Jaarverslag activiteiten 2020
Het jaarverslag 2020 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 het hele
jaar 2020 kunnen we constateren dat het
aantal bezoekers minimaal is gestegen.
Dit komt mede door de coronapandemie,
echter heeft de inzet van onze
medewerkers gemaakt dat, ondanks dat
wij enkele maanden gesloten zijn
geweest, we in de tijd dat we wel open
waren het aantal bezoekers (op die
momenten) wel is gestegen.
Activiteiten in willekeurige volgorde:
Vrijdagavondprogramma
Eind 2019 zijn we gestart met geregelde
activiteiten op vrijdagavond. We
organiseren diverse activiteiten zoals een
schattenjacht, meidenavonden,
gameavond, kookavond etc. Daarnaast is
er eens per maand een thema avond. Het
aantal bezoekers is 10 tot 25 per avond.
• Aantal avonden: gemiddeld 2 per
maand
• Aantal deelnemers/bezoekers
gemiddeld: 10 á 15
• Leiding: ca. 3 per avond
Chill-Out
Wekelijks vindt er op de Friendship een
inloopmoment plaats op de
woensdagmiddag en avond (15.00uur 21.00uur). Jongeren kunnen bij elkaar
komen om gezellig een spelletje te spelen,
te gamen of een filmpje te kijken. Ook
kunnen ze een hapje mee-eten. De Chill-

Out heeft een zeer vrijblijvend karakter. De
opkomst is wisselend van minimaal 10
jongeren tot ongeveer 25 personen. De
reacties zijn over het algemeen zeer
positief. Er blijft behoefte aan dit soort
momenten. Ook hieronder gaan we uit van
een gemiddeld aantal bezoekers per
avond. We zien met name dat het aantal
deelnemers in de zomer, na de eerste
lockdown, wel is toegenomen.
• Aantal avonden: elke woensdag (m.u.v.
momenten dat we niet open mochten)
• Aantal deelnemers/bezoekers: ca. 15 á
20
Livestreams
Vanwege de twee lockdowns zijn wij
noodgedwongen overgegaan op
livestreams. Ondanks een gevarieerd en
interactief programma was de aandacht
(waarschijnlijke vanwege de vele online
lessen die jongeren hadden) beperkt. Enkel
een vaste groep jongeren deed tijdens de
livestreams, die we eens per twee weken
hadden, mee.
• Aantal livestreams: 6
• Aantal online gameavonden: 2
• Aantal deelnemers: ca. 10
• Aantal medewerkers: 5
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 is nadrukkelijk geen
commerciële zaak. Eventuele inkomsten
vanuit gebruik door derden worden
ingezet voor onderhoud van het ms.
Friendship. Het overgrote deel van de
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reserveringen is vanwege de
coronapandemie komen te vervallen.
• Aantal externe gebruikers (verenigingen,
kerken etc.): ca. 5
• Totaal aantal dagen: 10
Overige activiteiten/gebeurtenissen
• Januari: nieuwjaarsborrel
• Maart t/m juni: Friendship gesloten
vanwege lockdown
• Mei en juni: eerste reeks livestreams
• November (deels) en december:
Friendship gesloten vanwege lockdown
plus tweede reeks livestreams
Onderhoud
Een groep vrijwilligers verzorgt het
onderhoud aan de Friendship. Een aantal
vrijwilligers maakt tweewekelijks het ruim
schoon. Ook buitenom wordt er regelmatig
schoongemaakt. Het onderhoud van
motoren en elektrische installaties worden
pro deo onderhouden door een aantal
schippers, een scheepsmonteur en
scheepselektricien.
Communicatie
We communiceren met onze doelgroep via
social media (m.n. Instagram, Facebook en
Whatsapp), website, mailing en lokale
media en kerkbodes.
Totaal overzicht
Aantal deelnemers/bezoekers: ca. 450 (excl.
deelnemers aan activiteiten van derden).
Aantal dagen gebruik: ca. 40 dagen (incl.
gebruik derden).

Bestuur
• Voorzitter: Dhr. Henk Schouten
(Sleeuwijk)
• Secretaris: Dhr. Mathijs Vos
(Werkendam)
• Penningmeester: Dhr. Jeroen Maaskant
(Werkendam)
• Algemeen bestuurslid: Dhr. Bart Bor
(Werkendam)
Ruben van der Wiel, Corné van den Assem
en Fred van der Vlis hebben regelmatig de
bestuursvergaderingen bijgewoond.
Tot slot
Het bestuur is zeer dankbaar dat we,
ondanks alle coronabeperkingen, ook in
2020 diverse activiteiten mochten
organiseren en diverse kerken en
instellingen van dienst konden zijn met
onze faciliteiten. In het bijzonder zijn we
dankbaar voor de inzet en passie van alle
vrijwilligers voor het organiseren en
uitvoeren van de genoemde activiteiten.
We willen in het bijzonder ook de mensen
van het onderhoud bedanken die
belangeloos vele (vakantie)uren hebben
gestoken in het op peil krijgen van de
Friendship, ligplaats en strandje.
Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
1 Kronieken 16:34 (NBV)
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