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Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje 
Moeder Theresa 

 

1. Analyse van de huidige situatie 
Serve the City Haarlem (in vervolg afgekort tot STC Haarlem) organiseert en faciliteert twee keer per 

jaar een dag met vrijwilligersprojecten om minderbedeelden in Haarlem en directe omgeving te 

helpen. De dagen worden in het voor- en najaar georganiseerd. 

STC Haarlem draait volledig op en met vrijwilligers en is afhankelijk van donaties om het werk uit te 

voeren. We krijgen steeds meer hulpvragen vanuit hulpverlenende instanties om mensen in hun 

thuissituatie praktisch te helpen, aangezien zij hier zelf niet de middelen en mogelijkheden voor 

hebben. Hierbij gaat het vaak om thuissituaties met kinderen, waar geen geld is voor verf, zeil of 

gereedschap om iets te monteren of te repareren. Of alleenstaande vrouwen die de capaciteiten niet 

in huis hebben voor dergelijke klussen. 
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Reactie van een ambulant begeleider 

van het OCK Het Spalier (Project Handen 

uit de mouwen: opruimen en 

schoonmaken): 

“Ik hoorde van moeder dat ze wel kon 

huilen van geluk, zo blij is 

ze ermee. Dank jullie wel voor jullie 

geweldige inzet! Erg fijn dat jullie dit 

voor moeder en dochter hebben gedaan. 

Het was een (vieze) pittige 

klus hoorde ik; respect voor jullie 

allemaal. 

Wat fijn dat er mensen zijn op de wereld 

zoals jullie.” 

Wij zoeken financieringsmogelijkheden voor het aanschaffen van de benodigde materialen, zodat 

vrijwilligers aan de slag kunnen om deze mensen te helpen. 

 

Daarnaast organiseren we sociale projecten waarbij we groepen mensen ontmoeten die eenzaam 

zijn of afhankelijk van hulp of waar weinig naar omgekeken wordt. Denk hierbij aan een lunch voor 

de dak- en thuislozen, een spelletjesmiddag in woonzorgcentra, wandelen met bejaarden, een 

gezellige dag verzorgen in een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

 

2. Lange termijn 
STC Haarlem heeft ten doel: 

 

Eenheid in de samenleving te creëren door de stad Haarlem te dienen 

door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee 

de minderbedeelden in de samenleving te helpen. 

 

STC Haarlem werkt vanuit een christelijke levensovertuiging en wil op deze manier mensen (uit de 

kerken) bekend maken met de noden om hen heen, die vaak niet gezien worden. Wij willen anderen 

op een projectmatige manier helpen. 

Tegelijkertijd brengen we op deze manier bewoners van Haarlem en omgeving die zich in 

verschillende omgevingen bewegen met elkaar in contact.  

We willen concreet mensen helpen en aandacht geven, maar hopen daarnaast ook dat de 

vrijwilligers gaan zien hoe kostbaar hun inzet is en hoe zij er voor hun medemens kunnen zijn. We 

hopen dat zij zich vaker gaan inzetten: ofwel met STC Haarlem, ofwel als vaste vrijwilliger bij een 

organisatie. 

  

Onze christelijke levensovertuiging is één van onze drijfveren, maar we zijn er niet op uit om mensen 

hiervan te overtuigen. We willen hen iets geven wat hen bemoedigt, 

hoop geeft voor de toekomst op een liefdevolle en respectvolle 

manier. We geven dit vorm door middel van het organiseren van de 

vrijwilligersprojecten, zoals een pannenkoekenlunch voor dak en 

thuislozen, klussen bij mensen thuis, een high tea of 

spelletjesmiddag voor een bepaalde doelgroep (bewoners van 

woonzorgcentra, verstandelijk beperkte mensen). 
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Reactie van een vrijwilliger: 

“Wauw, wat gaaf om te horen! Ik vond 

het erg bijzonder om mee te helpen 

en als ik dit lees weten we helemaal 

waarvoor we het gedaan hebben, super! 

Ook nogmaals bedankt voor de top 

organisatie!” 

 

3. Middellange termijn 
Jaarlijks willen we twee dagen organiseren met 10 tot 15 projecten, in het voor- en najaar. 

Deze starten we met een Kick-Off om de vrijwilligers te bemoedigen, ze met elkaar kennis te laten 

maken en te laten zien dat je samen heel veel kunt bereiken. We sluiten de dag gezamenlijk met de 

vrijwilligers af om hen te bedanken en te laten zien wat we met elkaar tijdens de projectdag hebben 

bereikt.  

 

Voor het organiseren en uitvoeren van vrijwilligersprojecten willen we de komende jaren twee 

verschillende netwerken opbouwen. Ten eerste een netwerk van zorg/hulpverleningsinstanties die 

aan kunnen geven welke mensen een concrete hulpvraag hebben of die met een groep mensen 

werken, waar we concreet iets voor kunnen betekenen. Denk hierbij aan Jeugd- en gezinszorg, 

woonzorginstellingen, opvang van dak- en thuislozen, sociale wijkteams.  

We willen in de komende jaren deze contacten aangaan en uitbreiden.  

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de zorg/hulpverlening; voor ons de uitdaging om te ontdekken 

welke mensen in een gat vallen en te weinig hulp of zorg ontvangen. 

 

Ten tweede hebben we een netwerk van vrijwilligers nodig. Hiervoor investeren wij in de contacten 

met de kerken in Haarlem, onder andere via het netwerk van Geloven in de Stad. Voor iedere nieuwe 

projectdag proberen we bij twee kerken expliciet meer bekendheid te krijgen als Serve the City 

Haarlem, met de verwachting meer mensen actief betrokken te krijgen. 

We kunnen een presentatie geven of iemand uit de betreffende kerk, die al een keer heeft 

meegedaan als vrijwilliger, deelt zelf van zijn of haar ervaringen in de kerk. 

We geloven sterk in de mond-op-mondreclame van vrijwilligers om zo nieuwe mensen te werven. 

Tot en met 2014 hebben per projectdag 70 – 80 vrijwilligers meegeholpen met de projecten. STC 

Haarlem heeft de visie om dit te laten groeien naar een omvang van 100 – 120 vrijwilligers. Het 

aantal te organiseren projecten kan dan ook groeien naar 15 tot 20. 

 

Tegelijkertijd willen we ons kernteam verstevigen. We bestaan uit zes leden, waarvan drie in het 

dagelijks bestuur zitten. Samen ontdekken we waar onze kracht ligt en waar we nog kunnen groeien. 

Voor die vlakken gaan we op zoek naar mensen, die ons kunnen 

aanvullen en helpen. 

Concreet zouden we nu iemand kunnen gebruiken die ons kan 

helpen met het ontwerpen van flyers en ander 

promotiemateriaal (behendig met grafische vormgeving). 
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Daarnaast kunnen we iemand gebruiken die kan helpen bij het regelen van de projecten en het 

coördineren van de voorbereidingen ervan. 

 

 

4. Financiën 
STC Haarlem is een vrijwilligersorganisatie, waarbij ook het kernteam volledig uit vrijwilligers bestaat. 

Hierdoor is er alleen geld nodig voor benodigde materialen voor projecten,  promotiekosten (o.a. 

website en nieuwsbrieven) en de catering voor de vrijwilligers aan het begin en einde van de dag. 

STC Haarlem is volledig afhankelijk van giften (geldelijk / in natura) en donaties. Deze zijn afkomstig 

van: 

 Particulieren 

 Bedrijven / winkels 

 Kerken 

 Fondsen en stichtingen 

Met de groei van het aantal vrijwilligers hopen wij ook dat de groei van giften zal stijgen. 

Daarnaast willen wij ons actief verdiepen in fondsenwerving en fondsen benaderen.  

 

De penningmeester van stichting STC Haarlem is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. 

Ter vergadering legt hij verantwoording af. Jaarlijks presenteert hij een overzicht van de staat van 

Baten en Lasten voor het Jaarverslag. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar checkt een 

kascommissie bestaande uit twee personen (een bestuurslid en een lid van het kernteam) de 

financiën (staat van Baten en Lasten) en onderzoekt de balans. De kascommissie brengt verslag uit in 

de eerstvolgende vergadering.  

 

 

5. Bekendheid 
STC Haarlem is in 2012 gestart en wint langzaamaan aan bekendheid. In het netwerk van lokale zorg- 

en hulpinstellingen raken wij steeds bekender. Dit mag langzaam aan groeien, zodat wij de 

hulpvragen goed kunnen verwerken in relatie tot het aantal beschikbare vrijwilligers. 

In 2015 gaan wij de lokale en regionale pers actiever benaderen met persberichten en customized 

artikelen. Een van onze kernteamleden heeft deze taak op zich genomen. We verwachten zo meer 

zichtbaar te worden. Hiermee willen we meer mensen bereiken, die vrijwilliger kunnen worden. 

Daarnaast hopen we dat hierdoor meer fondsen bereid zijn een donatie te doen. 
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Reactie via de buddy van Stem in de 

Stad: 

Nog even een reactie over jullie 'Serve 

the City actie’. 

Hij is nog steeds heel erg blij met zijn 

nieuwe vloerbedekking en 

de mooie spotjes en zegt steeds ‘een heel 

ander huis’. 

Heel fijn zoals alles tot  in de puntjes was 

geregeld en met hoeveel 

gevoel voor ‘de mens Frans’ alles werd 

gedaan. (naam is gefingeerd) 

Voorafgaand aan de volgende projecten sturen we een 

nieuwsbrief, plaatsen we korte artikelen in kerkbladen en 

verstrekken promotiemateriaal voor een mededeling of 

presentatie  in kerken en andere groepsvormen. 
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Bijlage 
Instanties en organisaties waar STC 

Haarlem mee samenwerkt: 

 Stem in de Stad 

 OCK/Het Spalier 

 Leger des Heils 

 St. De Linde 

 GIDS Zorgloket 

 St. Sint Jacob, Boerhaave 

 St. SHDH, Janskliniek 

 Zorggroep Reinalda, De Roos 

 De Hartekamp 

 St. Present Haarlem 

 De Voedselbank Haarlem 

 Het Open Huis, multiculturele Kerk in Haarlem 

 Kerk van de Nazarener Haarlem 

 St. Geloven in de Stad (GIDS) 


