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1. Aanleiding en vraaganalyse
1.1 Reden van opzet project
In het kader van de diverse transities binnen het sociale domein dienen de begeleiding aan kinderen
met een extra hulpvraag anders te verlopen. Als gevolg van de diverse gesprekken met generalisten
in de diverse wijkteams alsmede de ervaring vanuit het werk binnen Active4you is besloten om een
laagdrempelig project op te zetten. De directe aanleiding voor het project “Veilig Maatje” zijn de
volgende zaken (gebaseerd op gesprekken met onder andere generalisten, programmeurs van de
gemeente en diverse scholen) :









Er is geen maatjesproject voor jongere kinderen in Eindhoven en de omliggende gemeenten;
De diverse wijkteams geven aan dat er momenteel weinig tot geen mogelijkheden zijn voor
kinderen met een extra hulpvraag (buiten de reguliere begeleiding uitgevoerd door een
professional);
De professionals vanuit de wijkteams kunnen deze extra begeleiding niet geven;
Er dient een bezuinigingsslag plaats te vinden binnen het sociale domein;
Diverse sportverenigingen, fanfare, scouting etc. geven aan regelmatig handelingsverlegen te zijn
omtrent diverse kinderen met een extra hulpvraag binnen hun vereniging. Dit heeft onder
andere tot resultaat dat de kinderen niet de aansluiting vinden binnen de vereniging, waardoor
ze vroegtijdig opzeggen. Tevens weten diverse trainers niet hoe het kind de juiste begeleiding te
geven;
Uit de gesprekken met diverse ouders is gebleken dat zij graag laagdrempelige ondersteuning
willen inzetten voor hun kind zodat het kind bepaalde vaardigheden aanleert;
Er is een ernstig tekort aan stageplaatsen in het eerste en tweede leerjaar van het MBO en HBO.

Bij het transitieproces (van AWBZ naar WMO en IJW) liggen uitgangspunten ten grondslag, die
gericht zijn op ombuigingen en op de manier waarop de overheid burgers met een
ondersteuningsvraag benadert:
 Van vangnet naar springplank: nadruk op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers;
 Focus op participeren in de samenleving en gebruikmaken van sociale netwerken;
 Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger;
 Organisatie vindt zo veel mogelijk op lokaal niveau plaats;
 Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt lonend door het in één hand
leggen van de regie en financiering.
De gemeente Eindhoven heeft in 2014 de beleidsvrijheid genomen en onder meer uitgewerkt in het
concept WIJeindhoven en in de Opdracht Sociaal Domein 2015. Het project “Veilig Maatje” sluit
naadloos aan op het concept van WIJeindhoven en de Opdracht Sociaal Domein. Het project “Veilig
Maatje” geeft uitvoering aan versterking van de Sociale Basis.
Het project “Veilig Maatje” voegt aan de taken van de gemeente voor zorg en participeren een
positieve benadering toe. De interventies die binnen het project “Veilig Maatje” worden gerealiseerd
zijn gericht op versterking van datgene wat goed gaat bij de doelgroepen van het project “Veilig
Maatje” opdat zij vanuit die kracht de problemen aan kunnen gaan: ‘amplitie’, afkomstig van het
Latijnse woord amplio, dat versterken betekent.
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1.2 Project “Veilig Maatje” – versterken Sociale Basis
Het project “Veilig Maatje” is geen voorziening oude stijl, maar gebaseerd op twee verschillende
facetten:
 Studenten vanuit het MBO en HBO (1e en 2e leerjaar) worden gekoppeld aan kinderen met een
extra hulpvraag;
 De student (het maatje) geeft het kind gedurende een schooljaar lang begeleiding;
 De begeleiding kan gegeven worden bij de deelname aan een reguliere sportclub, vereniging,
scouting etc., maar ook individueel;
 Bij de sportclub en/of vereniging ontvangen de trainers/vrijwilligers desgewenst extra
handvatten van het maatje hoe met het kind om te gaan;
 De maatjes (studenten) ontvangen vooraf een basistraining, zodat zij over de basisvaardigheden
beschikken om een kind te begeleiden;
 Tweewekelijks heeft het maatje een voortgangsgesprek met de projectcoördinator;
 Maandelijks (of desgewenst eerder indien noodzakelijk) heeft de projectcoördinator telefonisch
overleg met de vereniging of het gezin waar het maatje de stage loopt.
Het resultaat van het project is tweeledig. Studenten hebben een zeer leerzame stage en kinderen
hebben middels dit project op een laagdrempelige manier extra ondersteuning, waardoor inzet van
een duurdere professional vermeden kan worden.
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2 Aanpak
2.1 Activiteiten en verwachte projectresultaten
Naar aanleiding van de diverse gesprekken is het idee ontstaan om dit project op te zetten. Echter
het idee is gebaseerd op de input van de diverse gesprekken en de ervaring van deels soortgelijke
projecten in Nederland en het buitenland.
In overleg met de gemeente Eindhoven is besloten om een pilot op te starten tot aan de
zomervakantie van 2015. De uitgangspunten van deze pilot zijn:











Start pilot in februari 2015;
De pilot duurt tot aan het einde schooljaar van 2015 (juli 2015);
Tijdens de pilot worden 8-12 studenten (maatjes) ingezet;
Alle maatjes beschikken over een geldig VOG;
De maatjes krijgen allemaal een basistraining;
Maatjes houden een logboek bij;
De maatjes krijgen tweewekelijks begeleiding van de projectcoördinator;
Er worden concrete afspraken gemaakt met diverse (sport)verenigingen inzake de inzet van de
studenten;
Er wordt contact opgenomen met de bekende generalisten inzake de inzet van maatjes (zij
verwijzen casussen door waar een maatje op ingezet kan worden);
Er wordt op basis van de ervaringen tijdens deze pilot afspraken gemaakt omtrent de procedures
die van toepassing zijn in dit project (zowel voor de maatjes, de kinderen/jeugdigen, maar ook de
doorverwijzende partijen).

Voor de evaluatie van deze pilot is een 4ejaars student aangetrokken. Zij zal een evaluatie onderzoek
gaan doen gericht op:




Evaluatie van de maatjes ( o.a. waren ze voldoende voorbereid, hebben ze voldoende
begeleiding gehad, etc.);
Evaluatie op de begeleidingsplek (o.a. waren de maatjes voldoende toegerust, wat was het
resultaat van het traject, etc.);
Aanbevelingen ten aanzien van de procedures (welke procedures zijn reeds van toepassing,
dienen procedures nog aangepast te worden, wat missen we?).

De informatie en evaluatie verkregen tijdens de pilot wordt ingezet bij de start van het
daadwerkelijke project. Bij dit project wordt uitgegaan van (per schooljaar) ongeveer 25 maatjes die
in gemiddeld 40 casussen (zowel bij verenigingen als individueel) ingezet kunnen worden.
Doelstelling Veilig Maatje
Project Veilig Maatje gaat sociale uitsluiting bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar tegen door het
sociale netwerk en de eigen kracht van het kind te versterken.
Resultaten Veilig Maatje
Momenteel zijn er reeds meerdere maatjesprojecten van toepassing. Te denken aan
maatjesprojecten vanuit Humanitas of projecten vanuit de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven. Het
project “Veilig Maatje” wijkt af van deze reguliere projecten aangezien hierbij ondersteuning wordt
geboden in reguliere voorzieningen.
Het enige project waarmee enigszins een vergelijking ontstaat betreft het project “Bijdehand” zoals
dit geïnitieerd is door het Nederlands Jeugd Instituut en uitgevoerd door welzijnsinstellingen in
Utrechts, Amersfoort en Amsterdam. De resultaten van dit project zijn als zeer positief te ervaren.
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Na overleg met het Nederlands Jeugd Instituut is gebleken dat in samenwerking met hogescholen,
welzijnsorganisaties en lokale activiteitenvoorzieningen heeft NJR in Nijmegen (Hatert en
Willemskwartier), Amersfoort (Liendert), Utrecht (Kanaleneiland en Rivierenwijk) en Amsterdam
(Zuidoost) project Bijdehand opgezet en uitgevoerd. In de gemeente Utrecht hebben aan het project
83 studenten deelgenomen en 91 kinderen. In Utrecht is door studenten van sociaal agogische
opleidingen in samenwerking met de kinderen deelgenomen aan lokale activiteitenvoorzieningen.
Aan de hand van de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de uitvoering van het project is een
methodiekbeschrijving ontwikkeld waarin alle ingrediënten zijn opgenomen die een
projectcoördinator (binnen een welzijnsorganisatie) nodig heeft om het project Bijdehand zelfstandig
op te zetten en uit te voeren. Hier horen ook aanverwante documenten bij zoals trainingsopzetten,
beheersstructuren, contracten, diverse formats en communicatiemateriaal.
In overleg met het Nederlands Jeugd Instituut is afgesproken dat de ontwikkelde training en andere
materialen eventueel gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van het project “Veilig Maatje”.
Voor de desbetreffende vrijwilligers en/of medewerkers waar de kinderen begeleid gaan worden
betekent dit project extra ondersteuning. Het resultaat voor deze begeleidingsgroep is natuurlijk ook
aanwezig. We verwachten de vrijwilligers en/of medewerkers dermate handvatten te geven,
waardoor zij in een andere casus de skills hebben om een kind goed te begeleiden, zodat deze ook
gewoon kan deelnemen aan de voorziening.
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Balance score card 2015

Financieel
a.

Begroting schooljaar 2015-2016 in juni 2015
gereed

b.
c.

Begroting is kostendekkend

d.

Cofinanciering door particuliere
subsidieverstrekkers

e.

VM: minimaal maandelijks sturingsinformatie
aan bestuur door projectleider

f.

Jaarlijks kostprijs berekening per product
en/of dienst

Afnemers en leveranciers

VM: Financiering gemeente Eindhoven en 1
randgemeente

voor Afnemers
a)

b)
c)
d)

Organisatie

Bedrijfsdoelstellingen

Ondersteuning bieden aan kinderen en
jongeren van 4 tot 14 jaar met extra
hulpvraag
- Laag zelfbeeld
- Extra aandacht
- Sociale beperking
- Geen CIZ/IJW indicatie
Goede doorverwijzingsrelatie met
generalisten, wijkteams en verenigingen
Klachten & afwijkingen maandelijks
bijwerken en analyseren
VM: Cliënttevredenheidsonderzoek
uitvoeren in 2015

a)

Professionaliseren stichting:
Opstellen van missie, visie en beleid
voor stichting
Verkrijgen ANBI status
Ontwerpen website

b)

Professionaliseren project Veilig Maatje:
Ontwerpen en geven basiscursussen
voor studenten
Minimaal 1x per maand
voortgangsgesprekken met
studenten
Minimaal 1x per maand contact
tussen projectleider en afnemers
inzake voortgang studenten
Opstellen marketingplan voor
plaatsen van afnemers
Communicatieafspraken maken met
student
Student tevredenheidsonderzoek
uitvoeren in 2015
Marktonderzoek naar nevenactiviteiten
project Veilig Maatje zoals knutselclub
plus

Leveranciers
a)

Goede samenwerkingsrelatie met Fontys
en Avans inzake levering studenten 1e en 2e
leerjaar

b)

VM: Schooljaar 2015-2016 minimaal 20
studenten inzetten

c)

Bedrijfsprocessen
a)
b)
c)

Bestuur en begeleiders beschikken over een
geldig VOG
VM: Student heeft basiscursus doorlopen
voordat gestart wordt met begeleiding
VM: Studenten en projectleider houden zich
aan afspraken m.b.t. communicatie zoals
vooraf vastgelegd
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2.2 Werkgebied
De doelgroep van het project “Veilig Maatje” waren in eerste instantie inwoners van Eindhoven. Al
tijdens de pilot is gebleken dat diverse generalisten vanuit de wijkteams (Wijeindhoven) interesse
hebben in dit project. Daarnaast blijken zowel de generalisten vanuit Wijeindhoven ook gesprekken
te hebben met andere generalisten (buiten Eindhoven) en afnemers van studenten (ouders en
verenigingen) eveneens. Al snel na de start van het pilotproject zijn er aanvragen ontvangen van
zowel verenigingen als individuen vanuit andere gemeenten. Er is met het bestuur afgestemd dat
tijdens de pilot in eerste instantie met name gericht wordt op Eindhoven en dat wellicht aan het
einde van het jaar dit uitgebreid kan worden met 1 of 2 randgemeenten.
2.3 Project “Veilig Maatje” draagt bij aan zelfredzaamheid en leefbaarheid
De kinderen en jeugdigen die bij het project “Veilig Maatje” komen, al dan niet via de generalisten,
hebben een ondersteuningsvraag op één of meerdere leefgebieden. Het project “Veilig Maatje” richt
zich op:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het kind neemt op regelmatige basis deel aan activiteiten georganiseerd door een vereniging in
de eigen wijk/stad;
Het kind heeft in de thuissituatie een zorgvraag;
Het kind ontwikkelt persoonlijke competenties;
Het maatje draagt waarden en normen over aan het kind;
De horizon van het kind wordt verbreed;
De vereniging of thuissituatie krijgt extra ondersteuning, zodat aan de
vrijwilligers/ouders/verzorgers bepaalde vaardigheden aangeleerd kunnen worden, maar het
desbetreffende kind ook zeker kan deelnemen;
Bij individuele vragen heeft het kind handvatten verkregen om zijn zorgvraag op te lossen of is
deze middels begeleiding van de student (maatje) opgelost;
Het kind kan na dit traject zelfstandig deelnemen aan buitenschoolse activiteiten;
De student aan het MBO of HBO heeft een stageplaats waarbij daadwerkelijk gewerkt kan
worden aan competenties die noodzakelijk zijn voor de opleiding.

Gezien de bovenstaande doelstellingen kan gesteld worden dat project “Veilig Maatje” daadwerkelijk
bijdraagt aan de zelfredzaamheid en leefbaarheid.
2.4 Project “Veilig Maatje” werkt vraaggericht
Vraaggericht werken is het vragen naar de mening en beleving van cliënten over de geboden
hulp, consequenties hieruit trekken voor zowel de inhoud van de hulp
als de organisatie ervan. Het project “Veilig Maatje” werkt
vraaggericht. Dit betekent dat niet het aanbod van de student, maar de
vraag van de jeugdige, het gezin of generalist (eventueel in combinatie
met de behandelaar) centraal staat. De begeleiding binnen het project
“Veilig Maatje” wordt zodanig aangeboden, dat het goed aansluit bij de
individuele behoefte van de jeugdige, het gezin en de generalist.
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2.5 Maatwerk in de uitvoering
Het project “Veilig Maatje” heeft deels een individuele en deels een groepsaanpak. Er zijn veel
ondersteuningsvragen van kinderen en jongeren waarbij vaak een combinatie van een individuele en
groepsaanpak werkt. Er wordt gebruik gemaakt van een vraaggerichte aanpak en er wordt verder
ingegaan op het plan zoals de generalist dit heeft opgesteld. Samen met de generalist wordt gekeken
naar haalbare doelstellingen, zodat er daadwerkelijk successen geboekt kunnen worden in de
begeleiding.
Project “Veilig Maatje” gaat zelf geen uitgebreide dossiers voor de deelnemers aanleggen. Het plan
van de generalist neemt de jeugdige of het gezin zelf mee, niet in fysieke zin maar in die zin dat het
gezin/de cliënt zelf verantwoordelijk is om af te stemmen tussen de generalist en ons.
Er vindt periodiek overleg plaats tussen de coördinator en de student van project “Veilig Maatje” en
de voorziening waar het kind aan deelneemt. Dit om de begeleiding van het kind te kunnen
afstemmen, maar ook om de inzet en kwaliteit van begeleiding van de student te monitoren.
De student krijgt zowel supervisie als intervisie tijdens dit project. Dit heeft als doel de kwaliteit van
de begeleiding van het kind en jongere van een goed niveau te laten zijn. Anderzijds heeft de student
een aantal kwalificaties waar aan voldoen dient te worden voor het behalen van de stage.
Vooraf volgen alle maatjes een training ter voorbereiding van het project. In deze training staan de
volgende doelen centraal:







De maatjes zijn op de hoogte van de doelstelling en inhoud van het project “Veilig Maatje” en
weten hoe ze hun kennis kunnen inzetten;
De maatjes weten hoe ze op methodische wijze de eigen kracht van het kind en het sociale
netwerk rondom het kind kunnen versterken;
De maatjes zijn zich bewust van de leefwereld, beleving/verwachting van het kind en de rol die
Zij in gaan nemen;
De maatjes hebben vertrouwen in hun eigen kunnen in de omgang met het kind en de ouders;
De maatjes zijn zich bewust van het feit dat ze grenzen moeten stellen en hebben nagedacht
over hun eigen grenzen;
De maatjes zien het belang in van het open bespreken van ‘problemen’ met de
projectcoördinator.

Na het succesvol afronden van deze training kan er gestart worden. De maatjes houden een logboek
bij van elk begeleidingsmoment en versturen dit twee wekelijks naar de projectcoördinator. Na dit
versturen is er kort contact tussen de projectcoördinator en het maatje. Minimaal maandelijks vindt
er contact plaats tussen de projectcoördinator en de vrijwilliger van de vereniging of
ouders/verzorger waar het kind begeleid wordt. De uitkomsten vanuit de logboeken alsmede de
contacten met de vrijwilligers/ouders worden meegenomen in een maandelijks individueel gesprek
tussen de coördinator en het maatje.
Naast de individuele gesprekken vindt er regelmatig (maandelijks) een intervisiebijeenkomst plaats
tussen verschillende maatjes en geleid door de projectcoördinator. De intervisiebijeenkomsten zijn
namelijk een verplicht onderdeel vanuit de stage voor de maatjes.
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3 Deskundigheid, advies en ervaring
Stichting Helpingshand4you is een relatief onbekende stichting in welzijnsland. De bestuursleden
echter niet. Momenteel bestaat uit het bestuur uit Pauline Wagenaar en Chantal van Falier. Per 1 juli
2015 is het bestuur aangevuld met Jos Weustink.
Vanaf 1 juli 2015 zal het bestuur van Stichting Helpingshands4you bestaan uit:
Pauline Wagenaar (voorzitter)
Psychologe, veel internationale werkervaring en momenteel een omscholing gevolgd en werkzaam
als wiskunde docent.
Chantal van Falier (secretaris)
Werkzaam bij Active4you. Vanuit Active4you betrokken bij de eindverantwoordelijkheid in de
begeleiding van cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.
Jos Weustink (penningmeester)
Jarenlang diverse leidinggevende functies binnen Iriszorg vervuld. Vanuit Active4you is hij betrokken
met het opzetten van projecten in de wijk en zelfsturende teams intern.
Ieder bestuurslid binnen deze stichting is erg enthousiast om met dit project te starten. Ieder lid
heeft veel expertise en is dan ook voornemens om deze expertise in te zetten bij dit project.
Gezamenlijk zijn functieprofielen en een huishoudelijk reglement opgesteld.
Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het maken van een website en het verkrijgen van de
ANBI-status.
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4. Samenwerking in de stad
Alle bestuursleden hebben momenteel relaties in Eindhoven en omliggende gemeenten die gebruikt
kunnen worden als samenwerkingsverband. Het ene samenwerkingsverband betreft een formeel
verband, terwijl het andere samenwerkingsverband een informeel verband betreft. Tevens zijn er
verschillen in het niveau van samenwerking. Bij het ene verband wordt er op organisatieniveau
samengewerkt, terwijl in het andere verband dit juist op casusniveau van toepassing is. Bij het
opstarten van het project “Veilig Maatje” worden de reeds bestaande samenwerkingsrelaties
uiteraard gebruikt voor de inrichting en optimalisatie van het project. Daarnaast worden er uiteraard
nieuwe samenwerkingsverbanden aangeboord voor de uitvoering van project “Veilig Maatje”.
Samenwerkingsrelaties gaan we, de Stichting Helpinghands4you, aan met de opleidingsinstituten,
wijkteams en relevante plaatsen waar kinderen begeleid kunnen worden.
Alle genoemde instellingen dienen als ‘vindplaats’ voor kinderen en jeugdigen die kunnen deelnemen
aan het project “Veilig Maatje”
Reeds bestaande samenwerkingen in de stad waar aan gedacht kan worden zijn:
Samenwerkingsrelaties
Regionaal samenwerkingsverband Autisme
NAH Netwerk Zuidoost Brabant
Celebraal
Zorgbelang Brabant
Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
CCE
Lumens Groep/bureau Cement
Korein en Skon
Regio Scouting Eindhoven
Reclassering
BVKZ
Huisartsen/psychologen
Bewindvoerders
Stichting MEE
Diverse thuiszorgorganisaties
Re-integratie organisaties
Avans/Fontys/ROC
SWZ
Stichting Philadelphia
Reinier van Arkel

Relaties
Formeel overleg met collega zorgaanbieders
Regulier overleg met collega zorgaanbieders
Vereniging voor mensen met een NAH
Cliëntenbelangenorganisatie
Indicatiestelling cliënten
Indicatiestelling cliënten
Centrum voor consultatie en expertise
Samenwerkingsverband in projecten
Samenwerkingsverband (momenteel gesprekken
op regioniveau)
Samenwerkingsverband (momenteel gesprekken
om samenwerking formeel te maken)
Ketenpartner/verwijzer
Branchevereniging Kleinschalige Zorg
Ketenpartner/verwijzer
Samenwerkingspartner
Ketenpartner/verwijzer
Ketenpartner/verwijzer
Samenwerkingspartner
Instelling voor scholing medewerkers en
stagiaires
Formele samenwerkingspartner/verwijzer
Formele samenwerkingspartner /verwijzer
Formele samenwerkingspartner /verwijzer

11

5. Financiën
Begroting behorende bij Projectplan Veilig Maatje.
In overleg met het Skanfonds is al reeds gekeken welke kostenposten geminimaliseerd
kunnen worden of middels donaties bij lokale bedrijven verkregen kunnen worden.
Vanuit de gemeente Eindhoven is voor het jaar 2015 € 13.300-, subsidie verkregen.
Het Skanfonds heeft reeds een subsidie van € 15.000-, toegezegd. De bedragen
genoemd in het dekkingsplan zijn de bedragen zoals zij aangevraagd zijn bij de diverse
fondsen.

Openingskosten
Werving bestuurslid (media, artikel krant etc)

€0

Ontwerp Logo, Huisstijl, Website

€ 300

Visitekaartjes, bedrukt papierwerk

€0

Openingsreclame

€0

Kosten initiatief fase

€0

Totaal

€ 300

Kantoorinventaris
Aanpassing kantoor voor coördinator

€ 200

Bureau, stoel en kast

€ 600

Kantoorartikelen

€ 50

Laptop incl benodigde software

€0

Printer/Fax/Kopieerapparaat

€ 300

Telefoon (regulier en mobiel)

€ 300

Cartridges

€ 200

Papier

€ 100

Porti

€ 25

Totaal

€ 1.775

Bedrijfsvoorraad – materialen

Vergoeding gebruik eigen laptop en mobiel 30 maatjes

€ 900

Vergoeding kilometers (op zaterdag geen OV jaarkaart van toepassing)

500

T-shirts met logo (voor herkenbaarheid student, op verzoek van vele verenigingen)

€ 495

Knutselmaterialen

€ 250

Totaal

€ 2.145
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Exploitatiekosten
Personeel. Professionele inzet – HBO met ervaring. Een persoon voor circa 24 uur
(gebaseerd op een maandsalaris van € 2800 voor één fte).

€ 22.400

Sociale lasten

€ 7.840

Kilometervergoeding professional (500 kilometer per maand)

€ 1.140

Verklaring van Goed Gedrag (studenten)

€ 960

Huur voor intervisie en training maatjes (13 dagen)

€ 2.500

Huur pand incl. GWL en internet

€ 4.200

Telefoonkosten

€ 1.800

(Beroeps)WA / Overige noodzakelijke verzekeringen voor personeel en vrijwilligers /
Bestuursaansprakelijkheid

€ 1.500

Promotie en marketing – bekendheid geven aan het project

€ 800

Boekhouding

€ 1.000

Kosten Training maatjes

€ 500

Activiteitenbudget (50 kinderen, 15 euro per kind)

€ 750

Onvoorzien

€ 1.500

Totaal

€ 46.890

Totaal 1e jaar

€ 51.110

Kosten
Openingskosten

Dekking
300

Kantoorinventaris

€ 1.775

Bedrijfsvoorraad

€ 2.145

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen
Beoogde verdeling
financiering

Gemeente Eindhoven
Gemeente Best en
Veldhoven
Skanfonds

Exploitatiekosten
Totaal

€ 51.110

€ 51.110

€ 13.300
€ 5.000
€ 15.000

Oranjefonds

€ 6.700

VSB fonds

€ 8.000

NSGK

€ 3.110

€ 46.890
€ 51.110

€ 51.110
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Bijlage Contactgegevens
Stichting Helpinghands4you
Chantal van Falier
Schiestraat 5
5626 AZ Eindhoven
T 040 2595095
I info@helpinghands4you.nl
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