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Voorwoord 
 
In het jaar 2022 hebben de adviseurs van de stichting AdviesBrigade zich, conform het 
jaarplan, met name gericht op de individuele adviestrajecten en de (inmiddels) vaste reeks 
projecten. Daarnaast is natuurlijk ook bij het 10-jarig bestaan van de AdviesBrigade 
stilgestaan. Dat lustrum is op 20 oktober 2022 op interactieve wijze gevierd met organisaties 
die door de AdviesBrigade zijn bijgestaan en personen waar de AdviesBrigade nauw mee 
samenwerkt.  
 
Er waren in 2022 weer meer nieuwe adviesvragen dan het jaar ervoor: 34 nieuwe aanvragen 
in 2022 tegenover 20 in 2021. Een stijging van 70%.  
 
Tot ons verdriet is begin 2022 onze adviseur (oud-bestuurslid) Henk Vermeulen overleden. 
Er zijn in 2022 twee adviseurs gestopt. In 2022 zijn drie nieuwe adviseurs toegetreden.  
 
In 2022 is verder gewerkt om de organisatie klein, maar smart te maken met zo laag 
mogelijke kosten en de activiteiten toe te spitsen op die zaken waar we als adviseurs “blij 
van worden”.  
 
Jaap Kronenberg, voorzitter, 16 februari 2023 
 
 
 
Stichting AdviesBrigade 
Weerdjesstraat 168 
6811 JH Arnhem 
info@adviesbrigade.nl 
www.adviesbrigade.nl 
KvK-nummer 62373463  

mailto:info@adviesbrigade.nl
http://www.adviesbrigade.nl/
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ALGEMEEN 
 

1. VISIE EN MISSIE 
 

Vanuit de overheid is er al meer dan 15 jaar een beleid gevoerd waarin van de burgers meer 
eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol wordt verwacht in het oplossen van behoeftes 
en problemen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en sport. In deze zogenaamde 
“Participatiesamenleving” is de burger aan zet.  
 
Dit veranderde overheidsbeleid was aanleiding voor een initiatief dat in 2012 tot de start van 
de activiteiten van de AdviesBrigade heeft geleid. In de visie van de AdviesBrigade is de 
participerende burger niet altijd zelf in staat of bij machte om verantwoordelijkheid te 
dragen die de overheid van hen verwacht. De burgers moeten daarin voldoende worden 
ondersteund en gefaciliteerd. Bijvoorbeeld met begeleiding op bestuurlijk vlak door ervaren 
en deskundige adviseurs (vrijwilligers) die het werkzame leven achter zich hebben gelaten. 
Dit laatste is de rol die de AdviesBrigade op zich heeft genomen.  
 
Op vele vlakken zijn nieuwe burgerinitiatieven gekomen, ook buiten de bestaande 
traditioneel georganiseerde verbanden. Dit heeft bijgedragen aan nieuwe vormen van 
sociale samenhang. Vertrouwde vormen van vrijwilligerswerk zijn soms verdwenen, nieuwe 
vormen zijn ontstaan en verbindingen met overheidsorganisaties zijn veranderd. 
Tegelijkertijd worden aan de besturen van vrijwilligersorganisaties steeds hogere eisen 
gesteld, waar niet altijd aan kan worden voldaan. Voor de continuïteit en de effectiviteit van 
die initiatieven is een zekere mate van ondersteuning en facilitering essentieel. De gemeente 
en andere welzijns-partijen hebben daarin een rol. Maar zij voldoen niet aan de volledige 
behoefte van (besturen van) vrijwilligersorganisaties. De AdviesBrigade probeert, vanuit een 
onafhankelijke positie, voor een gedeelte in die behoefte te voorzien.  
 
Daarnaast is de participerende (vrijwillige) burger zelf ook veranderd: zij/hij verwacht meer 
keuzevrijheid, wil soms alleen korte inzet in concrete klussen en is minder snel geneigd de 
verantwoordelijkheid van bestuurswerk op zich te nemen.  
 
De noodzaak van het bieden van meer ondersteuning en faciliteiten vanuit de overheid voor 
de participerende burger is op gemeentelijk niveau onderkend. De gemeente is daarom 
doende met alle betrokken partijen de ondersteuningsstructuur voor vrijwillige inzet en voor 
vrijwilligersorganisaties effectiever in te richten en te organiseren. Dat zal enige tijd kosten. 
De vrijwilligersorganisaties zullen zich daar mee hebben te verhouden, bijvoorbeeld door 
mee te denken welke infrastructuur hen op de beste manier kan ontzorgen.  
 
De missie van de AdviesBrigade is het - op onafhankelijke wijze - versterken van de eigen 
(bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk (onder eigen 
regie) problemen op te lossen en mee te kunnen bewegen met veranderingen in de 
samenleving en gewijzigd beleid van de overheid. Kerntaken voor de AdviesBrigade zijn 
ondersteunen, adviseren en coachen van vrijwilligersorganisaties. 
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2. WERKWIJZE 
 

De werkwijze van de AdviesBrigade is dat adviseurs, in tweetallen, vrijwilligersorganisaties 
bijstaan met advies, ondersteuning en coaching. Zij doen dat autonoom, kunnen beroep 
doen op deskundigheid binnen de AdviesBrigade en bespreken achteraf in de Raad van 
Adviseurs hoe zij de casus hebben aangepakt, behandeld en uiteindelijk afgerond. Deze 
besprekingen kennen een evaluatief karakter en kunnen aanleiding geven tot het maken van 
afspraken of vastleggen van nieuwe regels (procedure, plan van aanpak, wijze van 
rapporteren). 
 
De adviestrajecten zijn zeer uiteenlopend. Dat illustreert de breedte van onze ‘doelgroep’ 
van vrijwilligersorganisaties waaruit de adviesvragen voortkomen.  
 
De adviestrajecten betreffen, naast de gebruikelijke vragen om ondersteuning bij 
bestuurlijke dillema’s, ook procesbegeleiding en het ondersteunen (met advies of 
participatie) van projecten.  
Het type adviesvragers is breed; naast de ‘gewone’ vrijwilligersorganisaties komen ook 
adviesvragen binnen van maatschappelijke organisaties en verengingen die voornamelijk 
gericht zijn op vrijwilligers of door vrijwilligers worden aangestuurd. Het adviseren over 
bestuurlijke vraagstukken van deze ‘hybride’ organisaties en het stimuleren van 
burgerinitiatieven horen ook tot de taakopvatting van de AdviesBrigade. 
 
Incidenteel kiest de AdviesBrigade ervoor om haar positie te gebruiken voor ongevraagde 
advisering richting de gemeente of subsidiërende instellingen. Wij zien het bijvoorbeeld als 
onze verantwoordelijkheid richting gemeente of de Teams Leefomgeving om ze te wijzen op 
mogelijk ongewenste ontwikkelingen, ook geven we soms een bestuurlijk dringend signaal 
(interventie) af wanneer we zien dat (onverwachte) mislukkingen of teleurstellingen op de 
loer liggen.  
 

3. ORGANISATIE 
 
Sedert 2015 zijn de activiteiten van de AdviesBrigade ondergebracht in een stichting: 
“Stichting AdviesBrigade”. De doelstelling van de stichting is: 

a) Het geven van onafhankelijke adviezen en/of coachen van vrijwilligersorganisaties op professioneel 
niveau door de adviseurs van de stichting; 

b) Het ondersteunen van de organisaties die met vrijwilligers (willen gaan) werken; 
c) Het aanboren en versterken van maatschappelijke betrokkenheid van burgers; 
d) Het ontwikkelen en innoveren van vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid; 
e) Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. 
Alle adviseurs van de AdviesBrigade vormen samen de ‘raad van adviseurs’, die als taak 
heeft:  

a) Het bestuur te adviseren over het te voeren beleid; 
b) Het bestuur te adviseren met betrekking tot benoeming van (een) bestuurder(s) door en uit de leden 

van de raad van adviseurs; 
c) Het verlenen van goedkeuring van de jaarstukken; 
d) Het bestuur te adviseren over de begrotingen; 
e) Het bestuur te adviseren met betrekking tot statutenwijziging en ontbinding; 
f) Het bestuur met raad terzijde te staan. 
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De stichting heeft een bureaumanager voor een beperkt aantal uren in de week die het 
bestuur en de adviseurs ondersteunt in administratieve en organisatorische zaken. 
 
De raad van adviseurs vergadert eens per maand over de algemene gang van zaken van de 
AdviesBrigade met als vast agendapunten de voortgang van lopende adviestrajecten, de 
evaluatie van beëindigde trajecten, de aanpak van nieuwe aanvragen en de ontwikkelingen 
in het werkveld. Tussentijds komen de adviseurs bijeen voor speciale thema’s. 
 

4  FINANCIEEL 
 
De stichting ontvangt geen subsidies van de gemeente Arnhem, maar wordt wel 
ondersteund door andere organisaties in de bekostiging van de bureaumanager. De andere 
kosten worden in beginsel gedekt door vrijwillige bijdragen van de organisaties die de 
AdviesBrigade om advies vragen. Voor de vrijwillige bijdrage wordt een indicatie gegeven 
van een bedrag per besteed dagdeel per adviseur. De Dullertsstichting stelt incidenteel een 
bijdrage ter beschikking om te compenseren in die gevallen waarin een vrijwilligers-
organisatie financieel niet in staat is uit eigen middelen een vrijwillige bijdrage te leveren. 
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JAARVERSLAG ADVIESBRIGADE 2022 
 

1. ONTWIKKELINGEN IN 2022 

 
Tien jarig Lustrum  
Op 20 oktober 2022 vierde de stichting AdviesBrigade haar 10-jarig bestaan. Dit werd samen 
gevierd met organisaties die de AdviesBrigade hebben bijgestaan of waarmee wordt 
samengewerkt. Totaal 40 personen hebben die dag met een Amerikaanse schoolbus drie 
locaties in Arnhem bezocht waar de AdviesBrigade ook nauw bij betrokken is. Huis voor de 
Wijk, Stadslandbouw Mooijeweg en de Stadskeuken hebben hun verhaal verteld. De 
deelnemers hebben vol enthousiasme met hen van gedachten gewisseld over hun 
uitdagingen en nieuwe ideeën aangedragen de toekomst. Het was een leerzame, maar 
vooral heel gezellige en vrolijke middag. De AdviesBrigade kijkt uit naar de volgende 10 jaar. 
 
Onderbrengen bureaumanager bij stichting BBA (Praktische zaken) 
Omdat Caroline Hofstra ook al voor een deel van de week werkzaamheden als 
bureaumanager voor stichting BBA (Praktische Zaken) verricht lag het voor de hand om haar 
werkzaamheden voor de AdviesBrigade met die van stichting BBA te combineren. Dat heeft 
uiteindelijk tot de afspraak tussen de stichting AdviesBrigade en stichting BBA dat de 
bureaumanager van de AdviesBrigade ingaande januari 2023 onder contract en ten laste van 
stichting BBA werkt zowel ten behoeve van stichting BBA als stichting AdviesBrigade. De 
AdviesBrigade en stichting BBA zullen (blijven) participeren in gezamenlijke projecten ten 
behoeve van generieke vraagstukken over de (verbetering van) ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties. Individuele adviestrajecten zullen beide organisaties in beginsel 
onafhankelijk van elkaar oppakken, tenzij anders wordt afgesproken. 
De buitenwereld zal niets merken van deze (interne) wijziging. 
 

2. ADVIESTRAJECTEN en OVERIGE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN  
 
De AdviesBrigade heeft in 2022 een forse stijging gezien in het aantal nieuwe 
adviesaanvragen. Veel adviestrajecten zijn in 2022 afgerond, waardoor het aantal lopende 
trajecten eind 2022 nagenoeg gelijk is aan het aantal nieuwe trajecten in dat jaar. 
 
Samenvattend overzicht aanvragen/adviestrajecten jan. t/m dec. 2022 

Lopende adviestrajecten per 1 januari 2022 25 

Nieuwe geaccepteerde adviesaanvragen in 2022 34 

Totaal nieuwe en lopende adviestrajecten in 2022 59 

  

Afgeronde/beëindigde adviestrajecten in 2022 26 

Totaal lopende adviestrajecten per 31 december 2022 33 
 

Een overzicht van lopende, nieuwe en afgeronde adviestrajecten in 2022 is opgenomen in 
BIJLAGE 1. 
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Adviestrajecten voortkomend uit veranderd gemeentebeleid 
Ook in 2022 kreeg de AdviesBrigade wederom meer adviesvragen, die te maken hebben met 
het veranderende beleid van de gemeente Arnhem, specifiek op gebied van welzijn, zorg en 
ontmoeten. Het vormgeven aan burgerparticipatie vraagt een nieuwe aanpak en creativiteit 
van vrijwilligersorganisaties. In 2022 was er een grote variëteit aan soorten 
vrijwilligersorganisaties die ondersteuning van de AdviesBrigade hebben gezocht. 
Opmerkelijk is de ook in 2022 toegenomen vraag van vrijwilligersorganisaties om 
ondersteuning/hulp bij de financiële boekhouding en het maken van jaarrekeningen en 
financiële verantwoordingen. Daarnaast is er nog steeds bij de vrijwilligersorganisaties 
behoefte dat de gemeente of een andere welzijnspartij werkgeverschap en 
personeelsadministratie (lonen, verzuim en HR-handboek) faciliteert. Met een aantal 
buurthuizen zet de AdviesBrigade zich in voor een generieke oplossing vanuit de gemeente 
en de welzijnspartners (zoals Praktische Zaken en Rijnstad) om de besturen van de 
vrijwilligersorganisaties op deze punten te faciliteren en te ontzorgen. 
In het vooruitzicht gestelde (verbetering van deze) ondersteuning is tot nu toe uitgebleven. 
Dit heeft een negatief effect op de inzet en activiteiten van participerende inwoners.  
 
Adviestrajecten in kader van verduurzaming VvE’s 
In de projecten voor energiebesparing bij verenigingen van eigenaren (VvE’s) is het accent 
van de inzet van de AdviesBrigade in 2022 verschoven van operationeel adviseren naar 
begeleiding en participatie in de stuurgroep van het (gesubsidieerde) VvE-verduurzamings-
project van Arnhem. Dat project heeft tot doel om de verduurzaming van VvE’s in Arnhem 
gestructureerd aan te pakken met een uniform format, een betaalde projectleider en een 
vaste groep aan zzp-energieadviseurs die de VvE’s begeleiden. De AdviesBrigade heeft zitting 
in de stuurgroep, coacht de projectleider en de zzp-energieadviseurs en helpt de 
hulpmiddelen voor de VvE’s te ontwikkelen. De AdviesBrigade voert zelf ook nog steeds 
adviestrajecten voor VvE-besturen uit, waarbij de gemeente de vrijwillige bijdrage van die 
VvE’s voor haar rekening neemt, als stimuleringsmaatregel voor de VvE’s om het 
verduurzamingstraject in gang te zetten. 
 
Adviestrajecten met een projectmatig karakter 
Daarnaast hebben de adviseurs van de AdviesBrigade in 2022 geparticipeerd in diverse 
(inmiddels bestendig geworden) projecten, zoals: 

• Tezamen met Praktische Zaken het organiseren van ondersteuning aan Arnhemse 
buurthuizen bij de inrichting van hun financiële huishouding en het werkgeverschap 
van de beheerders; 

• www.StadskrachtArnhem.nl, kennisplatform voor vrijwilligersorganisaties en 
burgerinitiatieven in Arnhem; 

• Deelname in stuurgroep en werkgroep van Voor Elkaar in Arnhem (VEIA), ‘brede 
voordeur voor vrijwillige inzet’; 

• Deelname in stuurgroep van VvE-verduurzamingsproject Arnhem en begeleiding van 
energieadviseurs in dat project; 

• Deelname in overleggroep ondersteuning vrijwilligersorganisaties van de 
samenwerkende partijen (AdviesBrigade, Arnhemse Uitdaging, Praktische Zaken, 
Ideeënmakelaars, Vrijwilligerscentrale, Volare, Sportbedrijf); 

• Deelname in overleggroep over concretisering van het gemeentelijk beleid en het 
advies Praktische Zaken m.b.t. bewonersondersteuning (vrijwilligersorganisaties); 

• Samenwerking met de Arnhemse Uitdaging en Vrijwilligerscentrale inzake 
programma ‘Krachtig besturen’: bestuurs-scans en opzetten van een programma 
voor het versterken van de bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties. 

 

http://www.stadskrachtarnhem.nl/


 

Jaarverslag 2022 stichting AdviesBrigade, vastgesteld door de Raad van Adviseurs op 16-02-2023 9 

3. PERSPECTIEF EN AANDACHTSPUNTEN 2023 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de AdviesBrigade in 2023 zijn en blijven:  
Kernactiviteit van de AdviesBrigade: 

• het ondersteunen van besturen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem e.o. inzake 
bestuurlijke en strategische vraagstukken, door hun bestuurskracht te versterken: de 
besturen doen het werk en de adviseurs coachen hen daarbij; 

• het ondersteunen (met advies of participatie) van projecten die tot doel hebben de 
(bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties te versterken.  

 
Positie in Arnhem: 

• Onafhankelijke positie in het werkveld; 

• Goede contacten met gemeente en burgers ondersteunende instellingen.  
 
Organisatie: 

• De organisatie is en blijft zo klein en zo simpel mogelijk; 

• Financiële administratie strak en simpel organiseren en monitoren; 

• Voor de interne stukken en de documentatie betreffende de adviestrajecten zal in 
2023 via een G-Drive van de AdviesBrigade een nieuwe opzet voor DMS in gebruik 
worden genomen; 

• De website van de AdviesBrigade zal in 2023 worden gemoderniseerd met een nieuw 
WordPress format dat eenvoudig zelf aan te passen is. Ook de lay-out en de teksten 
zullen worden ‘opgefrist’. 

 
Financiële basis: 

• Financieel zoveel als mogelijk op eigen benen te staan met Dullertsstichting als 
vangnet voor adviestrajecten die niet (kunnen) worden betaald; 

• Voor de eigen administratieve/organisatorische ondersteuning aanhaken bij de 
bestaande ondersteuningsstructuur die de gemeente faciliteert. 

 
Raad van adviseurs: 

• 10 tot 15 adviseurs: grote verscheidenheid aan ervaring, kennis kunde en netwerken; 

• Maandelijkse raad van adviseurs vergadering (2e donderdag van de maand), 
regelmatig met een gastspreker. Daarnaast 2x per jaar een themabijeenkomst. 

 

4. FINANCIËLE ONTWIKKELING 
 
De AdviesBrigade heeft zich in 2022 in financieel opzicht verder stabiel ontwikkeld en zich 
versterkt. Dit met name veroorzaakt door het toegenomen aantal adviesvragen en de 
ontvangen bijdragen voor de ondersteuning die de AdviesBrigade ontvangt voor de 
verschillende VvE-verduurzamingsprojecten. De kosten van het lustrum zijn binnen budget 
gebleven.  
Voor 2023 is nog onzeker welke rol de AdviesBrigade in de VvE-verduurzamingstrajecten zal 
gaan spelen.  
 
Ingaande januari 2023 is de administratieve en organisatorische ondersteuning van de 
AdviesBrigade ondergebracht bij stichting BBA (Praktische Zaken). Daardoor zal het niveau 
van de vaste kosten van de AdviesBrigade per 2023 aanzienlijk dalen. De gebruikelijke 
vrijwillige bijdragen van de geadviseerde organisaties zullen naar verwachting voldoende zijn 
om de resterende vast kosten te dekken. Omdat de bekostiging van de bureaumanager door 
anderen in de toekomst niet verzekerd is hebben we in de jaarrekening 2022 een reserve 
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opgenomen die ons in de toekomst voor maximaal twee jaar de gelegenheid geeft die 
bekostiging zelf te dragen en een andere oplossing te vinden. 
 
Voor de adviestrajecten waarvoor geen vrijwillige bijdrage kan worden ontvangen, omdat 
hiervoor bij de aanvragers de middelen ontbreken, zal, voor zover nodig, voor 2022 een 
verzoek om ondersteuning bij de Dullertsstichting worden ingediend, op basis van bestaande 
afspraken met deze stichting. Deze lijn wordt in 2023 voortgezet.  
 
Zie de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 met toelichtingen in BIJLAGE 2. 

 
5. ORGANISATIE 

 
Het bestuur 
Met ingang van 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit: 

- Jaap Kronenberg, voorzitter 
- Peter Oomens, secretaris 
- Henk Beekhuis, penningmeester 

 
De raad van adviseurs 
In begin 2022 is tot ons groot verdriet Henk Vermeulen overleden. Daarnaast zijn in de loop 
van 2022 twee adviseurs gestopt: Carol Werner en Daniella Buis. De AdviesBrigade is hen 
veel dank verschuldigd voor hun betrokken en langdurige inzet als adviseur.  
In de loop van 2022 zijn ook drie nieuwe adviseurs toegetreden tot de AdviesBrigade: Toon 
Godefrooij, Rinie van der Leur en Reinold Koelink.  
 
De Raad van Adviseurs bestaat eind 2022 uit (zie website voor persoonlijk profiel): 
Hilbert de Goede Peter Oomens 
Leo van Beek  Paul Kanters 
Marius Schoormans Toon Godefrooij 
Josée Briaire Rinie van der Leur 
Jaap Kronenberg Reinold Koelink 
Henk Beekhuis  
 
Bureaumanager 
De ondersteuning van de bureaumanager (Caroline Hofstra) was in 2022 op basis van 
gemiddeld 8 uur per week voor de AdviesBrigade. In 2022 was met haar een zzp-contract 
gesloten. Eind 2022 is dat contract beëindigd. Caroline Hofstra werkt ingaande 1 januari 
2023 als bureaumanager (mede ten behoeve van de AdviesBrigade) op basis van een 
contract met en ten laste van stichting BBA (Praktische Zaken). 
 
In BIJLAGE 3 zijn opgenomen: 

 verslag van het 10-jarig lustrum AdviesBrigade; 
 beschrijving adviestraject DWS; 
 beschrijving adviestraject Multi Culturele Vrouwen Arnhem; 
 beschrijving adviestraject Sport Support Arnhem. 
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Bijlage 1  
Overzicht lopende, nieuwe en afgeronde adviestrajecten 2022 

 

Gestart Aanvrager Essentie van de adviesvraag Afgerond 2022 

2018 DWS, amusementsorkest Bestuurlijke ondersteuning richting gemeente bij vervangende huisvesting in Malburgen 
Oost. En, vanaf februari 2022, bestuurlijke ondersteuning bij nieuwbouwproces. 

 

2019 Mountainbike Museum Ontwikkelen businessplan/sparren over toekomstige organisatiestructuur.  

2019 Bijzonder in Arnhem Platform (website) voor ouders met bijzondere kinderen (meervoudig 
gediagnostiseerd). Vraag om advies over structurering platform-organisatie en hoe 
meer bekendheid is te geven bij doelgroep. 

 

2019 Dierentehuis Arnhem e.o. Bestuurlijke ondersteuning leveren bij keuze maken voor nieuwbouw op andere locatie 
óf voor vernieuwbouw op de eigen locatie. 

Afgerond 2022 

2020 Stichting Leergeld Sparringpartner voor het bestuur m.n. de voorzitter en secretaris Afgerond 2022 

2020 Samenwerkende Arnhemse 
Buurthuizen 

Gezamenlijk project AB /PZ. Adviesvraag van 5-6 buurthuizen om:  
(1) een uniforme boekhouding en financiële verantwoording op te zetten die een ook 
benchmark biedt en een argument voor meerjarige subsidie;  
(2) oplossing te zoeken voor ontzorgen buurthuisbesturen met betrekking tot 
werkgeverschap van beheerders en coördinatoren. 

 

2020 Ondersteunersoverleg 
samenwerkende partijen AB-PZ-
IM-VC-AU-Volare-Sportbedrijf 

Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven ondersteunende partijen in Arnhem, die 
willen samenwerken, en op deze manier elkaar weten te vinden. 

 

2020 Stichting MaakLab II Maaklab vangt jongeren op die niet meer naar school gaan, maar ook jongeren die hier 
na school aan deel kunnen nemen. Adviesvraag over ontkoppeling van Walhallab en 
vervolgvragen over problemen met verhuurder, beneden huurder en 
omgevingsvergunning, verhoudingen (rollen) coördinator en bestuur. Maaklab is een 
creatieve werkplaats voor jongeren.  

Afgerond 2022 

2020 Samenwerking Rijnstad, SWOA 
en MVT - VEIA 

Dit betreft project Voor Elkaar in Arnhem. Adviseurs van AdviesBrigade participeren in 
de stuurgroep en in werkgroep. De adviseurs van AB zijn hierbij meedenkers.  

 

2021 Stichting De Zijp Bestuur van de Zijp wil belangstelling verkennen voor de ontwikkeling van een 
gemeenschapshuis met meer functies. 

Afgerond 2022 

2021 Danstheater Aard Danstheater Aard is een initiatief van twee dansdocenten. Een 'losse hybride' 
(project)organisatie met een mix van vrijwilligers (bestuur), leerlingen, amateur-
dansers, deelnemers en zzp-ers. Zij maken inclusieve voorstelling met dansers van 
verschillende leeftijden (7-50+ met mix amateurs en enkele professionele dansers), 
geven les en verzorgen met de groep optredens op festivals in Arnhem en regio. 
Aadvies/ondersteuning bij formaliseren van de organisatie in een stichting. 

Afgerond 2022 

2021 MVT-AVG Inventariseren werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Invullen 
verwerkingsregister en maken Privacyverklaring. 

Afgerond 2022 

2021 Goede Doelen Stichting 
(Afghanistan) 

Advisering over fondsen werven voor ondersteuning aan mensen in Afghanistan. Afgerond 2022 

2021 VvE's AANjaagfonds 1) Advisering van besturen van VvE's bij het verduurzamingsproces; 2) Ondersteunen 
bij het organiseren en uitvoeren van een VvE AANjaagproject Arnhem (pilot): 3) Het 
deelnemen aan de stuurgroep van het AANjaagproject en het coachen van de zzp-
energieadviseurs in het kader van het begeleiden van VvE verduurzamingsproces. 

 

2021 Stichting DJ Unite Begeleiding bij vormgeven van burgerinitiatief, is na intake doorverwezen naar Ideeën 
Makelaars. 

 

2021 SWOA - (AVG bij VEIA) Is een afgeleide opdracht over het privacy aspect, uit het traject VEIA. Adviseren bij het 
inventariseren van werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Invullen 
verwerkingsregister en maken Privacyverklaring. 

Afgerond 2022 

2021 Vitale Verbindingen-organisatie Adviseren bij opnieuw inrichten van de organisatie vanwege vertrek coördinator. Afgerond 2022 

2021 Muziek Mobiel Adviesvraag over werving van vrijwilligers - De HAN is één van de kennispartners in dit 
project. 

Afgerond 2022 

2021 Stichting ACT Zijn op zoek naar meer structurele financiële basis voor het buurtorkest. Bijdrage van 
de deelnemers is onvoldoende om muziekleraren te betalen. 

 

2021 Stichting Avonturis Toekomst van Avonturis. De stichting zoals die nu bestaat wordt opgeheven en het ze 
willen advies/ondersteuning bij zoeken naar antwoord op vraag hoe ze nu verder willen. 

 

2021 Groene Straat en Schone Buurt 
(Kinderwijkteam) 

Vraag betreft advies/ondersteuning: Hoe het Kinderwijkteam zich sterker kan 
ontwikkelen tot een solide organisatie met stadsbrede activiteiten inclusief bedrijfsplan / 
begroting.  

Afgerond 2022 

2021 Stichting GPX Advies voor de ontwikkelingen van een klein bedrijf GPX en de Stichting GPX  

2021 Fabriek Fysiek Zoeken naar een organisatievorm met inspraak voor iedereen die betrokken wil zijn bij 
de circusschool. 

 

2021 Stichting NAbij-reorganisatie 
stichtingen 

Stichtingen die mensen in het einde van hun levensfase steunen. Willen ook activiteit 
opzetten voor dak- en thuislozen. Vragen over organisatiestructuur (juridisch en 
feitelijk) van de twee stichtingen, waarvan 1 stichting alle activiteiten uitvoert onder de 
namen van beide stichtingen en het de bedoeling is dat een van beide stichtingen een 
andere nieuwe activiteit gaat ontplooien. 

Afgerond 2022 

2021 Arnhemse Uitdaging: 
Bestuursscan 

Onderzoek naar hiaten en knelpunten bij de bestuursuitoefening van 
vrijwilligersorganisaties in Arnhem. Deelnemen/meedenken aan/met een pilot 
bestuursscan (interview) bij/met 5 vrijw. organisaties gericht op het “versterken van 
bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties” en werving bestuursleden.  

 

2022 Stichting Sport Support Arnhem Hulp nodig bij het maken van een plan om de stichting toekomstbestendig te maken. 
Vraag komt binnen via Sportbedrijf Arnhem (Denise Simonse),  

 

2022 Bewonersvereniging Holthuizen Vraag hoe ze de ingewikkelde verenigingsstructuur van vereniging van eigenaren (wijk) 
kunnen omzetten / loslaten voor ontwikkeling van andere activiteiten in de wijk. PZ 
(Annet Elzinga) draait mee in het traject. 

Afgerond 2022 

2022 Stichting Multiculturele Vrouwen 
Arnhem 

Deze stichting zoekt vaste grond onder de voeten. Men doet veel maar weet daar geen 
structuur in aan te brengen. Er is nodig: een plan van aanpak dat leidt naar structuur en 
vastigheid voor de organisatie en administratie van de stichting. Samenwerking met 
andere clubs die actief zijn in de Malburgen is het onderzoeken waard. 

Afgerond 2022 
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2022 Samenwerking Wijkplatform 
Rijkerswoerd en Stadslandbouw 

Gezamenlijke vraag voor advies/ondersteuning over beoordelen/opstellen 
samenwerkingsovereenkomst tussen Wijkplatform Rijkerswoerd en Stadslandbouw. 

Afgerond 2022 

2022 Wijkplatform Rijkerswoerd - 
Advies diversen 

1. Advisering en bemiddeling met betrekking tot de positie van een oud bestuurder van 
de stichting (door Josee Briaire); 2. Uitleg en advisering omtrent aanpassing 
huishoudelijk reglement ivm WBTR; 3. Uitleg en instructies voor UBO registratie. 

Afgerond 2022 

2022 Jeff Felderbaum Zelfstandige die met ervaring in jeugdzorg een activiteit wil opzetten om kwetsbare 
jongeren te empoweren via de sportactiviteiten met het frisbee spel (hij is oud-
wereldkampioen freestyle frisbee). Wil advies over hoe dit op te zetten, welke contacten 
aanboren en welke organisatiestructuur. Verwezen door Dullertsstichting naar AB. 
 

 

2022 Stichting Werkplaats Rheden Advies over opzet organisatie en plan van aanpak  

2022 Bewonersoverleg Wijkplatform 
Presikhaaf 

Er wordt een spreker gevraagd om tijdens het bewonersoverleg van 15 september 
2022 een uitleg te geven over het verschil tussen een stichting en een vereniging. Als 
er besloten wordt om tot een rechtsvorm over te gaan dan willen ze een beroep doen 
op de AB.  

Afgerond 2022 

2022 Stichting Bewoners Vredenburg 
- Cie goede diensten 

Bestuur van de stichting is opgestapt nadat TLO de subsidie bewonersbudget heeft 
opgeschort; groep betrokken bewoners (Cie goede diensten) wil de impasse oplossen, 
vraag is hoe en vanuit welke juridische kaders.  

Afgerond 2022 

2022 Stichting De Boei Dieren De Boei is opvanghuis voor dak- en thuislozen in Dieren. Huurt drie appartementen van 
Portaal voor 1/3 huurprijs. Heeft sinds 2003 al 70 mensen geholpen; 50% met succes. 
Geen subsidie gemeente maar eigen bijdrage van clienten en donaties kerken. 

Adviesvraag over WBTR aanpassing statuten/reglement. 

Afgerond 2022 

2022 Samenwerkende Arnhemse 
Buurthuizen – Coöperatief 
verband 

advies over de meest wenselijke vorm van samenwerking. Hierbij blijven de 
afzonderlijke buurthuizen autonoom in hun invulling van de buurthuisfunctie samen met 
en in hun wijk. Maar de beheerstaken worden “ingekocht” en uitgevoerd bij de 
coöperatie. 

Afgerond 2022 

2022 Huis van de Wijk Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 ESA sport/voetbal vereniging Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 West Arnh. Muziekvereniging Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 Zwemvereniging Neptunus Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 Recreatieve Vereniging 
Craneveer 

Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 De Speelstoet Bestuusscan 'Krachtig Besturen’ Afgerond 2022 

2022 Blauwe wij(k) economie Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 Protestantse kerk Bestuusscan 'Krachtig Besturen’  

2022 Stichting De Stadskeuken Hulp bij het opstellen van een businessplan Afgerond 2022 

2022 Stichting D3de Verdieping Stichting die een centrum runt voor levensvragen in de regio Arnhem. De kerk heeft 
zich als financiële ondersteuner teruggetrokken en daarom moeten de statuten worden 
aangepast. Advisering hoe dat het beste kan worden uitgewerkt. 

 

2022 Financiële werkgroep Participeren in overleggroep met Praktische zaken hoe ondersteuning kan worden 
gegeven om de financiële boekhouding van vrijwilligersorganisaties beter en efficiënter 
kan worden ingericht en de financiële verantwoording kan worden afgestemd met de 
gemeente. 

 

2022 Sportbedrijf Arnhem –Mini 
congres inclusie en diversiteit 

AdviesBrigade participeert aan mini-congres inclusie en diversiteit Afgerond 2022 

2022 Stichting Hulp minder bedeelde 
kinderen Arnhem 

Nieuw op te richten stichting hulp aan kinderen in crisistijd. Afgerond 2022 

2022 Stadslandbouw ANBI-status Vraag aan welke eisen moet worden voldaan om ANBI stichting te worden.  

2022 St Bewoners Vredenburg - 
Subsidiestop 

TLO/gemeente heeft subsidie 2022 voor bewonersoverleg Vredenburg afgewezen 
o.g.v. conflict tussen Bewoners overleg en TLO. Via wethouder naar route van 
onafhankelijk adviseur gestuurd. AB door bewoners gevraagd als onafhankelijk 
adviseur op te treden of de stichting in het traject bij te staan. 

 

2022 DWS Financiën Herhuisvesting realiseren als overbrugging naar nieuwe huisvesting die moet worden 
gerealiseerd door de gemeente. Ook bij de planontwikkeling van de nieuwe huisvesting 
is ondersteuning voor DWS gewenst. 

 

2022 VVE Kerkeland 24 Oosterbeek VVE-bestuur adviseren hoe het verduurzamingsproces op te pakken (eerst 
energieadvies vragen), hoe draagvlak te creëren en welke subsidies en 
financieringsmogelijkheden er zijn.  

Afgerond 2022 

2022 Stichting NAbij - 
Vaststellingsovereenkomst 

adviesvraag over vaststellingsovereenkomst met werknemer waarmee een 
beëindigingsregeling is afgesproken. 

 

2022 Vluchtelingen Oekraïne Ondersteunen bij vormgeven/ door ontwikkelen van idee/burgerinitiatief  

2022 Bewoners verenging Rikerwoert 
-Het Pluspunt Rijkerswoerd 

Informele bewonersvereniging van Henri Dunantflat, die activiteiten organiseert in 
gemeenschappelijke ruimte Pluspunt. Groep bewoners (voorzitter en aantal buiten-
leden) wil het bestuur wegstemmen op ALV en zich als nieuw bestuur benoemen om 
ander beleid te kunnen uitvoeren (meer uitgeven aan bewonersvertier en alcohol op 
vrijdag). Overige bestuurders verzetten zich hiertegen omdat het sociale karakter 
daardoor in de knel komt. Soc Wijkteam Judith Konighs heeft verwezen naar AB.  

 

2022 Coördinatiegroep uitwerking 
advies PZ bewonersondersteuning 
vrijwilligersorganisaties 

Deelname aan overleggroep die advies PZ aan gemeente over bewonersondersteuning 
concreet gaat maken. Accent ligt op vrijwilligersorganisaties ondersteunen.  

 

2022 De Pionier (houthub) Gekapt hout in Arnhem e.o. duurzaam, circulair, lokaal en sociaal verwerken  

2022 De Blauwe Tomaat - Financiële 
onderbouwing 

Helpen maken/verbeteren van de Financiële onderbouwing business plan Blauwe 
Tomaat tbv subsidieaanvraag  

 

2022 Vluchtheuvel Advisering over financiële vraag mbt subsidies Afgerond 2022 
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Bijlage 2 
Jaarrekening 2022 – Begroting 2023 - Toelichting  

 

 
  

Jaarrekening 2022 en Begroting 2023 AdviesBrigade - DEF

2022 2021 2023

jaarrekening jaarrekening begroting 

BATEN 

Adviesbijdragen Vrijwilligersorganisaties 6.300 1) 5.575 5.000

Bijdrage Dullertsstichting adviestrajecten p.m. 2) 3.375 5.000

Bijdrage energieproject VVE 12.500 5) 12.500 p.m.

Vrijval Reservering / voorziening

   Administratieve ondersteuning 5.568 4)

   Jubileum 2022 3.344 3)

   Bijdrage fondsen jubileum 0

TOTAAL BATEN 27.712 21.450 10.000

LASTEN

Kosten adviseurs incl. themadagen 1.493 6) 1.323 3.000

Kosten ondersteuning secretariaat en administratie 13.056 10.275 1.500 9)

Organisatiekosten 

   PR en communicatie kosten 0 0 3.000 8)

   Kantoor- en internetkosten 952 678 1.500

   Bestuurs- en overige kosten p.m. 6) 549 500

   Bankkosten 230 146 300

   Oninbare vorderingen 2021 200

Kosten Jubileum 10 jarig bestaan 3.344 3)

TOTAAL LASTEN 19.276 12.970 9.800

RESULTAAT 8.436 8.480 200

Balans 31-12-2022

2022 2021
31-12-2022 31-12-2021

ACTIVA

Banktegoeden 44.358 45.841

Nog te vorderen / te ontvangen 2.500 1) 2.825

TOTAAL 46.858 48.666

PASSIVA

Reservering kosten ondersteuning secretariaat en administratie 30.000 7)-9) 5.568 4)

Reservering jubileum 2022 5.000 3)

Verrekening  voorschot  adv.trajecten Dulllertsstichting 4.000 2) 1.125

Vooruit ontvangen bijdrage energieproject 2022 5.000 5)

Nog te betalen 1.088 295

EIGEN VERMOGEN / Algemene reserve 11.770 31.678

TOTAAL 46.858 48.666

Toelichting: 

1): Ontvangen eigen bijdrage (vrijwilligers)organisaties € 6.300 tbv adviestrajecten 2022 , incl. € 2.500 nog te ontvangen per 31-12-2022 

2): Nog te verrekenen ontvangen voorschot bijdrage adviestrajecten 2022 (€ 4.000) Dullertsstichting en/of doorschuiven naar 2023 

3): Gekozen voor eenvoudig opzet/uitvoering ondanks gereserveerd werkbudget ad € 5.000 uit eigen middelen; fondsenwerving niet gerealiseerd; 

     saldo € 1.656 toegevoegd tgv eigen vermogen 

4): Vrijval balans reservering saldo 2021 tbv ondersteuning secretariaat en administratie 2022

5): Incl. vrijval balans vooruitvangen bijdrage € 5.000 

6): Kosten adviseurs plus bestuur- en overige kosten 

7): Reservering  0ndersteuning secretariaat en administratie 2024 ev

8): Verhoging ivm intensiveren PR en verbeteren websiste 

9): Ondersteuning secretariaat en adminstratie wordt in 2023 grotendeels zonder doorbelasting verzorgd door PZ/Stg. BBA 

16-2-2023 vastgesteld
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Bijlage 3  
Lustrum verslag en voorbeelden van adviestrajecten 2022 

 

10-jarig bestaan AdviesBrigade in Arnhem 
 

 
 
Op 20 oktober 2022 vierde de stichting AdviesBrigade haar 10-jarig bestaan. Dit werd samen gevierd met organisaties 
die de AdviesBrigade hebben bijgestaan of waarmee wordt samengewerkt. Totaal 40 personen hebben die dag met een 
Amerikaanse schoolbus drie locaties in Arnhem bezocht waar de AdviesBrigade ook nauw bij betrokken is. 

 

Huis vóór de Wijk 
De middag begon en eindigde in het Huis vóór de Wijk aan de Eimerssingel-Oost in Arnhem (Immerloo). Marcel de Haas gaf 
een bevlogen toelichting over het tot stand komen van het Huis vóór de Wijk en de recente ontwikkelingen. Dit mooi 
opgeknapte buurthuis werd bewonderd onder het genot van koffie en koek. De nadruk ligt op deelname en betrokkenheid 
van de wijkbewoners en het voldoen aan de behoeften in de wijk. 

 

Stadslandbouw Mooieweg 
De bus bracht iedereen vervolgens naar het terrein van Stadslandbouw aan de Mooieweg (Rijkerswoerd). Tom Konings gaf 
een inspirerende inleiding: “In 2014 werd een voormalig kassencomplex met hulp van het Natuurcentrum Arnhem 
‘ontgonnen’ en ingericht als moestuin. De gemeente Arnhem en de Dullertsstichting verstrekten financiële middelen en de 
AdviesBrigade ondersteunde bij het opzetten van de organisatie. Zo’n 100 vrijwilligers verbouwen er samen groenten, 
kruiden en klein fruit op biologische wijze. Minimaal de helft van de opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank 
Arnhem, de rest is bestemd voor de vrijwilligers.” 
Een rondleiding toonde het prachtige complex met een grote diversiteit aan gewassen. 

 

Stadskeuken 
Voor de meesten was de Stadskeuken een onbekende parel. Pal naast de Walburgiskerk in huize Kohlmann aan de 
Beekstraat ligt een prachtig buurthuis midden in het centrum van Arnhem. 
Loes van der Meulen nam iedereen mee in een enthousiast verhaal over de ontwikkelingen van de Stadskeuken en de 
gekozen opzet om in een huiskamersfeer eten en drinken te bieden tegen lage prijzen en andere activiteiten te ontplooien. 
Heel leuk was dat de genodigden haar ongevraagd gingen adviseren hoe dit buurthuis met meer uitstraling naar buiten zou 
kunnen treden. 

 

Feestelijke afronding 
Terug in het Huis vóór de Wijk werd de feestmiddag afgerond met heerlijke hapjes, verzorgd door de Stichting 
Multiculturele Vrouwen Arnhem. Dit was de eerste keer dat zij voor een zo groot gezelschap hapjes verzorgden. De 
buurthuizen Arnhem en stichting MaakLab kwamen nog met aparte dankwoorden aan de AdviesBrigade. Mooi was te zien 
hoe de genodigden gedurende de hele middag geanimeerd onderling hebben kennisgemaakt en ervaringen uitgewisseld. 
Al met al een geslaagde middag, waarin weer eens werd bevestigd met hoeveel energie en enthousiasme 
vrijwilligersorganisaties in Arnhem zich inzetten voor de bewoners. 
(bron: www.stadskrachtarnhem.nl) 

  

https://adviesbrigade.nl/
https://huisvoordewijk.nl/
https://stadslandbouwmooieweg.nl/
https://natuurcentrumarnhem.nl/
https://dullertsstichting.nl/
https://destadskeuken.nl/
https://www.multiculturelevrouwenarnhem.nl/
https://www.multiculturelevrouwenarnhem.nl/
https://maak-lab.nl/
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Als je iets aan de culturele sector geeft, dan ontstaat er iets moois’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orkestleider Rico Kreijne (l) 
en Henk Beekhuis (r) van de 
AdviesBrigade werken 
samen aan nieuwe 
huisvesting voor 
muziekvereniging DWS 

 
Het pand van de Malburgse muziekvereniging Door Wilskracht Sterk (DWS) aan de Veerpolderweg gaat tegen de vlakte. 
Jarenlang hebben leden en buurtbewoners gestreden voor behoud, maar in de nieuwbouwplannen van gemeente en 
Volkshuisvesting blijkt geen plek voor de voormalige kleuterschool. Samen met Henk Beekhuis van de AdviesBrigade 
maakt DWS zich sterk voor een alternatieve locatie. “Nog steeds willen we het liefst hier blijven, maar op een gegeven 
moment is het buigen of barsten,” aldus muzikaal leider Rico Kreijne. 

 
De bouwplannen van de gemeente zijn niet nieuw. Al jaren hangt de dreiging van sloop, en bij gebrek aan alternatieve 
locatie ook de ondergang van de vereniging, boven de hoofden van de leden van DWS. Bijna drie jaar geleden werd over de 
kwestie een documentaire gemaakt die veel bekeken werd. “Mede door die film is er bij de gemeente bereidheid ontstaan 
om DWS te helpen. Eerst was die er namelijk niet. De documentaire laat zien dat DWS méér is dan een muziekvereniging. 
Het heeft echt een sociale functie is de wijk.” Henk Beekhuis is adviseur bij de AdviesBrigade en helpt DWS met het vinden 
van een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de vereniging. Toen ik begon moest er ook nog wel wat gebeuren op 
dat gebied. We hebben lang moeten zoeken om serieus genomen te worden.” 

 
AdviesBrigade 
Orkestleider Rico Kreijne is blij dat DWS het niet meer alleen hoeft te doen. “Een jaar of vier terug kregen we van Team 
Leefomgeving de tip om de AdviesBrigade in te schakelen,” vertelt hij. “Vlak daarna lag er een brief van de gemeente op de 
mat dat de erfpacht werd opgezegd en werd onze hulpvraag ineens heel urgent. Het is fijn om iemand naast je te hebben 
met de nodige knowhow. Je wilt niet door gebrek aan kennis weggespeeld worden.” Henk: Ik heb jarenlang gewerkt in de 
stadsontwikkeling. Vanaf de jaren ’70 heb ik alles meegemaakt in de gemeente Arnhem. Na zijn pensioen kwam Henk 
terecht bij de AdviesBrigade. “Er zitten mensen bij uit allerlei vakgebieden. Van juristen tot onderwijs en zorg. We stellen 
ons beschikbaar aan clubs die in moeilijk vaarwater zitten. We zijn adviseurs, dus we doen het niet zelf, maar we gaan naast 
ze staan.” 

 
Muziek als middel 
DWS is een muziekvereniging waar iedereen welkom is. “We gebruiken muziek als een middel,” stelt Rico. “Ons doel is om 
mensen te verbinden.” Henk: “DWS is eigenlijk een buurthuis. Dat moet de insteek zijn.” Hoewel de sociale waarde van 
DWS inmiddels door alle partijen erkend is, is nog onzeker of de vereniging op haar pootjes terechtkomt. “Momenteel 
wordt onderzocht of de Margarethaschool, waar DWS een waardevolle samenwerking mee heeft, uitgebreid kan worden 
met een cultureel muziekcentrum,” legt Henk uit. “De plannen voor DWS zijn onderdeel van een groot project, dus het zou 
logisch zijn als alles tegelijk plat gaat. Maar dan moet er noodhuisvesting komen en dat is een probleem, want er is 
schaarste. Het beste zou zijn als DWS zo lang mogelijk in dit gebouw kan blijven.” 
Rico: “Ik hoop dat de beslissing snel valt en dat ze dan starten met de aanbouw van de school.” Henk knikt. “Ja, het mooiste 
zou zijn als ze de fasering omdraaien.” 

 
Nieuwe stek 
Rico en Henk verwachten dat het nog een aantal jaren duurt voor er een nieuwe ruimte is waar de orkestleden terecht 
kunnen. Rico: “We moeten in beeld blijven. Dat betekent mailen, bellen, contact houden. Voor de gemeente en 
Volkshuisvesting is dit het zoveelste project, maar voor ons gaat het over ons voortbestaan.” Henk: “Ik zie heel veel goede 
intenties. De basishouding is er wel. Als je iets aan de culturele sector geeft, dan ontstaat er iets moois. Daar ben ik van 
overtuigd. En als ik een rol kan vervullen om dat waar te maken, dan doe ik dat.” 
(bron: www.stadskrachtarnhem.nl) 

  

https://www.dws-arnhem.nl/
https://www.adviesbrigade.nl/


 

Jaarverslag 2022 stichting AdviesBrigade, vastgesteld door de Raad van Adviseurs op 16-02-2023 16 

Stichting Multiculturele Vrouwen Arnhem in een nieuw jasje gestoken 
 

   
 
Door met elkaar te koken en te eten kan de stichting Multiculturele Vrouwen Arnhem (MVA) op een ongedwongen manier 
vrouwen die kort in Nederland zijn verleiden elkaar te ontmoeten. Het koken is het smeermiddel om op een ongedwongen 
wijze met elkaar in gesprek te komen. Het gaat erom ervaringen over het leven in Arnhem met elkaar te delen, elkaar te 
versterken en elkaar de weg te wijzen. De initiatiefneemsters stond en staat voor ogen vrouwen te helpen in Arnhem maar 
ook een plek in Nederland voor henzelf te vinden. 
 
Februari ’22 vroeg de stichting MVA steun bij de AdviesBrigade. Zij schreef: “Wij willen verbeteren, wij willen groeien. Wij 
willen voor een grotere groep vrouwen van betekenis zijn. Kunnen jullie ons helpen onze dromen te verwezenlijken? “. De 
AdviesBrigade is zeer gecharmeerd van de MVA-idealen.  
 
Aan een aantal systemische voorwaarden moest worden voldaan zodat MVA weer kon gaan draaien. Daar zijn MVA en de 
AdviesBrigade aan gaan werken. Een en ander resulteerde op 16 september 2022 in de eerste bijeenkomst. 32 deelnemers 
kwamen naar de Hobbit en gaven daarmee inhoud aan de eerste activiteit van de MVA.  
 
Op het oog een aantal simpele voorwaarden moesten nog worden vervuld voor de tastbare invulling van de doelstellingen 
van de MVA. Wij noemen: (1) een vaste plek voor de beoogde bijeenkomsten in Malburgen moest worden bepaald én 
gerealiseerd; (2) kookgelegenheid moest daar noodzakelijkerwijs deel van uitmaken, maar ook ruimte voor gezamenlijk 
eten en het voeren van gesprek diende ter beschikking te komen staan; (3) een website moest worden ingericht, (4) een 
programma dat gaat tot 31 december 2023 moest worden ontworpen, (5) de KvK inschrijving bleek nodig; en (6) niet in de 
laatste plaats was nodig een digitale boekhouding in te richten.  
Voor de realisatie van al het voorstaande heeft de AdviesBrigade (Toon Godefrooij en Rinie van der Leur) ondersteund en 
moest subsidie worden verworven. 
De Dullertsstichting liet zich graag verleiden de subsidie aanvraag van de stichting MVA te honoreren. Dat deed de 
Dullertsstichting onder meer vanwege de volgende door de MVA overlegde motivatie: 

“In de Hobbit vindt MVA de omstandigheden die gelegenheid biedt voor de uitbouw van haar activiteiten. Door de 
ruimte in wijkcentrum de Hobbit kunnen we ons initiatief spreekwoordelijk een nieuwe jas aandoen.  
Een vaste plek en herkenbare omstandigheden zijn daarvoor nodig. En voldoen we door die vaste vormen aan 
formaliteiten die nu eenmaal gelden voor een stichting zoals we er een zijn. We hebben de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel geactualiseerd; met behulp van Praktische Zaken gaan we de financiële administratie digitaal voeren; 
is een overeenkomst met de Hobbit afgesloten voor het regelmatig en op vaste tijdstippen gebruiken van ruimte; 
hebben we een planning opgesteld en maken we ons nog beter bekend bij onze doelgroep. Last but not least: we 
maken ons opnieuw bekend bij maatschappelijke partijen. Wij willen als stichting, samen met haar doelgroep, hapjes 
gaan leveren ter ondersteuning van de feestvreugde; we kunnen uit 10 culturen putten voor het maken van de hapjes  
Wij koken op basis van tien culturen; dat is onze praktijk. 
Wij willen onze bijeenkomsten telkens op vrijdagmiddag van 13u tot 18u organiseren. We starten 13u, gaan daarna 
koken, richten workshops in, maken de ruimte gereed voor het gezamenlijk eten en spreken, ruimen af en wassen af. 
Wij stellen ons voor middelen tot onze beschikking te hebben die de multi culturele swung geven aan de 
kookactiviteiten van de stichting Multi Culturele Vrouwen.”  

 
Nog steeds steunt de AdviesBrigade de stichting MVA, maar geschiedt dat in de marge. Op enig moment is hulp nodig bij 
het verantwoorden van de door Dullertsstichting verstrekte subsidie. In de eerste helft van 2023 heeft MVA steun nodig bij 
het verwerven van een ander tijdslot dan de vrijdagmiddag. Het is wenselijk ruimte beschikbaar te krijgen in De Hobbit op 
donderdagmiddag. Hier naartoe werken vergt stugge en aanhoudende actie naar de leiding van De Hobbit. En is steun 
nodig bij het verdergaand ontwikkelen van digitale kennis en kunde zodat de website en boekhouding zelfstandig kan 
worden onderhouden. (tekst: Toon Godefrooij) 

 

  

https://www.multiculturelevrouwenarnhem.nl/
https://www.adviesbrigade.nl/
https://www.dullertsstichting.nl/


 

Jaarverslag 2022 stichting AdviesBrigade, vastgesteld door de Raad van Adviseurs op 16-02-2023 17 

Sport Support Arnhem geeft sportkleding een tweede leven 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dènis, Karin en Charlotte zijn de 
initiatiefnemers van Sport Support 
Arnhem 

 
Aan de Rijn is sinds kort Sport Support Arnhem neergestreken. De stichting zamelt tweedehands sportkleding in en geeft 
het gratis door aan mensen die het kunnen gebruiken. Een inkomenstoets is niet nodig. Sportclubs zijn enthousiast. De 
inzamelcontainers van het sympathieke initiatief zijn al op 14 plekken in de stad geplaatst. 
 
Sport Support Arnhem bestaat nog geen jaar, maar groeit als kool. Het kersverse hoofdkwartier aan de Nieuwe Kade is 
gevestigd in een oude drukkerij en herbergt al een aardige hoeveelheid kleding, schoenen en andere sportbenodigdheden. 
Te midden van die kleurrijke verzameling hockeysticks, tennisschoenen en voetbalshirts vertellen initiatiefnemers Dènis, 
Karin en Charlotte hoe ze op het idee kwamen gratis sportkleding uit te delen én hoe ze het voor elkaar kregen in korte tijd 
zo groot te groeien. 
 

Eén-tweetje 
“Bij de voetbalvereniging van de kinderen was de voorraadbak van de gevonden voorwerpen beter gevuld dan de 
gemiddelde sportwinkel”, trapt Dènis af. “Maar al dat spul gaat uiteindelijk de prullenbak in. Kan dat niet beter? Met die 
vraag begon het voor mij.” Charlotte: “Bij mij waren het de kinderen, want die groeien maar door. Elke zes maanden sta je 
nieuwe schoenen of shirts te kopen. Wat doe je met de kleding die te klein is?” “Het stapelt zich op in de kast,” vindt ook 
Karin. “Zonde! En we zijn natuurlijk niet de enige bij wie dat zo is.” 
Een een-tweetje, aldus Dènis, het plan om gebruikte, zo goed als nieuwe sportkleding weg te geven. De drie begonnen een 
inzameling bij de clubs van hun kinderen, voetbalvereniging SML en hockeyclub Upward. Dat leverde algauw een paar 
kleedkamers vol sportkleding op én de bevestiging dat hun idee levensvatbaar was. “Het maakt niet uit met wie we praten, 
iedereen vindt het leuk en vraagt wat ze voor ons kunnen doen” vertelt Charlotte. 
Een van de eersten met wie Sport Support Arnhem sprak was De Arnhemse Uitdaging, een netwerk van vrijwilligers uit het 
bedrijfsleven dat initiatieven uit de samenleving koppelt aan lokale bedrijven en fondsen. Dènis: “De mensen van de 
Arnhemse Uitdaging hebben ons geholpen met stickers, posters en flyers maken. En deze ruimte, daar zijn we ook via hen 
terecht gekomen.” 
 

Sporten voor iedereen 
Het doel van Sport Support Arnhem is dat iedereen, kinderen en volwassenen, moet kunnen sporten, ongeacht zijn of haar 
financiële situatie. “Als je begint met hockey,” legt Charlotte uit, “ben je zo 100 euro verder. Stick, beschermers, shirt, en 
dan moet je nog maar afwachten of je het leuk vindt ook! Niet iedereen kan dat zomaar betalen. Dat zie ik ook in mijn 
omgeving.” Karin: “Maar ook uit het oogpunt van duurzaamheid kun je bij ons terecht, hoor! Spullen halen en daarna weer 
terugbrengen, het mag.” 
Sportkleding doneren kan in een van de 14 containers in de stad. De locaties zijn te vinden op de website van Sport Support 
Arnhem. “Die containers zijn deels van onszelf, deels van PreZero,” vertelt Dènis. “Het vervoer van de ingezamelde kleding 
doet Brouwerij Durs samen met Sportbedrijf Arnhem. Die laatste is ook partner geworden. Het Sportbedrijf zorgt nu voor 
de buitenlocaties. Het is allemaal heel snel gegaan. Er is veel enthousiasme, maar we zijn zelf ook erg actief. Als iemand zijn 
vinger opsteekt, dan doe we mee.” 
 

Samenwerken 
Behalve Sportbedrijf Arnhem en De Arnhemse Uitdaging, werken ook Vitesse en Decathlon inmiddels mee met het 
initiatief. Vrijwilligers voor het sorteren en uitdelen van de kleding zijn er ook. Dènis: “Die vinden we via sportverenigingen 
en -clubs en via Facebook. We hebben ook al een keer samengewerkt met het AZC. Dat was heel leuk. En Scalabor heeft 
aangeboden de kleding voor ons te wassen!” 
Zo helpt iedereen een handje mee. En er stappen volgens Dènis nog steeds organisaties en mensen aan boord. “Via het 
Sportbedrijf zijn we bij de AdviesBrigade terecht gekomen. De vrijwilligers die daar werken, hebben ervaring met besturen 
en zijn echte specialisten. De organisatie koppelt vragen aan mensen. Zo wilden wij graag meer structuur aanbrengen in 
onze stichting. De AdviesBrigade helpt ons met het schrijven van een beslisdocument.”  
(bron: www.stadskrachtarnhem.nl) 

https://www.sportsupportarnhem.nl/
https://arnhemseuitdaging.nl/
https://www.durs.nl/
https://www.sportbedrijfarnhem.nl/
https://www.vitesse.nl/club/vitesse-betrokken
https://www.decathlon.nl/
https://www.scalabor.nl/
https://www.adviesbrigade.nl/

