorzitter bestuur in verslagjaar 
 
 w.g. 
 
 
A.H. de Vries 
Bestuur van Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen 
18 mei 2021 
 





























GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM EN ONDERTEKENING BESTUUR EN RAAD
VAN TOEZICHT

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 28 januari 2021 zijn de statuten van Vrijwilligerscentrale Nijmegen aangepast. De samenstelling van het
bestuur van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen is per genoemde datum gewijzigd. Het bestuur van de
Vrijwilligerscentrale Nijmegen wordt vanaf die datum gevoerd door het bestuur van Stichting Sterker, de heer
A.H. de Vries. Vanaf die datum staat het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht van Stichting Sterker.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Sterker heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 18 mei 2021.

De Raad van Toezicht van Stichting Sterker heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 18 mei
2021.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

A.H. de Vries (bestuurder),   .... mei 2021

J. Klomp (voorzitter RVT),   .... mei 2021

E.A.J. Verharen (vice-voorztter (RVT),   .... mei 2021

H.P.M. van der Burgt (lid RVT),   .... mei 2021

G.J.M. Hutschemaekers (lid RVT),   .... mei 2021

P.W.M. Verbunt (lid RVT),   .... mei 2021

VRIJWILLIGERSCENTRALE NIJMEGEN  TE NIJMEGEN

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 19 mei 2021 22
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