Jaarverslag activiteiten stichting Tienerfriends (2012)
Het onderstaande jaarverslag bestaat uit een overzicht van de diverse activiteiten
gerelateerd aan doelstelling van stichting Tienerfriends en ondersteunende activiteiten om
het schip in de vaart te houden. Om een duidelijk overzicht te geven splitsen we het een
en ander op per doelgroep of activiteit. Voor 2012 kunnen we constateren dat het aantal
jongeren bij “Tienerfriends” naar aanleiding van een nieuwe koers rondom deze activiteit
iets toeneemt echter neemt het aantal jongeren dat de Realfriends activiteiten bezoekt
helaas iets af. Belangrijk voor deze laatste doelgroep is het verjongen van de
deelnemersgroep, dit is door de organisatoren ingezet. Wat betreft het gebruik door
derden kunnen we constateren dat de drempel om van onze faciliteiten gebruik te maken
niet te hoog is.
Activiteiten in willekeurige volgorde:
Tienerfriends
De Tienerfriendsavonden zijn jongerenavonden voor jeugd tussen de 12 en 16 jaar. De
avonden worden veelal bezocht door jongeren uit de gemeenten Werkendam, Woudrichem
en Gorinchem. Het aantal bezoekers is zeer divers. In het overzicht hieronder gaat wij dus uit
van een gemiddelde per avond.





Aantal deelnemers: 25
Aantal avonden: 10 (inclusief 1 startdag en 1 afsluitweekend)
Aantal meewerkende jongeren: 0
Aantal volwassen leiding: 4

Realfriends
Realfriends is voor jongeren tussen de 16 jaar en 25 jaar. Tijdens de avonden die veelal
bezocht door jongeren uit de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Gorinchem bereiden
we gezamenlijk de weekenden voor. Tijdens de zgn. Realfriendsweekenden organiseren de
deelnemers activiteiten zoals optredens, workshops etc. waar diverse jongeren (bezoekers)
op afkomen. Het aantal deelnemers is vrij continue en het verloop is niet zo groot, het aantal
bezoekers per weekend is zeer divers. In het overzicht hieronder gaat wij van een
gemiddelde per avond/weekend.







Aantal deelnemers avonden: 10
Aantal deelnemers weekend: 14
Aantal bezoekers tijdens weekend: 80
Aantal avonden: 6
Aantal weekenden: 4
Aantal volwassen leiding: 3

Gebruik Friendship door derden
Stichting Tienerfriends stelt haar onderkomen (ms. Friendship) beschikbaar voor de
activiteiten van derden. Dit zolang de doelstelling van deze gebruikers aansluiten bij die van
stichting Tienerfriends. Gebruik (ook wel verhuur genoemd) is nadrukkelijk geen
commerciële zaak. Eventuele inkomsten vanuit gebruik door derden worden ingezet voor
onderhoud van het ms. Friendship.



Aantal externe gebruikers (verenigingen, kerken etc.): 10
Totaal aantal dagen: 16

Overige activiteiten
In mei heeft de stichting een avond georganiseerd rondom het thema: ‘Het puberende
brein’. Diverse opvoeders en jeugdleiders waren aanwezig bij deze avond (geen aantallen
beschikbaar)
Onderhoud
Een groep vrijwilligers verzorgen het onderhoud aan het ms. Friendship. Een aantal
vrijwilligers maakt wekelijks het ruim schoon, dit gebeurt vanuit één van de lokale kerken.
Rond de zomervakantie verzorgden een aantal jongeren het schilderwerk aan de Friendship.
Een aantal mensen coördineren het werk: onderhoud, schoonmaak en gebruik van het schip.
Communicatie
We communiceren met onze doelgroep via social media, sms, website, mailing en lokale
media en kerkbodes. Maandelijks ontvangen mensen die zijn ingeschreven een papieren
uitnodiging voor de diverse activiteiten.
Totaal overzicht
Aantal deelnemers/bezoekers: ca. 700 (excl. deelnemers aan activiteiten van derden).
Aantal dagen gebruik: 45 dagen voor eigen en gebruik derden.
Bestuur
Henk Schouten (voorzitter)
Henk Meerloo (penningmeester)
Mathijs Vos (secretaris)
Tot slot
We zijn erg dankbaar voor alle activiteiten die dit jaar mochten plaatsvinden en danken de
Here God dat we de kracht en Zegen mochten ontvangen het werk te verrichten. Ook zijn we
erg dankbaar voor de diverse vrijwilligers die zich ook dit jaar wederom belangeloos hebben
ingezet voor het werk rondom stichting Tienerfriends.

