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Inleiding
Het afgelopen jaar is een bewogen tijd geweest. In januari begonnen we in een lockdown, en
in december zijn we ook hiermee geëindigd. Dit jaar werd er wederom een beroep gedaan
op onze creativiteit en flexibiliteit. Dit heeft geleid tot nieuwe activiteiten en nieuwe
projecten. Zo hebben we veel kaartjes geschreven en taarten gebakken voor
verzorgingshuizen en hebben we veel jongeren bereid gevonden om boodschappen te doen
of te koken voor Wageningers die binnen een risicogroep vallen.
Naast de activiteiten, willen we ook jongeren inspireren om zich in te zetten voor een ander.
Daarom hebben we samen met jongeren nagedacht over het thema ‘de waardering van
betaald en onbetaald werk’ en hebben we jongeren begeleid in het realiseren van hun eigen
idee voor Wageningen met het project Make It Happen. Over dit project en onze andere
zullen we uitgebreider vertellen later in dit verslag.
Als organisatie willen we in de toekomst meer richten op een aantal verschillende projecten,
zodat wij steeds focus en structuur kunnen aanbrengen in onze organisatie. We willen ons
hierbij richten op maatjestrajecten voor jongeren door jongeren, zodat jongeren een maatje
van hun eigen leeftijd kunnen krijgen. Daarnaast blijven we doorgaan met kleine praktische
klussen. Ook gaan we een rol spelen in de Maatschappelijke Diensttijd in Wageningen.

Activiteiten en projecten
We hebben veel verschillende activiteiten en projecten georganiseerd het afgelopen jaar.
Hieronder zullen we deze kort beschrijven.
- Soepservice
Tijdens de verschillende lockdowns hebben een aantal studentenhuizen wekelijks een
maaltijd gekookt voor verschillende kwetsbare Wageningers. De vraag hiernaar is in de loop
van het jaar afgenomen. Vanaf januari hebben we nog bij twee adressen wekelijks een extra
maaltijd gebracht. Ook hebben we regelmatig een Soep-actie. Hier gaan een groep
studenten een grote pan soep maken en dit langsbrengen bij 10-20 kwetsbare Wageningers.
Dit zijn mensen die door thuiszorgorganisaties zijn aangedragen.
- Praktische klussen
Gedurende het jaar zijn er veel mensen die een helpende hand kunnen gebruiken, omdat ze
zelf het geld en netwerk niet hebben om kleine klusjes op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld
gaan om het opknappen van een tuintje, het ophangen van een lamp of het schilderen van
een muurtje. Ook kan het beteken dat een jongere een voedselpakket ophaalt of iemand
helpt met boodschappen doen.

- Jonge maatjes
Dit jaar hebben we een paar maatjestrajecten gedaan op sociaal gebied, speciaal voor jonge
mensen. Zo hebben we twee jonge vrouwen aan elkaar gekoppeld om een maatje voor
elkaar te zijn. In de toekomst willen we hier meer aandacht aan geven, zie hiervoor het kopje
‘maatjestrajecten voor jongeren’ onder de Vooruitblik 2022.

- Kaartjes en taart
Het schrijven van kaartjes en het bakken van taart voor verzorgingshuizen is een goed
voorbeeld van klein gebaar, grote impact. Veel bewoners waarderen het erg als anderen
moeite voor hen doen door middel van het schrijven van een kaartje en het bakken van een
taart. Voor jongeren is het erg leuk en motiverend om te zien dat dit ontzettend wordt
gewaardeerd.
- Workshops
Wij geven gedurende het jaar verschillende workshop rond een inhoudelijk thema. De
laatste keer hebben we een workshop georganiseerd over de waarde van betaald en
onbetaald werk. We zullen dit weer doen tijdens het AID in augustus. Het doel van deze
workshops is om jongeren na te laten denken over de waarde van vrijwilligerswerk.
- Make It Happen
Het project ‘Make it Happen’ is voor jongeren die iets goeds willen doen voor Wageningen,
in het breedste zin van het woord. Tijdens dit project begeleiden wij jongeren d.m.v. drie
workshops in het maken van een plan voor een beter Wageningen. Vervolgens wordt dit
plan ook gerealiseerd. Een aantal voorbeelden van dit project: het koken van een lekkere en
voedzame maaltijden voor kwetsbare Wageningers. Een groep organiseert een kunstproject
voor de stad. Zij vragen mensen uit verschillende achtergronden wat Wageningen voor hen
betekent. Dit wordt in de vorm van een slinger opgehangen voor de nieuwe studenten,
zodat zij zich meer thuis kunnen voelen in de stad.

Projectresultaten
Het afgelopen jaar hebben we veel verschillende activiteiten georganiseerd, en daar ook
veel vrijwilligers voor ingezet. We streven ernaar om jongeren in te zetten op de manier die
bij hen past. Sommige jongeren zetten zich wekelijks in als maatje, andere jongeren hebben
eenmalig een tuinklus gedaan. Daarnaast hebben we een aantal jongeren begeleidt in het
uitvoeren voor hun eigen maatschappelijke idee en het nadenken over maatschappelijke
onderwerpen. We zijn trots dat we zoveel jonge vrijwilligers hebben ingezet dit jaar en dat
we een nieuwe stap hebben kunnen zetten in het begeleiden van jongeren in hun eigen
ideeën!
In onderstaande tabel staan de jaarcijfers van 2021
Aantal vrijwilligers ingezet in verschillende activiteiten
Aantal uren die deze vrijwilligers hebben gemaakt
Aantal mensen geholpen
Aantal jongeren begeleid via workshops en Make It Happen
Aantal uren dat zij hieraan hebben besteed

209
1.986
182
80
1.842

Vooruitblik 2022
Zoals eerder is geschreven, wil Change Makers zich in 2022 richten op een drietal projecten:
maatjestraject voor jongeren, praktische klussen en de Maatschappelijk DienstTijd. Er zijn
een aantal redenen waarom we hiervoor kiezen. Als eerste is zorgt een drietal projecten
voor een duidelijke structuur, dit heeft als voordeel dat wij onze focus en energie over
minder zaken hoeven te verdelen en zo deze projecten beter kunnen uitvoeren. Daarnaast is

het voor vrijwilligers en andere organisaties duidelijk is wat wij kunnen bieden en wat niet.
Een derde reden is dat wij een aanbod willen toevoegen wat onderscheidend en aanvullend
is in Wageningen, dat is het geval bij deze drie projecten. Als laatste is het mogelijk om deze
projecten op lange termijn te subsidiëren, waardoor de projecten steeds verder ontwikkeld
kunnen worden en van grotere toegevoegde waarde zijn. We zullen de projecten hieronder
kort toelichten.
Maatjestrajecten voor jongeren
We zien om ons heen dat veel jongeren die een maatje zoeken, het fijn vinden om een
maatje te hebben van hun eigen leeftijd. Jongeren die maatje willen worden, willen we
werven en begeleiden op een manier die bij hen past. Samen wordt er een traject gestaard
van een aantal maanden waarin er samen wordt opgetrokken en beide partijen zich
ontwikkelen.
Praktische klussen
Er zijn veel mensen in Wageningen die hulp kunnen gebruiken met een klein klusje dat zelf
niet meer lukt. Denk hierbij aan het verven van een muurtje, het knippen van de heg of
uitleg over de computer of telefoon. Veel jongeren vinden het leuk om individueel of in een
tweetal iemand te kunnen helpen. Ze nemen zo nu en dan een paar uurtjes de tijd om dit te
doen. Het leidt tot mooie ontmoetingen en blije mensen.
Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Als laatste zijn we betrokken bij de Maatschappelijke Diensttijd in Wageningen. Samen met
THUIS en Solidez breiden we de maatschappelijke diensttijd in Wageningen uit. De
maatschappelijke diensttijd houdt in dat jongeren vanuit hun eigen ideeën en interesse zich
gaan inzetten voor Wageningen. Hierin worden jongeren begeleid en getraind door o.a. een
van de pioniers van Change Makers.
Als laatste willen we ons natuurlijk blijven inzetten voor ontmoeting en ontwikkeling voor
onze jonge vrijwilligers. Dit wordt gedaan door middel van gezellige of inhoudelijke avonden,
workshops en momenten voor intervisie. We willen onze jongeren blijven stimuleren om
zichzelf te ontwikkelen.
Kortom, een nieuw jaar met nieuwe focus en nieuwe ontmoetingen!

Financieel jaarverslag
Resultatenrekening
Inkomsten 2021
Inkomsten
Fondsen
Giften en sponsoring
Subsidies
Overige ontvangsten
Totaal inkomsten

Begroot
€ 30.300
€ 3.915
€ 20.300
€0
€ 54.515

Realisatie
€ 25.800
€ 6.398
€ 19.352
€0
€ 51.550

Uitgaven 2021
Kosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
PR & Communicatie
Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie
Activiteiten
Representatie
Verzekeringen
Reservering accountant
Totaal kosten

Begroot
€ 45.345
€ 1.570
€ 200
€ 3.000
€ 2.000
€ 500
€ 400
€ 1.500
€ 54.515

Realisatie
€ 40.488
€ 1.738
€ 72
€ 3.000
€ 58
€ 266
€ 387
€ 1.500
€ 47.510

Resultaat 2021 (excl. Continuïteitsreserve)

Totaal inkomsten
Totaal kosten
Resultaat

Begroot
Realisatie
€ 54.515
€ 51.550
€ 54.515
€ 47.510
€0
€ 4.040

Resultaat 2021 (incl. Continuïteitsreserve)

Continuïteitsreserve
Resultaat

Realisatie
€ 4.000
€ 40

Toelichting inkomsten
De inkomsten zijn voor het afgelopen jaar nagenoeg neergekomen op het begrote bedrag.
Fondsen: De realisatie van inkomsten uit fondsen is iets lager dan verwacht, maar
dit is gecompenseerd door bijna een verdubbeling van de inkomsten van giften.

Giften en sponsoring: Ten opzichte van 2020 zijn de inkomsten via giften fors
gestegen en ook
t.o.v. van de begroting fors meer. Dit heeft met name te maken door een gift van de
gemeente Wageningen, maar ook door een gift van het Marin. Ook is er een particuliere
gift geweest van 400,-. Het laat zien dat lokale instanties inzien dat het werk van CMW
bijdraagt aan de Wageningse samenleving.
Subsidies: Het begrote bedrag is nagenoeg gehaald.
Overige ontvangsten: Zoals begroot zijn er geen overige ontvangsten.
Toelichting uitgaven
De realisatie van de inkomsten is lager uitgevallen dan begroot. Hieronder een toelichting:
Personeelskosten: Door het vertrek van een van de twee medewerkers van de
stichting is er een maand geweest waarbij we minder personeelskosten hadden.
Ook is de nieuwe medewerker lager ingeschaald dan de vertrekkende
medewerker. Hierdoor zijn de kosten iets lager uitgevallen. Bij de begroting was
ook rekening gehouden met onvoorziene extra personeelskosten die echter niet
van toepassing zijn geweest.
Kantoorkosten: Naast iets hogere tarieven zijn er geen bijzonderheden over de
kantoorkosten te vermelden.
PR & Communicatie: Voor deze post is minder uitgegeven omdat nog genoeg
materiaal op voorraad was.
Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie: CMW betaalt de stichting Tijd voor
Actie een jaarlijkse bijdrage van €3000. Stichting TvA is de overkoepelende stichting
voor netwerken als CMW, en levert coaching, advies en hulp bij het opzetten van
netwerken en begeleiding van medewerkers.
Activiteiten: Door corona zijn er weinig activiteiten op locatie geweest
waardoor deze kosten een stuk minder zijn geworden dan gehoopt en begroot.
Representatie: Er zijn minder representatiekosten geweest in het afgelopen jaar.
Verzekeringen: Geen bijzonderheden.
Reservering accountant: Elk jaar reserveren we een bedrag voor de
accountantscontrole die we na het project (looptijd 2018-2021) moeten laten
uitvoeren voor Oranjefonds en VSB Fonds.
Toelichting resultaat
De uitgaven zijn € 7.005 lager dan begroot, de inkomsten zijn € 2.965 lager dan begroot.
Hiermee komen we op een positief resultaat van € 4.040, hiervan wordt € 4.000
gereserveerd als continuïteitsreserve, waarmee het netto resultaat op € 40 komt.

