Jaarverslag activiteiten stichting Tienerfriends (2014)
Het jaarverslag 2014 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. We splitsen het een en ander op per doelgroep of activiteit. Voor 2014
kunnen we constateren dat het aantal deelnemers aan de Tienerfriendsavonden na een
stijging in 2012 en 2013 helaas iets afneemt. Het aantal deelnemers aan de Realfriends
activiteiten blijft toenemen terwijl ook het aantal bezoekers van de door de
Realfriendsgroep georganiseerde activiteiten weer toeneemt. Zoals in het jaarverslag van
2013 aangegeven is in dat jaar de motor van het schip kapot gegaan waardoor alle
activiteiten plaatsvonden rondom onze vaste ligplaats in Sleeuwijk. Vlak voor de
zomervakantie van 2014 mochten we mede door de inzet van diverse vrijwilligers de
hermotorisering afronden. We hebben de inloopavonden die in 2013 zijn gestart
geprobeerd te continueren de animo is zeer wisselend. Dhr. Bart Bor uit Nieuwendijk is
sinds begin dit jaar lid van het bestuur.
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. Het gemiddeld aantal bezoekers neemt iets af en ook de
verschillen in aantallen per avond zijn divers. Tienerfriends startte door omstandigheden een
maand later dan gebruikelijk.





Aantal deelnemers: 20
Aantal avonden: 9 (inclusief 1 startdag en 1 afsluitweekend)
Aantal meewerkende jongeren: 6
Aantal volwassen leiding: 3

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 die gebruikelijk
plaatsvinden in de binnenstad van Gorinchem organiseren de deelnemers activiteiten zoals
optredens, workshops etc. waar diverse jongeren (bezoekers) op afkomen. Het aantal
deelnemers is iets toegenomen en de deelnemersgroep is wat stabieler dan vorig jaar. Het
aantal bezoekers per weekend is begin 2014 nog steeds aan de lage kant. Echter zie je na de
hermotorisering weer een duidelijke groei van het aantal bezoekers. In het overzicht
hieronder gaat wij van een gemiddelde per avond/weekend.








Aantal deelnemers avonden: 12
Aantal deelnemers weekend: 22
Aantal bezoekers tijdens weekend: 60
Aantal avonden: 7
Aantal weekenden: 4
Aantal volwassen leiding: 2

Inloopavond
November 2013 zijn we voorzichtig begonnen met het opzetten van een aantal
inloopmomenten. Deze vinden plaats op de 4e of eventueel 5e van de maand. Jongeren
kunnen bij elkaar komen om gezellig een spelletje te spelen, te gamen of een filmpje te
kijken. De avond heeft een zeer vrijblijvend karakter. De opkomst is wisselend van een
handje vol jongeren tot 20 a 30 personen. De reacties zijn over het algemeen zeer positief er
blijkt behoefte te zijn aan dit soort momenten. Ook hieronder gaan we uit van een
gemiddeld aantal bezoekers per avond



Aantal avonden: 7 (vanwege planning is er één aantal avonden niet doorgegaan)
Aantal deelnemers/bezoekers: 10

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.): ca. 14
Totaal aantal dagen: 18

Overige activiteiten/gebeurtenissen
Januari: Nieuwjaarsborrel
Januari: Prayernight
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 ook dit jaar weer het schilderwerk
aan de Friendship. Een aantal mensen coördineren het werk: onderhoud, schoonmaak en
gebruik van het schip. Begin 2014 is er veel aandacht besteed aan de hermotorisering van de
Friendship waardoor deze weer in de vaart is! Helaas hebben we afscheid moeten nemen

van een tweetal vrijwilligers van het schoonmaakteam wij danken hen hartelijk voor hun
werkzaamheden.
Communicatie
We communiceren met onze doelgroep via social media (m.n. Facebook en Whatsapp),
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. 740 (excl. deelnemers aan activiteiten van derden).
Aantal dagen gebruik: 56 dagen voor eigen en gebruik derden.
Bestuur
Henk Schouten (voorzitter)
Bart Bor (Penningmeester)
Mathijs Vos (secretaris)
Tot slot
Het bestuur is zeer dankbaar dat alle werkzaamheden rondom de hermotorisering van het
schip naar tevredenheid zijn afgerond en dat we vanaf de zomer van dit jaar alle activiteiten
weer op de gebruikelijke wijze mochten (en in de toekomst mogen) organiseren. Ook zijn we
erg dankbaar voor de diverse vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet voor het
organiseren en uitvoeren van de diverse activiteiten. Speciaal noemen we de vrijwilligers van
het schoonmaakteam die zeer trouw wekelijks komen schoonmaken, dank!
Soli Deo Gloria…

