
GEMEENTE vVEERl

Aan de leden van gemeenteraad
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 25 juni 2020

Onderwerp Vragen en vragen ex artikel 40 Reglement van Orde inzake
Vluchtel ingenbudget 2075-2020.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Vragen
Op 10 december 2019 heeft de WD-fractie vragen gesteld over c.q. inzage gevraagd in
het jaarlijks ontvangen Vluchtelingenbudget en de besteding daarvan (zie bijlage 1).
Op 7 januarí 2O2O heeft de CDA-fractie vragen gesteld ex artikel 40 Reglement van Orde
over de besteding van het Vluchtelingenbudget 2018 (zie bijlage 2).
Gelet op het in opdracht van uw raad ingestelde integriteitsonderzoek, is afgesproken dat
beantwoording van de door uw raadsfracties gestelde vragen c.q. de door uw raad
verzochte inzage zou worden uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het
i nteg riteitsonderzoek.
In navolging op de vragen van de CDA-fractie ex artikel 40 Reglement van Orde, heeft de
CDA-fractie op 15 junijl. verzocht om ten aanzien van de met het Vluchtelingenbudget
(mede) gefinancierde projecten aan te geven wat deze projecten hebben ingehouden, wie
ze hebben uitgevoerd en wat ze hebben bijgedragen aan de opvang en integratie van
vluchtelingen en asielzoekers in Weert (zie bijlage 3).

Transparantie
Uit oogpunt van eenduidigheid en transparantie hebben wij ervoor gekozen om de door de
raadsfracties gestelde vragen c.q. verzochte inzage niet afzonderlijk te beantwoorden,
maar uw raad te informeren door middel van deze antwoordbrief.

Verantwoording
Met betrekking tot inhoudelijke informatie van de (mede) uit het Vluchtelingenbudget
gefinancierde projecten, wordt verwezen naar het u bekende rapport van Berenschot. In
aanvulling daarop treft u in bijlage 4 bij deze brief een overzicht aan van die projecten,
waarbij per project is aangegeven of daarover verantwoording is afgelegd. Daarnaast
geven wij via bijlage 5 volledige inzage in het jaarlijks ontvangen Vluchtelingenbudget
overde periode 2015 tot 2020 en de wijze van besteding. Hoewel wij als college pas deze
week kennis hebben genomen van deze bijlage, is ons gebleken dat overzichten van
ontvangen vluchtelingenbudgetten en bestedingen (2016 - grotendeels 2019) begin dit
jaar aan Berenschot ter hand zijn gesteld ten behoeve van het integriteitsonderzoek.

Als gevolg van het gebrek aan informatie kunnen wij als college niet iedere afzonderlijke
besteding concreet toeschrijven aan een project, noch deze bestedingen van een juiste
toelichting voorzien. In dat kader roepen wij in herinnering hetgeen wij tijdens uw
raadsvergadering van 3 juni jl. verklaard hebben. Namelijk, dat wij als college bij twee-
derde van de geduide projecten niet zijn betrokken. Dit betekent dat ten aanzien van die
bestedingen ofwel nooit een collegebesluit is genomen, of het bestedingen betroffen
waartoe niet door het college is besloten en waarover wij niet zijn geïnformeerd.
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Daarnaast waren er bestedingen die niet overeenkomstig een collegebesluit hebben
plaatsgevonden.

Collegiale samenwerking
Onze werkwijze is steeds gebaseerd op transparantie en onderling vertrouwen in elkaar als
portefeuillehouders, met als basis onder andere elkaar informeren over dossiers, over
uitgaven en over resultaten. Wij hebben de betreffende portefeuillehouder op momenten
om informatie gevraagd betreffende de bestedingen van het Vluchtelingenbudget. De
reacties daarop gaven geen aanleiding ons verder te verdiepen in of verantwoording te
vragen. Achteraf blijkt de ontvangen informatie niet volledig of onjuist te zijn.

Tot slot
Het spreekt voor zich dat wij als college deze gang van zaken ten zeerste betreuren. Om
een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen, willen wij de aanbevelingen van
Berenschot samen met uw raad en de ambtelijke organisatie graag daadkrachtig
oppakken.

Wij richten ons samen met uw raad graag verder op de toekomst van Weert.

Met v groet,
nam en wethouders,

ee rtens C.C. Leppink - Schuitema
burgemeestergemeentesecretaris

Bijlage(n) 1. Vragen VVD-fractie inzake ontvangen Vluchtelingenbudgetten en de
besteding daarvan;
2. Vragen CDA-fractie ex artikel 40 Reglement van Orde;
3. Aanvullende vragen CDA-fractie;
4. (mede) uit het Vluchtelingenbudget gefinancieerde projecten 2018;
5. Overzichten uitgaven vluchtelingenbudget 2Ot5 - 2020.



 

Vraag VVD Dhr. Wiezer 

 

Op 10 december 2019 heeft de VVD vragen gesteld over de besteding van de COA gelden. 

De portefeuillehouder gaf destijds aan dat de raad inzage zou krijgen. 

Nadien is een integriteitsonderzoek gestart en bleef de inzage (om begrijpelijke redenen) uit. 

Nu het onderzoek afgerond is, verzoekt de VVD om de raad een overzicht te verstrekken van alle 

inkomsten en uitgaven van de jaren waarin deze COA gelden zijn uitgekeerd (2015 t/m heden)  

De uitgaven dienen zo gespecificeerd als mogelijk te zijn. 

 



 
 

 
Gemeente Weert 

 College van B&W 
 
 
 
 Weert, 7 januari 2020  
 
Vragen ex artikel 40 RvO  
besteding vluchtelingenbudget 2018 
 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
 
Enige tijd geleden  hebben wij na een vraag daarover een overzicht gekregen van de uitgaven op het 
vluchtelingenbudget 2018. Voor een deel van die uitgaven hebben wij de documenten opgevraagd   
waaruit blijkt wat de organisaties die een bijdrage uit het vluchtelingenbudget hebben gekregen 
hiervoor hebben gedaan. Op dit verzoek hebben wij een toelichting ontvangen met voor elke uitgave 
een korte uitleg en een of meer documenten. Het financieel overzicht en de toelichting zijn bijgevoegd. 
Het financieel overzicht en de toelichting geven aanleiding tot de volgende vragen. 
 
 
Algemeen 
 
1. Als een organisatie een bijdrage krijgt uit het vluchtelingenbudget mag worden verwacht dat zij 

werkzaamheden uitvoert of diensten verricht op het gebied van hulp aan of integratie van 
vluchtelingen en asielzoekers, en dat die werkzaamheden of diensten een waarde hebben van 
ongeveer de toegekende bijdrage. Voor veel van de toegekende bijdragen ontbreekt een stuk 
waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden of diensten de organisatie voor die bijdrage geleverd 
heeft. Kan hierover alsnog meer informatie worden gegeven? Zo nee, waarom niet? Deze vraag 
komt nog bij de afzonderlijke projecten terug. 

2. Een deel van de beschikkingen voor de toekenning van een bijdrage is ondertekend door de 
burgemeester en niet, zoals gebruikelijk, door het college of door een ambtenaar namens het 
college. Heeft de burgemeester voor de beslissing over deze toekenningen mandaat gehad? Zijn 
de beslissingen rechtsgeldig? Dit punt komt bij de vragen over enkele afzonderlijke projecten 
terug.  

3. Bij de besluiten over een deel van de uitgaven lijkt een ambtelijk advies te ontbreken. Als er wel 
ambtelijke adviezen zijn, kunnen die dan versterkt worden? Als er geen ambtelijke adviezen zijn, 
waarom niet? 

4. Wie is budgethouder voor het vluchtelingenbudget 2018 geweest? 
5. Wie heeft de budgethouder aangewezen? 
 
 
Projecten 
 
Sportclinic op AZC in samenwerking met stichting Gaan voor goud 
6. Volgens de brief aan de stichting van 5 januari 2018 heeft het college besloten een subsidie toe te 

kennen. Een B&W-besluit over de toekenning is echter niet te vinden. Verklaring? 
7. Het bedrag van € 2.500 voor Gaan voor goud is in de beschikking een subsidie genoemd. De 

beschikking spreekt over waardering voor de inzet van de stichting om individuele sporttalenten te 
ondersteunen. De bijdrage is dus geen vergoeding voor een geleverde dienst. De financiële steun 
aan de stichting lijkt de hoofdzaak; de tegenprestatie die de stichting moet leveren, het verzorgen 
van een sportclinic voor asielzoekers, lijkt bijzaak.  In de verantwoording die u aan de stichting 



heeft gevraagd noemt zij deze sportclinic niet eens. Bovendien staat de tegenprestatie niet in 
verhouding tot het bedrag van € 2.500. Het is daarom vreemd dat de bijdrage voor Gaan voor 
goud uit het vluchtelingenbudget is betaald. Verklaring?  

 
Pilot AZC Award for Young People 
8. De brief aan de stichting Award for young people over de toekenning van een subsidie is 

ondertekend door de burgemeester. De vermelding “namens het college van B&W” of “krachtens 
verleend mandaat” ontbreekt. Is de burgemeester bevoegd geweest om het subsidie toe te 
kennen en is de toekenning rechtsgeldig? 

9. De brief over de toekenning van het subsidie van € 7.500 voor 2018 is gedateerd op 22 mei 2018. 
De aanvraag is van 18 mei. De tijd tussen aanvraag en toekenning is ongebruikelijk kort. 
Verklaring? 

10. Bij de  toegezonden documenten ontbreken de begrotingen die de stichting als onderdeel van 
haar subsidie-aanvragen heeft ingediend. Kunnen deze alsnog verstrekt worden? 

11. In de toelichting staat over de betalingen aan de stichting: “In het boekjaar 2018 zijn drie 
betalingen uit het budget vluchtelingenopvang gedaan. Enkel de boeking van € 7.500 is op het 
boekjaar 2018 blijven staan. De andere twee boekingen zijn achteraf geboekt op 2017 en 2019 
aangezien deze op de betreffende jaren betrekking hebben.” Wanneer is de subsidie-aanvraag 
voor 2017 binnengekomen?   

12. In november 2018 is een subsidie toegekend voor 2019. Het is heel ongebruikelijk dat de 
gemeente in een jaar geld uitgeeft voor een verplichting in het daaropvolgende jaar. Verklaring? 

13. Volgens het financieel overzicht is € 2.500 aan het vluchtelingenbudget toegevoegd voor dit 
project. Waar komt dit bedrag vandaan? 

 
Project integratie asielzoekers/statushouders sport 
14. Volgens het financieel overzicht zijn meerdere betalingen gedaan. Aan welke organisatie is welk 

bedrag betaald? Of zijn alle betalingen gedaan aan of voor de Boels Ladies Tour, zoals uit de 
toelichting zou kunnen worden gelezen? Graag een specificatie per betaling en verstrekking van 
de facturen en beschikkingen.  

15. Zijn de betalingen gedaan op grond van een B&W-besluit of, zoals de betaling aan de stichting 
Award for young people, in opdracht van de burgemeester? 

16. Hoeveel asielzoekers zijn als vrijwilliger bij de Boels Ladies Tour actief geweest? Welke taken 
hebben zij verricht? Wie was de opdrachtgever, de Boels Ladies Tour of de gemeente?  

17. Welke werkzaamheden op het gebied van de integratie van asielzoekers en statushouders heeft 
de Boels Ladies Tour uitgevoerd voor het geld dat de gemeente de organisatie heeft betaald? 

18. Volgens het financieel overzicht is twee  een bedrag (€ 7.500 en € 7.000) aan het 
vluchtelingenbudget toegevoegd voor dit project. Waar komt dit geld vandaan? 

 
Project vluchtelingen in samenwerking met Bospop 
19. Op de factuur van Mojo staat: “Sponsoring Bospop 2018”; Door deze aanduiding kan de tekst 

gelezen worden als: de aankoop van de veldkaarten en consumptiebonnen is een vorm van 
sponsoring van Bospop geweest. Verklaring? 

20. Het bedrag in het financieel overzicht komt niet overeen met dat op de factuur van Mojo. 
Verklaring?  

 
Project Alp d’Huzes 
21. De toekenning van een bedrag van € 1.000  is gezonden aan het hoofd van de afdeling WIZ van 

de gemeente Weert. De aanhef in de brief luidt: geacht bestuur. Verklaring? 
22. De brief over de toekenning is ondertekend door de burgemeester. Mandaat en rechtsgeldigheid? 
23. De bijdrage is al drie dagen na de indiening van de aanvraag, op 16 april, toegekend. Verklaring 

voor deze ongewoon snelle afhandeling? 
24. Wat houdt de deelname van statushouders aan het project Rob Alp d’Huzes in? Kan de email 

waarmee de aanvraag is gedaan worden verstrekt? 
25. In de brief over de toekenning van de bijdrage staat dat het project de integratie van 

statushouders centraal stelt. Waaruit blijkt dat? Het blijkt in elk geval niet uit de uitnodiging voor 
een “(Wijn &) Spijsproeverij” die bij de verstrekte documenten zit.  

26. Volgens de brief over de toekenning van de bijdrage is de aanvraag ingediend op 13 april. Op 
diezelfde dag is de (Wijn &) Spijsproeverij gehouden. Verklaring?  

 
 



Stageproject cultuurproject statushouders/asielzoekers 
27. Aan dit project is bij besluit van 6 maart 2018 een bijdrage van € 15.098 toegekend  voor het 

project stageplekken asielzoekers kunstuitwisseling met China The great canal. Kunnen de 
beschikking en de aanvraag met bijbehorende begroting worden verstrekt?  

28. Volgens het besluit van 18 mei voor de toekenning van een bijdrage van € 1.500 heeft de 
aanvrager hiervoor op 15 mei een mondeling verzoek gedaan en wordt het bedrag toegekend 
omdat het project twee jaar bestrijkt. Waarom is medio 2018 een bijdrage verstrekt voor kosten 
die pas in 2019 worden gemaakt? 

29. De brief over de toekenning is ondertekend door de burgemeester. Mandaat en rechtsgeldigheid? 
30. Bij de stukken zit een schriftelijk verzoek van 16 mei voor een bijdrage van € 1.500 met de 

omschrijving “reiskosten t.b.v. project”, Dit wijkt af van de motivering in de toekenning van 18 mei. 
Verklaring? 

31. Wie maakt/maken de reiskosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd, en voor welk doel? 
 
Project jeugdspelers AZC 
32. Hoeveel kinderen/jongeren van het AZC hebben in 2018 bij Wilhelmina gespeeld? 
33. Wilhelmina zal bij de aanvraag voor een financiële bijdrage een begroting hebben aangeboden. 

Kan deze worden verstrekt? 
34. Wat is de onderbouwing van het bedrag van € 7.500 dan aan Wilhelmina is toegekend? Volgens 

de beschikking heeft Wilhelmina een eenmalige bijdrage van € 7.500 gevraagd. De uitleg  
vermeldt: “betreft voerbalshirtjes en -broekjes”. Verklaring? 

 
Project MACON 
35. De factuur bij het project MACON betreft werkzaamheden van JOVO voor het EK triatlon; die 

aanduiding staat onder “Kenmerk” op de factuur en in de uitleg staat het ook. Waarom staat deze 
factuur in de opgevraagde lijst van uitgaven uit het vluchtelingenbudget 2018 onder de naam 
project MACON?  

36. Wat is MACOM plan (omschrijving op de factuur, niet MACON)? 
37. Waarom is deze factuur in 2018 voorlopig op het grootboeknummer vluchtelingenopvang geboekt? 
38. De factuur is gedateerd op de laatste dag van 2018 en nog dezelfde dag betaald, want de 

boeking is nog in 2018 geregistreerd. Dit is ongebruikelijk. Verklaring? 
 
 
Wij zien de gevraagde informatie met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
 
 CDA-fractie, 
 
 P. Sijben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gemeente Weert 

 College van B&W 
 
 
 
 Weert, 15 juni 2020  
 
 
 
Afhandeling vragen ex artikel 40 RvO  
vluchtelingenbudget 2018 dd 7 januari 2020 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 7 januari 2020 heeft de CDA-fractie een reeks vragen gesteld over de besteding van het 
vluchtelingenbudget (COA-gelden) 2018. Toen bekend werd dat er een onderzoek zou komen, 
hebben we u met de brief van 30 januari laten weten dat de beantwoording vanuit het college kan 
wachten tot na de presentatie van het rapport-Berenschot over de besteding van de COA-gelden in 
de veronderstelling dat Berenschot op alle vragen antwoord zou geven.  
 
Berenschot heeft echter niet alle vragen in het onderzoek meegenomen. Het bureau heeft aan de 
raad geschreven: “Het onderzoek had de handelwijze van de burgemeester als doel. Het onderzoek 
betreft geen evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de besteding van de COA 
gelden.”  
 
Wij verzoeken u om de vragen die Berenschot niet heeft behandeld alsnog te beantwoorden. Het gaat 
ons erom dat u voor de met COA-geld gefinancierde projecten zo helder mogelijk aangeeft 

- 1. wat ze hebben ingehouden;  
- 2. wie ze hebben uitgevoerd;  
- 3. wat ze hebben bijgedragen aan de opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers 

in Weert.  
 

Er is in Weert veel te doen over de COA-gelden. Het is daarom van groot belang dat de raad en de 
inwoners weten waaraan het geld feitelijk besteed is.  
 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 
 CDA-fractie, 
 P. Sijben 
 
 



De verantwoording van de 17 projecten betaald uit Vluchtelingenbudget 

2015 - 2020 
 

 

Projectnaam Verantwoording  

Extra beveiliging AZC Niet verantwoord 

Team Alp d’Huzes Niet verantwoord 

Routeplanner Cultuur Conform collegebesluit 23 januari 2018 

Nieuwkomersspecial Weert Magazine 2017 Niet verantwoord 

Nieuwkomersspecial Weert Magazine 2019 Niet verantwoord 

Boels Ladies Tour Niet verantwoord 

Beveiliger Bibliocenter Niet verantwoord 

Internationaal kinderfestival 2018 Niet verantwoord 

Internationaal kinderfestival 2019 Niet verantwoord 

Voetballertjes AZC VV Wilhelmina’08 Zie bijlage A 

Benefietconcert ‘Friends in music’ Niet verantwoord 

Gaan voor Goud Clinic  Niet verantwoord 

Samen onderweg naar morgen Niet verantwoord 

KOALA-School op AZC 2017 Conform collegebesluit 14 november 2017 

KOALA-School op AZC 2018 Conform collegebesluit  17 april 2018 

Bospopkaartjes 2018 Niet van toepassing 

Bospopkaartjes 2019  Niet van toepassing 

International Award for Young People 2017 Zie bijlage B 

International Award for Young People 2018 Zie bijlage C 

International Award for Young People 2019 Niet verantwoord 

The Great Canal Ja 

Le Grand Canal du Nord Ja 

Integratie asielzoekers en statushouders Weert 

2018 

Niet verantwoord 

 

Integratie asielzoekers en statushouders Weert 

2019 

Niet verantwoord 

Project Macom 

 

Dit betreft het opstellen van een integraal plan 

strategische communicatie en strategische 

sponsorwerving t.b.v. het EK Triatlon door 

JOVO Management. 

Niet verantwoord 
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SECRETARTS l.r.; R.J. LAENEN
MoBTEL

Aan: gemeente Weert
t.a.v. dhr. T. Lemmen

Weert, L1februari 2020

Betreft : evaluatie financiele bijdrage jeugdspelers AZC

Geachte heer Lemmen,

Sinds de komst van het AZC in Weert in 2015 is onze vereniging geconfronteerd met verzoeken
vanuit het AZC om bewoners, zowel volwassenen en kinderen, de gelegenheid te geven te kunnen
voetballen in georganiseerd verband en in een professionale omgeving.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid én verantwoordelijkheid hebben wij deze
gelegenheid proberen te geven en hebben daarover regelmatig in die periode ook overleg gevoerd
met functionarissen van het COA.

U begrijpt dat een en ander n¡et altijd op slag en stoot kon worden ingevuld, maar desondanks
hebben we bewoners van het AZC kunnen helpen de voetbalsport uit te oefenen en hebben
binnen de vereniging, ondanks de moeilijke financiele situatie, oplossingen gevonden voor kleding,
training, vervoer en contributie.

Begin 20L8 werd echter de grens bereíkt van de spankracht van onze vereniging door de vrij
plotselinge komst van een 30-taljeugdspelers uit het AZC en hebben toen een beroep gedaan op
steun van de gemeente. De verwachting was toen dat het aantaljeugdspelers zou kunnen
uitgroeien naar ongeveer 60.

Tot zover de voorgeschiedenis, het beroep dat wij op de gemeente hebben gedaan is gehonoreerd
na een positief gesprektussen uw persoon en onze bestuursleden dhr. GeertThijssen en René
Laenen.

Op basis van een aantal aannames en een offerte van de fa. Posno is er door de gemeente een
eenmalige bijdrage verstrekt van € 7500,--.

Het uitgangspunt was om de AZC-kinderen te laten integreren in teams met kinderen uit de
Weerter bevolking. Zij moesten dezelfde uitstraling hebben naar buiten als de overige kinderen.

Om een en ander te realiseren, t.w. de kinderen tweemaal in de week te laten trainen en op
zaterdag een wedstrijd, hebben we drie trainers/begeleiders moeten werven, die wij een
vrijwilligersvergoeding hebben gegeven, gelijk aan onze overige jeugdtrainers van € 1500,- per
seizoen.
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Verder hebben we kosten gemaakt voor extra trainingsfac¡l¡te¡ten zoals o.a. ballen en

trainingshesjes en de bekende hoedjes en voor vervoer naar wedstrijden. (extra auto's moeten

inzetten).

G lobaal kostenoverzicht
Kleding en tra¡ningsmateriaal € 2600,--

Kosten trainers/begeleiding 4500,-
Vervoer 200.--

€7300,--

Door beleid van het COA is het aantal kinderen vor¡g se¡zoen verminderd, maar we hebben nog

steeds 16 Al]kinderen die meetrainen en voetballen in onze veren¡ging. Hiervoor hebben we een

extra trainer voor het seizoen 2OI9-202O aan moeten houden.

Los van bovenstaand kostenoverzicht zult u begrijpen, dat de plotselinge komst van een groot

aantal kinderen in 2018 ons veet organisatorische hoofdbrekers heeft gekost en extra (kosteloze)

gemaakte uren door onze coordinator Jos Theunissen.

Maar we hebben de klus geklaard en daar zijn wij trots op, ondanks het feit dat onder de streep

het toegekende bedrag, door o.a. de 'onzichtbare' kosten zoals water, verwarming en

veldverlichting, wellicht nog iets aan de lage kant is geweest.

Maar vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we dit graag voor onze rekening!

Bedankt voor de steun en prettige samenwerking!

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Wilhelmina'O8

René Laenen, voorzitter
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Voorwoord

Dlt is een terugblik op 2017, Een jaar waarln wê wëer veel activiteiten hebben georganlseerd,

voorbereidingen hebben getroffen voor ons jubileumjaar in 2018 en gestart rljn met het

ontwfkkelen vãn een nieuw groeiplan rroor de langere tËrmün. Nlet alleen orn ¿r duidelijk keuzes te

tneken maar ook orn sponsÐr€n en fondsen te laten zien waar we voor staan. Want tfldens alle

uitreikingen, €xpeditles en gecprekken met deelnemers horen we moole en waardevolle verhalen

over de ¡mpect vsn hetAwardprogramma. DeefnemerTimo uitAlmere verwoordde het mool: '!/an

de Award heb ík geleerd dat alles mogelijk is, rolang je maar door blijft zetten en niet denkt aan

hoe het mis kan gaan, Je hebt een doel en daar ga je voor!'

TiJdens internationaal onder¡oek kwam duidellJk naår vûren dat de impact van het Award-

programma voor rowelde de¿lnemers als de maatschappij aantoonbaar ls, Een citaat uit het

onderzoeksrapport:

'As a result of being inwlved ln the Award, Award

participants are transformed, which can lead to soclal

transformatlon. Award Leaders are developed. Over

tlme, the Award becomes a sustainable source of

nnaterial rerources and opportunity within a oomrnunity.

Cornmunities benefit by social transformatíon,

development of community leader¿ materl¡l resourceg

and opfortunity and rustalnabilÍty'.

Het inrichten van de'maatschappelljke dlensttijd' is vsor ons dan ook een interessante

ontwikkeling wäar $re actief bij betrokken zijn in 2018. fvleer dan r¡oldsende motivatie om samÊn

de sshouders eronder te ¿ettÊn en semÊn door kunnefi gÊan om jongeren to equlp for llfe'.

PaEcalle Cup, Ð{recteur lnternationalAward for Young People, the lle(herlands

l april 2CI18

Our
whecl of
lnfluence
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Onze deelnemers

Deelnemers kunnen inschrTjven en starten wanneer ¡e willen en ln hun eigen ternpo alle

onderdelen voor hun Award doen. Het kan ziJn dat een deelnemer die bv. in 2014 ls gestart, pas in

?016 een Ar¡¡ard behaald" Feitelilk kan een deelnemer aan rljn Award werken tot aan zijn 25'1t

verjaardag. Ook de uitrelklngen vÍnden tegenwoordig verspreid ouer het iaar plaats. Þt¡s de

deetnemers die gestart ¡iin in 2015 krljgen soms nog in 2S15 hun Award, somÉ ln 2015 en een

kleine ÉroÊp nog later.

rlncluslef de indlviduele Awardbegeleiders die cnder de vlag van Award f{Ç deelnemers begelelden die niet

via een ¡chool of andere or8ani¡atie deel kunnen nemen-

De Expedíties
We hadden 40 Bronten-, 13 Zilveren- en 3 Gouden Ëxpedities. Lopen tijdens de Expeditie komt het

¡neest voor 53 keer, er was I fietsexpeditie en 2 'water Expedities'. Tot slot 1 groep heeft gezelld

en t Broep is per kano oP Fâd gegaan.

Van de¡e 56 Expeditie zijn er 18 in het bultenland gehouden; lx in Wales, 4l iñ Ðultsland en 13x in

de Belgische Ardennen.

201¡[ t{¡15 201t t017

Þeelnernerr ßestart aan Award 532 786 5go 74t
Award¡ uitgereikt 476 674 531 572

Expedities uitgevoerd 81 72 7L 56

Awardbegeleiders getraind 6 I ?3 18

Actieve Awardunits* 24 33 38 33

. :,- d,
'tr' 
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Sa menwerking met diverse orga nísaties

Overzicht van actieve Awardprojecten in ZlLl.

l'let Awardprotrarnmä wordt uitgevoerd op diverse scholen en ¡ndere organ¡set¡eÍ door docÈntÊn,
jongerenwerkers en vrflwllligers, Dit zijn onze belangrijkste partners om fongeren te berelken en
sâmen een kwalitatief goed progretnmä neer te ¡etten. ln 2017 aijn geen nieuwe units gestart, Er
zijn wel nieuwe Awardbegeleiders getraind mear de meesten stårten pas in l01g met het
uit¡etten van het prqgrâmma, Just4Klds ståat wel al ln dft overzichï een vrljr¡rilligersorganisatie in
Steenwijkerurafd. Helaas hebben ook twee organisatier aangegeven nlet verder te gaan rnet het
Awardprogramma: het lvlontessori lyceum ln leist en Fontys (Centrurn voor Ondernemerschapf

lst British scouts Den Haag
?eoÍl Þurendael tirterwijk
Award American School Den Ðen Haag
Awardgroep Weert \ffeert
British Schoolin the Netherlands Voorschoten
British school of Amsterdam AmgterdBm
Coornhert Lyceum l-laarlem
Þe Schoor Almere
French Kemvo Ben Haag
llervsrrnd L Zuid A¡rlsterdam
lndíviduele Utrecht
lndividuefe l-lelmond e.o. Asten
lndividuele Itloord-Hclland Almere
lndividuele begeleider Utrecht e,o. Mariaheide
lndividuele Noord-Lirnburg Helden-Pa nningen
lnternational School Almere Almere
lnternational School Amsterdam Amstelveen
lnternational School of The Hague Den Haag
Jan v*n Brabant CoÌlege l-lelrnand
Maaswaal Coflege Wijchen
Maritierne Ac¡dernie Harlingen
Newman College Breda
Pierson Ccilege Den Bosch
Rode l(ruis Nederland Utrecht
5atrcta Mari¿ Mavç 's-Í-lertogenbasch
Schohlngem*en:chap de fuleergrond en Almere
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Schn[e meerrsehap Walcheren Middelburg

Scouti Nederland Leusden

Sint-Ja nsl m Þen Bosch

Just for kid¡ Steenwijkerwold

Trajekt Maastricht Maastr¡cht
f-i^it^' f..*^-.1,¡
I I ¡t llLøf, \JyilliloJlr-l - 

l-,-r llrl¿¿n
lll, llçl uql\Lll Almere

United World Maastricht

toranie: individuele Awardbegelelders
* groe*: l/o*cholen
* paars: lnternatlonale scholen
t rood: landelijke orgrn lsatlee
r blauw: jongerenw*rk
i rwart: British Scouts ovÊr¡eas

De uttrelklng vEn 8¡on¡en en Zilveren Awords ln ìvloergestel

Scouting Nederland
Begin l016 is het offisieel samenwerkingscontract met Scoutlng Nederland getekend. Het

landelijke Ar¡¡ard team zorgt voor de Inb,edding van het Awardprogrãmmã binnen Scouting en

werkt hierbij nauw sámen met Award Nederland" De deelnemars van Scouting worden door

stafleden van Scouting tgetraind als Awardbegeleider) begeleid. ook op het gehied van train¡ng en

het opleiden van yafners werken we nauw sarn€n. We werken met de compêtent¡Êkaarten van

Scouting" lnmiddels is er ee n competentiekaart voof trainer van de Award'
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Na een inspirerend beroek in mei 1017 van John May en Mellss¿

Stoakes van de The Duke of Edlnburgh's lnternational.Awerd

Foundation aan Scouting Nederland zijn er nieuwe plannen gemaakt

om ook het deelnemersaantalte l¡ten groeien. Jongeren dle in 2019

naar de world Scout Jamboree In us gaan {rowel deelnemers als staf},

worden uÍtgedaagd om deelte nemen aan het Awardprogmmma.Ie
ontvangen dan fijdens het grote lnternatlonale errenement hun Award

Rode Kruis
ln ?017 zfln er dlverse gesprekken ganoerd met medewerkers van het Rode Kruis om te klfken of
het Awardprogramma een meÊrwåarde kan r{n voor deze organisafie.

Het vrþilligErsbertand van het Rode Kruis vergrijst. daarom ¡oekt het Rode l(ruls nsar manieren
om jongeren kennis te laten maken mrt en te enthcusiasmeren over het Rode Kruís met als tange-

termljn'doel dat zij blÍjven als vrijwilliger of later ln hun lanen terug komen" De methodiek van de
lnternational Award ls een manier om ãan dit doel te werken. Een subdoel is het behalen van een
EF|B&diplorna' Het ineetten van hetAwardprogramma ls een manier waardoor een brede mix van
jongeren op een actieve en lnformele manier kennls kan maken met de âct¡viteiten en mensen ví¡n

het Rode Kruis. Het prtgramma biedt de Rode Kruis afdelingen een $tructuur orn Jongeren te
vinden en te binden en ¡o vorm te ge4ren aan 'levensbestendigheid'vãn de vrijwilfigerspopula¡e.

samen gaan we aan de slag orn in 2018 een pllot te stårten in een paar regio's.

ln ûnei wøs e¡ een kennlsmokìng tussen Loura Stdfir en fi¡cdine Mascini vøn het Rode Kruis, ¡n*tJoftn Moy, Melisso

Sfoøftes en Foseølle tup.
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Vrijwilligers

Awa rdorganisatie
De Nederlandse Awardorganisatie be¡taat uit een grote groep vrljtullllgers En €en parttirne

betaalde directeur.

r Oe actieve w{wllligers van de Stichting rijn de bestuursleden, de Beoordelaars, de leden

van dr fiaad van Advies. de individuele Awardbegeleiders, de Ambassadeurs en enkele

projÊrr.vr¡¡wlll'rgers. Zijvallen allemaal onder de verantwoordeliikheld van onze Stlchting'

zowel in het bestuur alr ln de Raad van Advies zijn wlsselln8Ên BÊwe€st. Bestuursleden per

3r-ü-2017:
Dhr. Jos Heilmans, Weert - votrzltter

Dhr. Rien Wfideven, Bernhe¡e - v¡cevoorl¡ttÊr

Þhr" Marcel Scherr¿nburg, Tilburg - Fenn¡n$n€estÊr

Mwr. Anja van Suijlekom. Tilburg - secretaris

Ðhr. Franck Horio, Tlburg - cotirdinator Beoordela¡r¡ en lT

Mevr, Janieke van de Hewel, Utrecht - Activiteiten 6AHN en webmaster

Bestuursleden die ¡ijn afgetreden ln 2017:

Mevr. Senlse Ve¡tiens, Utrecht - coördlnatar Ambassadeurs

Mevr. Marjon de Jong; Maastricht - presentatle & representatie

Mevr. Sophie Kerstens, MâfftriÊht - 6AHN en evenementen

o

t Leden van de Raad van Advies per 31'12-1017:

Drs. Rob DavÍts, PoPPel, voorzitter

Dhr. Wim van der Laan, Breda

Dhr. Frank van Beuningen, Amsterdam

Fruf, dr. Lucas MeiJs, Erasmus lJniversiteit Rotterdarn

Mevr" Monique de Koster'ì/an Rljckevorsel, Amsterdanr

Dhr" Sander de Rouwe, Bolsward

Kol. Erik linssen, Breda

tlhr. Ëarry Hoagendoorn, Hilversum

Dhr. René Fe€ters, Alrnere

Þhr. Stefan Diender, Amsterdam

Dhr. Leandervan Dongen, Waalwlik
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De nleuwløonbonel vdor wgwilligaß tn þnuarl 2017

De Ambassadeurs

'De Ambøsssdeurs ú|n de $çlopen loren ùe#g gemest met het lntegreren üãn yoste einddoelen en tf,ken.

Dit verliep nlet sltltd vlekkeloø en d¿ eamlø.unicatie hlnncn deze werkgroep vias døør drukke banen en

studies losfþ We hebben dus þesloten het roer orn te gøolen,,,

Namelíjk we tijn voørtoøn gøen Ambasstdeurs inaêr mûsr yoflen ¡nef de andere graepen åianen het Awdrd

ønder een parøptu nameltlk: vrfiwtlllgers von dc Awørd. Ðp 'øude' ømhøssodeu's din dus opgcnonen Ín de

åesto¿nde eü eÊð øøntol nleuwe we¡kgrsepen. !t/e ¡i¡n nu odn de slag gegøøn en einde van dtt !øor wllten we

het op poten åeùåen '

Iønleke van den Heuwl, åpstuu¡¡lld

ln veel kwantitatieve over¡ichten nernen ne ook Awardbe6elelders van gcholen en organlsatles

mee. ZIJ vallen formeel onder de verantwoordelijkheld van hun eígen organisetle, maar krijgen in

de meeste gevallen slechts enkele ur€n ven hun werkgever orn de Award u¡t tÊ vóeren, Al die

andere uren dcen rij dat werk vrijwillig. Aan de mensen in de groep van Beoordelaars en
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Ambassadeurs is dit jaar gevraagd ln hoeverre ¡e nog in¡etbaar riin voor activiteíten of klussen; dit

heeft de liist opgesqhoond. Aan het einde van 2017 ¡s dit het overricht:

De bestuursleden I
Oe Beoordelaars t4

DE leden van de Raad van Advies 11

De lndlviduele Awardbegelelders 7

De Arnbassadeurs 14

dle vanuit een andere nisaties werken 99

Tot¡¡l a¡nt¡l mãnsê¡ betrol*en de çn r54

Desku ndigh eidsbevorderi ng
In l0l7 waren er drie tmlnfngen voor Awardbegelelders; in april voor uriiwllllgers en

jongerenwerkers van de Schoor in Atmere. ln oktober vonden de andere twee trainingen plaats'
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13 Eeoordelaars zijn getralnd om de Expedities te beoordelen. Deze mensen waren van 5

deelne¡nende,scholen.

ln maart 2017 waren er 37 mensen bii de landeliJke Awardbíjeenkomst; weer nreer dan

voorgaande Jaren. Dít keer waren er verschillende workshops door vriJwlll¡ËÊrs vän Scouting

Nederland en de lnternational Award en door een externe trâlnÉr, Annita Srnit, over het coachen

van jongeren. Met dank aan Fred Foundation voor de financiële ondersteuning.

ln Weert loopt de Awardgroep met vrijwilligeru u¡t de gemeente; een mix van 'Weertenären'en
Étätushouders. Hiervoor is een aangepåste training gemaakt en uitgevoerd in 2016. mede dankrij

een bijdrage van het K1AN5 fonds en de Janivo Stichting. ln 2O17 hebben de Awardbegelelders een

aantal bffeenkomsæn gehad rroor extra uitleg en coaching in hun rolals begelelder.

Tüdens de EMÂS-conferentie in seftember heeft de directeur een aantal workshops 6evolgd,
aangeboden door de internationale organisatie. Tijdens deze csnferentie heeft de directeur een

workshop venorgt voor de internat¡onale oollega's over het weruen en binden van vrijwilllgers.
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De Ambassadeurc hebben ln 201? drie bijeenkornÉten gehad in Tilburg over de organiratie van

Ípontorevenementen, sociale media en ovÊr het geven van pfe5Êntåt¡ÊË.

ln oktober hebben we een kick-off meeting incl. trainlng georganlseerd voor het gebrulk van het

Onlne Record gook. Hierbii waren venËgentìroordigers van bijna alle Awardunits aanwetig.

Tljdens het lnternational 6old Event midden oktober was laura de Kinkelder aanwellg nãmens

Nederland, Haar verslag:

tongc 6wden Awa¡dhouders krtlgen víø het lnternationøl Gold Event de magelìikheld oñ met Awdúhaud¿rs

wn or¡crde fi ele we¡eld te praten. Èlet lnteffr€t¡oool 6old Event wsrdt eens in de drle loar geørganÍæerd in

een onder gastiand" Ðit !üfrr wos dot Tsjechië rn somennçrkfng met slor,vufrt'c . Eerdere edltles werden onder

øndera georganiseerd ln t1ntø, lvid-Ko'trø en Maurlttus.Itideru het l6E kriig ie de kons øm meer te lercn

over AwsrdørgonÍsøttes v1n owr de hele weretún enørlngen ulÈ te wlsselen, maar bøvenal meer te leren over

jezetf. Tìjdens net ße *úgrn we t'ø/íningen in åfgtr perþrmîng tcotns, team mlþn en ået opretten vøn esn
'eíeen 

¡y6¡ject, Twee dagin trang woren er lield ufstts gepland wodrhii ìeder teEm lee¡de ov¿r een wn de

undøg¡nien dþ de Award heefi. in ls,iertríë. AIs ofstul*r schreef ellr tsam eet ProtecÞlan om de Awørd in

FslecåfË te âetpen en dat aok ín anders lønden gümplemenlee¡d Jtan wo¡den"

De v$f dugen vøn dc conlerenllf woren erg ìntensÌef en vermælend, møor door de vele ervarlngen en

¡n¡chtenfieå ik nieu$,ç energie geftreg en om me vcrder Ín tÉ ¿etten wo¡ de Awørd in tJederland. Het l6E ls

een genreldþe ervaring uoorGouden Awardhauders am ervcrlngen uit te w¡tsclen en om fe ¡lgn åoe

hetingrijkftãt is dot alrÉ jongerende *øns krìigen om deel te nemen øan de Awsrd' ln Nedeiland wordt de

ewanl georgøníseetd dwr vrlJwllllgers, wuorwn we er nooít ge noeg hebhcn Het ¿ou ecn mooie ontwlkkellng

illn dls neerGouden Awurdà oude,3 ilch na hun eígen deelname oan het Pragrømmt gingen lnzetten om

meer jongeren in Nedeiland de ftsns te geven om deel t¿ némen.
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ln november wâ5 er een hei-sessle voor het zgn. kernteam van Award Nederland. Haast tijd vcor
evaluatie is er ufÇebreid gepraat over de toekomst. Hoe kunnen we de organlsatle efficiënter
maken, gehruik maken van leders h¡ralitelten en op welke manier kunnen ure meer jongeren
bereiken- Ðe uitkomsten wcrden ln oombínatie rnet het advies van de Kleine Consultant, verwerkt
in een groeiplan voor 2018-2014.
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Pr en Communicatie
Er rijn in l0l7 diverse nieuwsbrieven en informatleve e-mails gestuurd naar alle betrokkenen om

hen te informeren over trainingen, ontwikkelingen en nleuwe materialen en toals.

Tljdens de landeiijke Awardbijeenkornst in rnaart en de heidag in november rlin meflsen oP Êen

interactieve manier geihformeerd over Award-gerÊlatêerde raken roals het ORB en nieuwe

afspraken rcnd o.a. de Expedltles. Ze konden ook input geven over allerlei ¡aken.

Alle deelnernende Awardunits hebben in septemher weer nieuwe posters en fþers ontvãngen om

¿o meer bekendheid te generen rrcor de Award.

TlJdens de landeliike Awardbiieenkomst riin een aantal

Awa rd begelelde rs, bestu ursl eden en Ambassadeurs

sefilmd, Van dat materlaal is Een leuk, nieuw filmpje

gemaakt waarin ¿ii uitleggen wâârom re actief zijn

voor de Award. https://voutu.be/NW4oKKKSoqA

¡adfM"t¡¡ 
¡s
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We rnaken steedE meer gebruik van social media; er i¡ een lnstagram account gemaakt, nieuw
mate¡iaal stäat op YouTube en ook de linkedln pagina is weer in de lucht.

füÉliatrEn¡llÈ1

¿P¡s' *!F¡' È*-: *:j
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De uitreiking van Awards
Tiidens de uitreiking van de Awards aan de iongeren worden de ouders, familie en vrienden van de

Jongeren uitgenodigd om aanwezig te zijn. Vaak rijn er ook Sasten van andere organisaties, partners of

sponsoren aanwezlg. Op dte manier rijn de uitreikingen ook een manier orn meer te vertellen over het

programma. de impact ên on¡e organl¡atie; PR dus. De Bron¿en en Zilveren Award uitreikingen worden

door de scholen en organisaties relf geregeld, de Gouden Award uitreiking v¡ndt plåats op natlonaal

nlveau. ln ?017 waren er drie Gouden Award uireikingen: ln Voorschoten, Amstelveen en MâaÉtfNchtl

Gaud ln Nløostrlcht

Jongeren dle hun 6øuden Awørd hebben afgerond warden doar de londelllke ørganlsøtie uitgenodigd om hun

Award te oûtvöngen ttldens æn feesteltlke hgænkomst. Ze staan dan letterltlk en ttguurl$k in het míddelpunt

want liet behnlen van 6oud ls een fdnløsttsclte prestatÍe" Ze hehben zowel activfteften op het gehied van

spart, Índtvìdueel t¿lenf en vrìiwìlligenwerk zeket 7 þor wlgehouden, ziin op een E,$edltle geweest vøn v$f

ddgen en vier naehten en heüäen oak nog een Resldenllal proJect gedaan.

Het progtamnd vdn zo'n uitreiklng draait dan ook om hen; ze vertellen over hun ørtfia?clten, hun leerpunten

en de øvonturen dÍe ze beþefd hebben. Hægtepunten, dÍeptepunten en behentenlssen komen oøn het

vøetlicht. Veel jongerenslulten nleuwe en s¡aordevolle vriendschappen en ontdekken nleuwe talenten. Die

worden soms gedenonstreerd ol øan de hand ven Qen *lÍ gemaakt lílnpie getøsnd,

De Çouden Ãwnrduitrciking vind sltø plaats in eentecstelllke locatÞ die groøt genøeg ís om î{rost de

laûgerën ook hun auders en !ømilie, Awørdb¿gcleiders en andere gosten te onþrangen. Za ontÍtaøt er Êen

leesteltlke sfeer waardaor de jongeren ¿trch wak don pøs reollseren wot ze g*presteerd åebåen,

ep g øpril Z0l7 werd ln een feestetllke zoø! van ået Vøn der Vatk hotel ln Maøstrlcht fiouden Awards

ultgeretkt øan 45 jonEeten Specrole gøsten w,refi Dhr. Mvens, Gouverneur van Limburg en mevrou$! Penn

burgemeester wn Møastrichf ca dhr. He4rnons, àurgemeesle r van Weert en t€rrÊns vaørîltter wn hel

bestvurvan de lntemotÍonsl Award l* tVederlond"

ils een wetkonstwoord doçr Mevroury Pen en een korte tçcspraak doat Dh¡' Hdlmons over het belang van

de Award werd ¿en g¡øep Aw1rdbegelelders uit lüeert uaorgrerte/d doo r mevrouw Cup, dlrecteur vdn de

Award In Nederiand. Deze groep hestøøt uit geboren Weertenaren eø stotusñoudert utt m"n, Syrlë en ilJ

begetretden sõrÍ¡er ÊÉn groep 'gemengde' deelnemers ¡l1dlens ået,{naordpro gramma. Ns dit ¡nsp¡rcreîde

verhaol over drcmen, omåffies en døødkrdcht werden een aûntal ¡ongeren uttgenadígd doør het presenføt e'

duo am een presêfltotle te wîzatgen. liræ mu¡reå, een fentoonstellrng van scôilderüen, een dantøl filmpies en

een demonstrotie uon .lcpons scft¡/t lfeten een duldeltJke vor¡ëteif ¡ien in de sctiviteiten dle de Jøngeren

hddden gedøøn. Daarna werden de {5 6ouden Awards ultgereikt door dhr. Bovens, mevrtuw Pen en dhr.

Heijmans en wäs er eÊn groot applaus wor dere bii¡ondere, jonge mensên. TlJdens riin felicitatis speech

benadrukte Dhr. tovens het belang van de maatschappelijke hetrokkenheid, delen van watie hebt en kunt

en het leren van elkaar, Een mooi e* lnsplrerend slat van het proBramma,
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De aanwerige gasten van andere organisaties waren reer onder de indrut van de Jongeren en hun

ontwikkeling, ß¡aäåt vertÊgenwoordigers van onder andere het Credo huis en 2Select waren er rnensen vãn
rnrs sãrflenwërklngrpartner in [imburg, hêt PGCJ.

Bilzonder bti de¿e uitreiking waren een ãantal ¡nternstionale gârten: twee collega's v¿n de Awardorganisatie

ult TsjechiÈ brachten een be¡oek aan de Awardgroep in Weert en het jongerenwerk in Mãastricht; moole
gesprekken waar de collega's r¡eel van hebben opgÊstokÊn. Þaarnaast was de dlrEcter¡r van de lfltÊrnätfôûãl
Award uit Slouaklie en de directeur van de lnternãt¡onal Award in luxemburg aanwerig.

Na het íotwoord wäÍ er v6or alle aanwe¡igen gelegenheld om onder het ßenot vãn Êen hapJe en een

drankje de d¿elnemers te fellclteren.
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INTERNAT|Oh¡AL AWARD FOF, YOUNG PEÜPLF, THF hJE] þlERLANDS 2017

Kwaliteit en sub-licenties
Na de externe audit van januari 2015 zijn we r¡oortdurend bezig geweest om de organÍsatorische

kant van de lnternationalAu¡ard in Nederland op orde te krijgen. Adminlstratie, betalingen.

privacy, venekeringen en ICT moeten goed geregeld riin en kosten veel tijd.

tn ltl6 rijn onder andere de algemene administratie en deelnemersadministratie verder op orde

gebracht. ln L0l7ls het ORB ingevoerd; een dlgltale toolwaarrnee zor¡¡el deelnemers als

Awardbegeleiders de vorderingen van alle act¡vate¡tê¡l kunnen bijhouden. De benodigde

vertallngen, aanpassingen van documenten e.d. heeft veel tijd gekost. Oe koppeling tussen dere

adminlspatle en de betafing van de deelnemersbif drage (gaat nog steeds via de website) wäs een

ander probleem.

We werken inmiddels met duidelljke vrflwilligerscontracten en hebben wor bestuur en

Eeoordelaa rc VO6's aa ngevraagd 
"

Ook de sub-licentles met scholen en organisatles rljn op orde, rodat helder Is wle waaruoor

verantwoordelijk en aansprakelIk is.

Voor de invoering uan de nieuwe privacy wet ¡n mel 2018 hebben we een protocol opgesteld en

ook on¡e 'algemene voorwaarden' aangepast'

Dc 6¡t¡tr mrrnden van 2017 rijn we druk berig geweest met da voorbereldlngen voor de audit ln

ianuarl 2018.

Fin a n ciën
Ook In Z0l? is hard gewerh aan het verkrljgen van meer financiële middelen" Enerzijds hebben we

de inkornsten via deelnemers en deelnemende organisaties op orde gebracht. te scholen betalen

niet alleen voor deelnarnÊ ftaãr ook voor de trainingen.

Sponsoning en fondswerving
ln samenwerking met Mercel Evers van Firmin hebben we on¿e ¡oektocht nâäf structurele of

projectrnatige subsidie doorgeret. KANS fonds en Janivo hebben Õn¡e ailnvrägen gehonoreerd.

I'ielaas zijn ook een aant¡läanvragen, onder andere b¡¡ ASML Foundatíon, afgeweren'
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INTERhIATIONAL AWARD FÖR YÜUNG PEOPLE, THF NETHERLAI!DS 2017

De Gemeente Weert ondersteunt sfecffiek de Awardgroep fn Weert.

Een particuliere sponsor ult het ¡ulden van het !and, HQ FacilitV Management" is bereid gevonden

ons substantleel te sponstrren vanaf 2017, waardoor de continuiteit voor ln pr'lnclpe drie jaar

gewaarborgd is.

ln oktober vond weer het tr¡dltfonele Golftoemooi plaats,

ditm¿al ln Nistelrode. De familie van Eerd heeft de baan

gesponrord. Naast PR heefr het toernool ook een mooi

sponsorbedrag opgeleverd.

Sarnen met ftlelleke Slaat¡ van ZSelecet, een eîpert fn fondswerving hebhen we ook een aantal

ãånìrrågÊn lngediend om eelt specifiek pro¡ect rond Open Award centers, te flnsncleren. lnmiddels

rijn we in gesprek met de Goldschmedlng Foundatlon,

Ook in 2017 ziJn we door eên aåntål bedrijven ondersteund bij een aantalactiviteiten; sponsoring

in natura. MannaertsAppels, notaris kantoor in Tilhurg; heeft de boardroom beschlkbaar gesteld

voçr on¿e heidag in november. Merino Services, Êu¡iness ConsultancyEn Software diensten in

Tilburg heeft de trainingen voor de Ambassadeurr gefaüil¡teerd.

Balans en winst- en verliesrekening 2017

The lntemationalAward

0isterwijksebaan 90

5û18 CC Tilburg

Datum¡ 03-04-2018

gAt*Nsr/m 31-!t-t017
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ll'JlERllAl ,ûhJAl ,À,'',fuAF,t) tClR'/Crlil',Jû PEOPLt, îHF i!FTl-lt:RLAI'lLl5 2Û17

Code Om¡chrilvlng

0700 Besteedbaarvermogen

1000 Oebiteuren

1210 Kenl¡ rels

f300 Rekening Courant bankler t95

1310 lnternetSpaanekening644

13t0 lntsrnetplusspearrekenlngTl9

Saldo

Actfua Pa¡slve

9,640,00

2.3932,93

seË,is

7.6'63,15

4A.782,L4

1.650,50

0,00
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INTERNATIONAL AWARD TOR YÜUNG PEOPLE, THE NETHERLANDS 2017

The hternâtionâl Award
tistenrþeba€n g0

5018 tC TÍlburg

Þatum; 14-û3-Ztl8

Wlh¡ST & VERLIES 01.01-2017 ttm 3I-12-2011

R¡iskæten
0 Vq¡*þ!.l¡lqlgÊtsn

.TaMonôa en ffier¡e¡
,Admus-lretb dtu

,åCæqrtpnr.Ë-

"Þlwf.een bi¡v
en adm¡_$gl1g!þkoatan
aten sn d-rHçn

?oss ,Beroepe traqf'¡t
,Lqqntp$rq
Ujlrç-lkhqËn

_Meterialcn yggr-daeþamera /plirt
Eijdrggeq_qqn gilr€ikirqe¡ en qgloriatan
q-!üpqlpn b€oordeþgry þ,1¡ e¡peditiaa

teeo
'€oiô
'tozo
'eosa

ldoctån Trainlrlg
Opbrur¡gnlen T¡ainir¡g
Retskðâtãn pr{act hrvetsbare jqngrarcn

prû¡êcl l**etsbars þrgeren
prqocl kwatebare þngeren

Giflen en-¡chrnkimen
Golfloernooi 2û17
Beehnmartldrage
Schoolbfl#qgan

Felqg glf ËÊqp brargeten q n tð.rtS
Elrdrssdhat
Saldo

1.975,06
2.165,09-

Q4F-,74
7.427t14
1,5!7rsF
1.2'-S-8,!q

4F=??q,33
7.860,09
2.,4S0,1$

UUinct

2"374,'t6

44.000,00
3.$8r,44

1g.ggg,4g
12.&40"û0

?osô
koo
'*{w
fuso
'41ão
?eoo

'sof ó
'eots
'aôzo
'Efuo
'e06,û
'ggcz

Vcrblijfskosten
Prir*- an porto

3.,!Æ'?g
?1e00

1.36f ,íE..
l.ð71,13

4.ã85,ã{
3.915,07

460,7S

lg,s6
?.895,77

82.6ût,0ü 82.601,0s
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INTTRN¡\TIOI"JAL AWARD FOR YOUNG PEOPI.T, TþIF NETHERLAIÏDS 2017

Bed rijfsinformatie
Stichting lnternatlonal Award for Young Pecple, The Netherlands' Ook genaamd: Stíchting

Afgernene Vorming Jongeren, The Netherlands, gevestlgd in de gemeente 's€ravenhage'

Þoelstelllng van de ¡licl*itu

Þe stichting heeft ten doel het bevorderen en sntwikkelen van het psychologisch, fyslek en sociaal

wepijn van jonßeren in de leeftljd van veertien tot en met v¡Êrentwintig jaar en voortË al hetgeen

met eÊn en ander rechtstreeks of rijdellngs verhand houdt of daertoe bevorderlijk kan zijn, alleg in

de ruimste zin des woord. De $tÍchting heeft een voor Nederland geldende licentie voor het

uitvoeren van het Awardprogramma, verkregen vðn de The Duke of Edinburgh's lnternationat

Award Foundation. Ðe stichting tracht haar doette verìÀre¡enlijken door gebruik te maken van alle

haar dienstig voorkomende en wettelijk toeg€stene mlddelen en vcorts in het blJronder door:

al het op¡etten ven eÊn nlet-competitief en vrijwilllg proÊrammâ op psychologisch, ffslek en

sociaal gebied. gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het

ontr¡ikkelen van het relfu ertro uwen, doorzetti ngsvermogen en

verantwoordelfikheldsbesef bij jongeren ten oprichte van ¡ichzelf en ten opzichte van de

gemeenrchap middels het programma van de lnternatfonal Award for Young People

bl het toÊkennen van certificaten mct Bron¡€n, Zilveren en 6ouden lnslgnas indien één der

niveaus van bouengemeld progråmmâ met Ëuctes ls afgerond.

cl Het bewaken van de kwalitelt van de uitvoering van het programma middels het ultgrvcn

van suþlicenties of samenwerklngsovereenkomsten aan organisaties die het programma

ultvoeren.

Kantoorhoudend aan het adres; Vazalstraat U,5021DR Tilburg"

lngeschreven in het handelsregister van de Karner van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden

te t-Gravenhage onder numrner: 41157808'

Wij zijn een stlchtlng met AltlBl status, 815CI24563

De st¡cht¡ng lnternational Award for Young People, The Netherlands is een erkende Nation¡l

Award Authorlty {NAA} en aangesloten bij de 'Duke of Edinburgh's lnternatlonal Award

Association' te Londen.
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INTERNATIONAL AWARD FOR YÛUNG PEOPLE, ÏHE NETHERLANDS 2017

Colofon
Tekst en eindredactie lnternational Award for Young People, The Netherlands

Fotografie The Duke of Edinburgh's lnternationalAward Foundatlon en lnternatlonelAward for

Younß Pesple, the Netherlands

ü# 7ÏTI E INIERflANOi¡ITL AWARD ¿\J5
FORYOUTì|G PEOPLE )f

THÊ II[,THËRL*I{OS
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Een terugblik mat veel beeldan én met verholÊn von ollerlei

mëns€n dia een bclangriikc rol :pelen fn de organisotle cn

ultvoering von het Awardprogrqmmcr fn 2018, lcn ioor
wsErÍn we oru 25-iorig be¡tson in Ncderlqnd vierden Én ccn

finonclcclfi¡ndomant voor d* komends ioren hcbben gelegd

om nog mêÊr iongcren in Nederlond ull te dogen;

finding your possion, purFose qnd plEce
#liJo r ldReody.

&
w

lnternstionol Aword for Young People,
the Netherlsnds
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Joorver*log IOl S

ìlovember âO17:
Easis gelegd voor

Groeiplan
Bij illann*erts tÄppela

Februâ ri:

Bezoek uit Londen:

Review of l¡cence

¡llelacq Stoofres, f,egionol direclor von de lnlernolionul Áwurd Foundqfion i,n londen, gespre& ffef ds
Áwordåegeleíders ln Wee¡i"

Psgíno 2



Joorvcrrlog 1Ol8

lo gesprefc met êen daaf vsn ftat bo¡fuur. Ker¡nisms&i¡g mef E*thar Dro¡le von ftal Rode Kruis'

,i

-\.ïr" I

TRAININGEN 20I8
Er zlfn lwee fralnlngen Yotr Awordbegelelder¡

uitgcvocrd woarbll l0 nieuwc bcgclcidcrs voor ol

b¿cloande unltr' ¡lin getralnd.

Trsin-de-troiner

ÞosrnoE*l zlin cr dric niauwa mÊnlên gestÕrt son dt
oplaldlng tot lralner, ln semçnwcrklng mel Scoutlng

Ncdcrlund, Vlo de zgn. kwalificolickaort voor

?roínars, worken dezc vrllwilliger: vio ean

compatcntíegetichte methode, bcgclcidt dsor mansen

vcn Scouling Nedarlond en Aword Nederlqnd.

Februari:
Training
Nieuwe

Awardbeseleiders
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DE AWARDGROEP IN WEETT

Wot in 201ó b*gon ols ecn "pilotgroep"
ln Wtcrl l¡ fnmlddrl¡ ullgcgrocîd tot ÊËn

írrlÊuza groep iûilgeran día dcelncmcn
crcrn då Goudm Aword. À{¡t ln 2Ol9 dc
Expedltlc ln hst vûÕrull"¿icht on in 2018
een prorfexpedltlc ln lvton¡chou {Duítrc
Elfalf.

Þe groep bertoat uit Syrkchr
¡fsludroudarr dlo nu ln Wåârt wonËn Gn

loçn ze begonnen oon hst progrümmo
nog op her AZC verblEvan. Het ls ecn
cnthor¡slc¡tc Sro6p daolncmcrs, woorbii
hct pregrommo roms mel mccr "ydllcn
en op*aon" godl don gebruikcliik. Dof
mookt de ultdoglng des te groter ar
uiteindelilk d* belonlng des te mooi¿rl

Ftrnido Kodro

Coördinsfor,{wardgroep Weed
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[lei:

lnfsrrnatie ovet Haatschappel ijke

Diensttijd

touro de l(inÊ*Hçr ovcrhondigl informotic avcr dc Áwurd qon ¡üocLr¡acrclari¡ Elolrluis, die '/{aot¡choppalí¡:fre

dicruüfjd in r'n porlcfcuil¡c ñæff.

Januari tot april:

ek door studenten tlool

ûtoeiplan
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SPONSOREVENT 2OT 8

Vsnuir aÊn ¡dac vun dc Goudm Aword houder¡ lt hot sponsordlncr ont¡loun cn i¡ Tom Kuiiparr

doormec oon de slog gcgaon- ln ¡cmrnwcrkfirg mrt John G*von von dc gclilknomigc kookctudic in

Nuenën, hebben wê êÊn kookwork¡hop gËorgdni¡card. Ëcn groof deel von hel teom van lrtËrlno

Conrultfng utt Tllburg, heeft ccn prochtig y¡er-gsngên-rncnu gekookl ân lãn elkEor geærveerd' Ook

de groeprfoto lr bll dc crudio gênomËn en w;l door tan Goudcn Aword daelneemster, lvtorgrlel

Itlonrter.

Met dc opbrcngrt von hct díncr ziin motËrialËû gôkoút voor de txpedltlc von dc Awordgrocp ín

Wcert
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t

i'

Oe Ámåcssadaur von dc UK, Pefer ìffilson, hceff in f.Iiau*spoort i,n ûen Hgtf|g, de Go¡¡den Ánords uilÐereikL

' Bronzen Awsrds 6r, Dê Murffr'cme Acodemic rn Flcrrfingen.
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Zílrenen groÉp.

UITGEREIKTË AWARDS IN 20 I 8

Brons¡ 292

Zllver¡ I I I

Gaud:99

lotçsl 50?
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Joorycr*las ZOI I

Augustusl

lnternalisnale Expeditie

ln $lsvenië

l

rweo dtelneanslcr uil Nederlond sluílon oon bii ecn Sloveen¡e fxpodilro groËp.

Fllcn cn liefte Scåepen¡ mcf do groep dacln*naers oon de l(snro rei* mcf dssrin een Gouden Erpedilr'e cn
Res¡'denlí,al Proþct

Pogino l0
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KËNIA 2OI 8
Tlldens he? verbliif ín Kaniq ì¡/Érd avernocht bll een gastgÇuin geregeld en sllepen de declnamers 2

nocfilen, scmên mei ecn ondere daeinênier, bii een for,,iiie in de buurî. Deze gezlnnen nünîen heb mee op

stctptouw noor oclivi?cîten, fomiliäj murkl¡cs cn ulties. Ook wcrd Êr Ëcn tocht gefioökf door dc iunglc. 4

dogen lung llepen we '15-20 kilamelcr. Sqman mÊt bcgelêlder* von dc Kenioonsa Precldent¡ Aword {de

Keniqansa vargie vçn de Duke of Edinburghr Aword, in Nederloud de lntcmclionql Aword For Young

Fcople) gingcn w€ Õp pÕd mef kompos Ên Ëên kssrt, De nochten werden doorgcbracht in can tant op aan

velllg lcrrcin.

Þe dria intansirve wçken hebben wc afgcslolen in acn rêlort zodol de grocp kon nobaspreken en evan

kon'londcn' voordot we teruggÌngên nsor Ncdarlqnd.

tlian Schepens, Çouden Áword hor¡der en Édn von do bagofeiders von deze reis.

Augustus: Nawaka van

ScoutinS llederland

Mel ccsper sÍgnel ilink¡] en wilco Sonnink (rechrs) van scouling Nadedond.

Pogino I I



Joarvorclog l0l I

Áon fial r,r¡srk i¿ het Awsrd-kgdtoor oqn dc Sf, Ánna¡lroüh von linft¡ noar
rs€hls *{nto von Sui¡llctom (bacfuur oncfersfcuning}, Froncfr Élon'o fbo,rluur} an
Jenny $choeeÕru, f tügi's¡rc.

Septornber
Uitreíking Awards

lntern school
Âm¡terdam
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':.'

,'''sePtember:
Ch4ir¡ty goll toernooi

.'tn Hastelrods,,''

TFTAFlil¡Vrbmrù¡ !15 *ptcúù(' lûl t

The lnternational Award for
Young People ontYangt € t 0.000,-

y&t¿; çãt ld.sn¡rr arúnñ qs árldår4 Ì$ft st6ídtt ¡4tÛ ¡att t¡4dl.f

NÉIII|OOE ' âh.hnril da'útdl nrl Yol & l3rÚ t¡rr Ò OgÙ €¡t |liFila, Dl ilil|Iht

mg,fl r fiff Hfr ffi n îilÍHîffi H,i#:
*.¡¿, O.r *nti 'l.¿ 

rr roi r¡ Hm¡ttor¡ lilrd lU Tlt¡rl| fsdr ¡rçdt
0ì'lüllllr.tllttornÞlurilrt' 0ûdqtrn üll ¡hal t¡ldalLútd

fon h cr|Ét tta3ttfrl'm-tr ¡t+ tcà¡úln rntotrrnr'itH' Hrl
ünrcn anr úchô ù! ilr{dì {rlüt ñrtta ¡orilklf, Éìa{ t¡
ûf rpflb.l, mr.l*h¿p9o{l ol dq Dr*hlrËtdlûtf{bct¡úd
¡m'tuurftl .{åa.û f.{ldtïrr dl Ú0 b.ddls.tr lQ¡cth a
¡r bç¡¡¡ rbor 

-¡¡ à.Nìftn oC dt ümÍ!ar| ¡dvôaÀlan .r Coa¡ct-
,r,arn,o $'/

õ¡¡tr{h|pfl CH¡11{,|'l.Yt t li'

n{l dlmr üo rhç(q¡o a4Ê

{ tût{t,, e¡ñ P¿ß¡llú CbP,

d¡rÊ{lñ(à r¡r th. lnlrtt¡¡n*Èl
Ârr¡ftl fw ]hwrf fftûÈ Hrl
rûrlr'ln{h tponilËb(rtq lel
w¡lcn vcnldd æcr bù¡l¡
¡orlk dorfrr.

Talenten en elgen kracht ontdekken,
succeservariñgen opdoen en hÊt

beste uit ¿ich¿elf halen

Har do.l 6 d¿! lonr.rtñ ìlrl u' Or )Ëldipo.tLr d¡ l¡l' h¡l
ilE;;. ç;; ¡.ñ.ttr *¡,ltl' l{Q l{ûft qu¡rl¡.{ riì wbarl FGl Þfth¡ut lwPl GrÚP htt ru
tcn, rrttrüvrln*ñ oflrùéñ Oc k{l'.tl,lll¡r. ful¡oa Focll. (Êr,wt!Gl ]¡¡ ti tu4n+4 ov.r'
an h*t b¡ltc u't ¡*län'l trila¡, ovrrfunrl¡rh ì ¡vçtdr $*îr hcllcô
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-{ál¡ trf 5tA{:i
r{Êr Jolrd rÁ.lt}lf

tj.lqF .lI,) llll ô¡tl¡ (}H JL
GHlll¡tH l¡ r'ËRLf GCf Hl

rl

rß\

HIF

-"æJ

RODE KRUIS EN INTERNATIONAL AWARD IN
PROEFTUIN VOOR 

^,IAATSCHAP 
PELIJKE

DIENSTTIJD

Her Rodr Kruf¡ bicdt iangercn in somcnwêrklng mot Aword
Ncderland, êrn lntãrnoticnqql tclantprogrommo uon; lh¡
ln'fernotlonul Aword for Young Fcople.

Dc d¿clncmêri wêr*ðn, gocoûihl door +en Tolcnt coÕ€fi, zo
zclfstøndlg mogolflk oF drtr gabladcn oan hun per¡oonll¡kË
doelen Sporl, lndfulduccl to¡Çnf cn Vrlf wllllger¡wsrk. Binçrcn hcr
Roda Krul¡ kunncn zii proktilkervoring opdo€n mât
vrllwllllgcrswcrk en hun tslcnt ontwlkkalan door aqn dc slog tc
goon olr hiulpvcrlcncr, techneut, bldfnggcvcnde,
proiectcoördinolor, voorlldrt år, commun¡csliskrodrt of
ols bcgclcldÊr vsn EHBO-sc,tlvttdt¡n voor klndercn.

ln dezc FroÊftu¡n ontwikkclen en be#rrlfvrn wË da cooching door
dc Tclcnt coochcs, peer-to.pecr-cducëtiofl, uitgcbrdd zodot er
son h¿t eÌnde cen prdktbcho toolkit ís gevuld. Hlermee kun hot
progrornmd tÊg€n baporhe koslcn graotlchollg v¡orden Tngazat"

Ullelndalllk moÉtån ollc lcktrlc ofdelingen zelf*tondlg mÉr dît
baproofdc progrdmmq oon de slag goon, zod6t hçt zirh ql¡ cen
ollcvlok binncn hpt Rode Krul¡ kEn verupreidan.
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Jaorvrr*log 2Ol8

Het jubileum feest in

het Philips stadion
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Jqorvertlog 3Ol8

MOOIE TRADITIE

Tlldens het golftormool, ook dlr ioor \L'crr op Thr Duka ln Nistclrodt, strfldcn da daçln¿iner¡ om da

Monfquc dc Kostqr-boksoL Nsost ecn zumlçe & sportlcva dog gcnoten dc daclnamcr¡ ook dlt loor

warr von ccn fonlostirrh dfner en krcgcn zË mlrr informallt svar hat AwurdprogÍdmmo, Dit keer wos

Lsure da Klnkeldcr aonwczig om te vi*ellcn ov¡r da lmpact dot hËÎ moadoen oan de Avrord op hoar

hsd. Dr opbrengstcn von dit lponsôrevênl ltom:n tcn gaode oon Awqrd Nederlsnd ¿n wordcn besteed

qsn ondar ondere dc biicankomsfÊn vaor ullc vriiwilligors'

Êersle hsining in haf Áwarnd'ksnloor in Iilburg'

0ktober:

Trainin$ nieuwe

Awardbe$eleiders

Pogino l7



^Jssruc¡¡log 2OlI

HOE MAKEN WE DE AWARD BEKENDER BI.I INTERNATIONALË SCHOLEN?
ln hct nofoar vsn 2018 htb lk qlr ofrondíng von mlin rtudle Communicotlc, ondar¡oak gcdoon nsor dc
molicven von desfnemtndc rcholçn om h¡t Awordprogr{rmms tron tü bicdan, om zo gcrldrt nlof-
dcelnemenda scholcn tr kumcn bcnoderen. Hoo¡t de drcln¡mcndc schclen werdcn ook de oud-
dcclnan¡endt scholËn banEdard orn tc ondcrzocken $/üurom zii gartopl ziþ.

Uit dc rasultatcn von do rtspondanlar zijn aan qonlol oonbcvellngen voorlgckomrn. Er wordt onder
andcrc oonbcvofen om mËGr mond lot mondrcdsmc lo ganercr€n doot middçlvon influcnccrr cn
merkombogtsdaur¡. Dqornaa¡t wordt geodvlseerd om de mogaliikhrid ta blcdcn dot mlddelbore
¡cholon ondcrling rnçer kunnsn rtrrnênwêrken. Verder bfiiht uit dc re¡ultotcn dot het gÊw€ßtä
lntornotlonoh kuroklcr von hct Awordprogrorñro nlct ols zodonig êrvdrÈn wordt. Âsnbevohn wordt
om hltr mrer otrndocht oon te be¡tcden

Door Íanny Scfioavars, Gouden Áwr¡rd l¡ouder en rûogroìre Cammumiolíe.

-¡;$r

gÉ1',

,:Il

i!

Paglno l8
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Joarver¡lns l0t I

fÄlÂS-collago'r,

SUCCESVOLLE AANVRAAG BIJ THREE FUNDS VAN DE FOUNDATION

Voor dc gracl von ha Awordprogrömmä ln Ncdcrlond hsbban we vonof novtmbôr 201ó mll ccn

Ërolê grrsp tüènrËn aan strotrgit orrtv¡lkkeld. lnput hl+ruoor wos hct ondrr¿ock van de ¡fudenlcn von

de Klelne Con¡ultant cn hat ondrrzoçk door Jonny Schoevsrs. Dc rlrotcgír hebbcn wa olc bsd¡

gðnoman yoor êen ¡ubsldicoonvroqg voor dc Thrcø Fundt, het stlmslcringsfonds vqn do Foundatlon.

ln novambcr hrcgcn wc borfcht dot de öönvrðEg gchonorcard wordt voor de pcrlodc 2Ol9 tot ün mtl

2021. Þot bctakcnt dot wr ín 201I twec parftlmc ¡tEflcdcn aan kunntn nômen en budg*t voor o.s.

een nlcuwr wabsltc en wcrvingtocthrhÊllon"

Pagino l9



Joslverclqg ?Ol I

Over 100 Eranza o¡rd Silver Awurds trt lhe 8rílalr $cfiool rn lfie Hefl'¡edcnds.

ERASMUS+ SUBSIDIE VOOR UITWISSELING r\/tET COLLEGA'S UIT DRIE
ANDERE LANDEN
SomEn met dc lsnden Bulgorlia, Ulouwen m TsiechÍë hebban u/e hondan inccngaslogÊn om verschíllandc
trolnlng tc creërcn veor olle Awordbagclafders. frlet deze lntamationola frofningen bledm wa dc
Awordbcgclcidcrs de konr elch nog vcrder te onlwlltkelen ín dc verschillcnde competentics diç vdn cËn
bagclaid*r verwscht wordan. Hiarnqqst lcren de bogrlaidars tiidens hun bezsek veal ovçr het lsnd woor
dc ?rolnlng don plootr vindt woardror Ër nleuwo mogcliikhcdên voôr ultwlrmllngen rn Expcditics
onlsloon. Boundlng an elksor beter leren lcennen, i¡ dqqrom zccr brlongrlik,

Het gthalc profccl werdl geflnoncicrd door Erosrnus* dle verontwoordcliik i: voor de Europrsc
¡ub¡idiavcrstreltking. Ili rlclrten zídr spccifíck op olle vormrn von formccl cn informele aducctie voor
kindrrcn en ieugd.

0Eor fiam Kviipers,

Gouden .Awsrdft ouclc¡' en proþtleider in N¡dadqnd

DEELNEÀ{ERS

ln 2018 rlin cr in tolual 771 longerËn gÊ¡tsrl qon hun Aword: Brons, Zilver of Goud. ln onder¡taqnd overzicht
ls duldrliik tc zlen welke pltkmomanrtcn er zfin in de betqllngen vû.,i dc deelnemerrbl[drugcn door dc
iongcrcn' Omdat enkelc unft¡ cndrrc batoul-ofrproken hebben, siqsn nist alle Ill iongon ln dcza tabel.

Pogino 20



Jaqrvclrlsg 2Ol8
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AantalAwards in 2CI18 Per nraand

VRIJWILLIG;ERS/ VOLWASSENEN DIE EEN ROL SPELEN lN HET

AWARÞPROGRAMMA

äË('6
b

F¡

0rc

FÛ

È0

l0

6û

50

¡10

qn

t0

t*

0

Ë
ó

3

7

(Deelt) Belaold Op wiiwilligr bogi¡ Totoal

Awordb*goltlder¡ 55 39 94

Expedltlc bcoordclEor¡ I I

Andarc vrilwllllgerr¡ Ambs¡sodcur¡ *n

Rqad von Advlt¡

23 23

Trolner¡ 3

Bcsluur 7

Stof 0r8 FTE vcrdccld ovcr 2
mcnSËn

2

Totoal 57 80 r37
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^Joq¡v¡rrlas 3018

FINANCËN

The lnternalþnal Awâltl
olsbnr¡lll(sÊbffin 90
S0l8 CC ÏlburB

Daü¡m:20{ls'æ19

WN$T & VERLIES 0{.0{.201t Um 3,|.{2,2û18

Saldo

I

¡l4sll

{660

I

{tsf

GN

r/æf

t9.765,81 t9.76SÆI

Pogho 22



Js,orvrruls¡ l0lE

The lnternational Award
Oieterwijksebaan 90

5û18 CC Tilburg

Datum:09-04¿0tg

BALANS tlm 3l-12-2018

Gode

Reken Courant ES5

Activa Patdva
72

,00ö
I

33

42.Ð96, 72

FogÍnu 23



¡Jãorvett 20t I

BE DR IJ FSI N FO R MATI E

$tichting lnternational Award for Young People, The Netherlends. Ook gerraamd: Sticht¡rrg Algernene Vormlng
Jongeren, The Netherlands, gevestigd in de gerneente's-Gravenhage.

Doalstelllng v¡n de sticlrting
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch. fysiek en socÍaal wehijn van

Jongeren ln de leeftijd vân veertiÊn tot en met viereritw¡ntig jaãr en vsorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe hevorderlljk kan zljn, alles fn de ruimste rïn des woord" De

Stichting heeft ern voor Nederland geldende licentie vEor het ultvoeren van het Awardprograrnma, verkregen
van de The Ouke af €dinburgh's lnternational Award Foundation" De stichting tracht haar doel te veru¡e¡enlíiken
door gebrulk te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegeståne rniddelen en voCIrts an het
bijzonder door:

a. het opretten vail een niet-cornFetitief en vriiwillig prograrnma op psychologisch, fysiek en sociaal
gebied, gericht op zelfontplooling van Jongeren, wäaründêr begrepen het ontwlkkelen van het
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf
én ten oprlchte van de gerneenschap middels het prograrnma van de lnternational Award for Young People
b. het toekennen vän certlflcâtÊn met Bronren, Zllueren en Gouden Inslgnes Indlen Één der niveaus van
bovengemeld programrna met succes is afgerond.
c, l'let bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het programrna rniddels het uitgeven van sub-
licenties of samenwerkingsovereenkornsten aan organlsatles die het programma ultvaeren.

Hantoorhoudend aan het adres:5t. Annestraåt 20,5025 KE Tilburg.
lngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabr{eken voor Haaglanden te 's-
6ravenhage onder nurTtrüer; 41157808"
Wlj rlJn ÊÊn stichting mÊt ANBI status,815024563
Þe stichting lnternational Award for Young PeoplÊ, The Netherlands ls een erkende Natlonal
Award Authority {N4,4} en aangesloten bij de 'Ðuke of Êdinburgh's lnternationalAward Association'te Londen.

Pogino 24
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2015: €91.364::> meegenomen ¡n budgetoverhevel¡ngsvoorstel 201-5 naar 2016 en dient nog door de Raad goedgekeurd te worden

r spraakinstallat¡e toespraak BM informatiebijeenkomst burgers dd 14-09-2015

Huur spraakinstallatie toespraak BM lnformatieb'tjeenkomst burgers dd22-t0-2015
Huur spraakinstallatie presentatie COA locatie kazerne Weert dd 8-10-2015

Huur 5 x party-kraam, garderobe en kleerhangers dd 22 oktober 2015

Huur spraakinstallatie omwonendenoverleg kazerne Weert dd 10-11-2015

Huur spraakinstallatie omwonendenoverleg kazerne Weert dd 9-12-2015

Bakker Vries (2016-00051)

Bakker Bart (201.5-009089)

Dranken en Party (2015-010614)

ng (intern)
(201s-009238)

Dranken en Party (2015-009143)

omwonendenoverleg AZC dd 9-L2-2Ot5

dakloze maandag 14-09-2015

i t.b.v. staatssecretaris Dijkhoff dd L2-9-201-5

tijdens i nfo rmat¡ebüeenkomst burgers dd 1.4-O9-2OLï

7 party-kraam, garderobe en kleerhangers dd 14 september 2015

raadsvergadering zaterdag 12 september 2015

behoeve van:

(201s-011423)

(201s-012361)

(201s-010s92)

(201s-010593)

Mertens-Roeleven (2015-009296)

Hostellerie Munten (20L5-009306)

Be&æ Bedrag

ten laste brengen

van kogpengeld

€ 5.?94,87

€
€
€
€
€
€
€

€

€
€

€
€

757,50

339,33

975,73

55,24

L6,U
86,51

1.900,00

435,20

373,28

497,40

501,30



2015; € 91.39 ==> meegenomen ¡n budgebverhevel¡ngsvoorsl 2015 naar 2016

2016

vergoed¡ng voor voorbere¡dings- ên ¡ntiêlê kosbn

(zmGm2sl)

dærd€ Þd goedgekeurd

Þkkervdês (2016-mm)
&kker Metuns-Roel€ven (2016-æ#91

omwonendenoveleg ÆC Weefr dd &1-2016

Æc dd 31-3-2016

Æc dd 31-3-2016

omwo¡e¡deñoverleg ÆC WeeÍ dd 31-$2015

Dinerbon BM (vrijw¡ll¡teß AZc)

Vlaa¡ tbv AZC (2016010730)

U¡tbrengen ju.¡d¡sdr ådvies inzake vludrtelingenwert Advæãþnlånbor El Aqde

Vetualwerltaåmheden dd 2G2-2016 {2015{4132}
Telefonische rolkd¡enst dd 2G12-2016 (2016013186)

felefon ische tolkd¡enlt d d 2l-D-2O16 12071-WA73l
Têlefon¡rhe lolkd¡enst d d 22-D-zol6 12071-lm7l
Telef on¡sche tolkdienst d d 22-D-2O76 l2!a7 -úl0l2l

(2O1Êm3sO2)

tæltrâ¡ninsen {2016-mlæ1}
levensonderhoud per kð

rcv
WÊrf ¡år,di¿n Horne (2016"ffi430)

ll-!-]ses7)
lvlæi vr¡¡will'gers Azc u¡tòebld per þd dd 25-7-206

welke ø løste koñù vdn hetjoor 2076:

UrÞn lêrntêâñ 2015 Ên 2016

fte Publ¡ekzaken 1-2-2016 tot 31-12-2016

PtZà

onNân8ên tâduur voor ¡nzêt vê¡l¡gheid peiode

utTovEx Ð15

UGn (ernteâm 2015 meenemÊn å15 ¡n¡tiele kotten en uren 2016tlv koppengeld

lnzet vær verhu¡z¡ngen en vluchtelingenpaspooden

lnhuur special¡* gußerzaken op geb¡ed van vluchtelinten

op lo6t¡e Æc tidens omwonêndenderleg AZC dd 31-3-2016

vluchþling

Mus¡c (Bëñêtietonceft'dd 2&5-2016:100 tâaden ðd € 1¿50(2016-00t130)

vriiw¡lliær'AZC ¡w ontru¡m¡nÉ lled¡ngopsla8 Æc
ivm ãfr@r kledingAZcnær EoosEnzeel

vr¡jw¡lligeß AZC

om vluchtelingen te kunnen ¡nschrijven

1 fte Publ¡ekszaken vån 42016 tot 31-12-2015

ln¿et leerplichtambtenaar o9 AZC gem, 5 uur perweek

lnzet medewerkêr OCSW op AZCgem. 5 uur per week
gtdrage in de huur (vùaf21-5-16Vm 31-2-16)€356 permñd

B.dñ¡

€ 91.364,00

€ 354.752,û
f 35.m,m

501,30
395,79

396,23

995,m
4ß,30
2æ,û

1.300,00

2.747,50

159,53

600,00

25,(n
7400

1m,m
38,30

1.0(D,o
xso,æ
191,m
51,50
27,43

62,37

€

12.(m,00

42.325,æ

21.M3,n
9.776,m

8.938,æ

9.959,00

2.774,!t
2,200,45

B.dr¡t
hbúbnil6
En lopÞc¡Ncld



8ud8et COA 2016: € 2OO.OOO ==> meegenomen in bldtetoverhdel¡ntsvoorst€l 2016 naar 2017 en ¡s door de Raad toedgekeurd
Sudget COA 2017

l2Of740A9O3, 2OL7404767, 2oL7-ú4696 en ME-BTW reseder¡ng 2016)

Doo.n âdvo@ten (2017409785) kosþn

WTc Magazine (2017{07013)

Punt Welztn (2016-007397)

þ¿c

kant@¡ (2017{O1406}

bank uitbetaald)

MeditÞ (per bânk uitbetaald)

(Brigitinesse ==> per bank u¡tbetaald)

Weert
grcenten

cater¡ng

Weert UP (2018-000586)

te betalen aanvullende financier¡¡g ertn instÞom leerlingen AZC

re beta.en 2017 súbs.dw¿rd p,oj.vluch!et;n8en

welke ten laste komen von hetjoør 2077:

Uren kernteãm 2017

aãntal uÞn dtÊ inzet Publiekzaken 2017

1 fte Publiekszaken

lnzet leerplichtañbteñãar op AZC Eem. 5 uu¡ perweek

ln¿et medderkerOCSW op AZCtem. 5 uur per week

8ûdÊge ín de huur (014!-20f7 Vñ3f-72-2017) € 356 per mnd

UITGAVEN ã)17

hulp staturhouder
llnch BM en vlwhtelingen

b€geleiden syr¡sch gezin

tbvvuchþlingen
owanS

Brigitenessen vluchtel¡ngen

vluchtelingenopvang en boete

AZC

en drank 25 peßonen t,b.v. AZC

betalen aanvulleôde financièring extÈ ¡nstrcom lærl¡ngen AZC

Nog te betalen 2017 subs.êwård proj.vluchtelingen

Kerntæm 2017

en vluchtelingenpaspoorten

spêcialist BurterËken op teb¡ed van vlrchtelinten

€ 200.000,00

€ 250.603,00

€ 450.603,00

Bcdrag Bed¡af
Þn hrte brengen
E topper8eld

29.774,27

4.95L,AO

15.000,00

83,39

1.018,00

?2,35

136,00

7.736,OO

200,00

70,40

Æ4,62
2.100,o0

103,90

25q00
439,90

54,72

996,55

420,57

76.666,42

2.500,00

€

€

47.400,00

1.424,00

6a.443,20

9.676,00

7.7N,85
2.356,08



Bedrag Bedrag

ten laste brengen

van koppengeld
201,8

Budget COA 2O17: € 175.000 ==> budgetoverhevelingsvoorstel 2OL7 naar 2018 en is door de Raad goedgekeurd

Budget COA 2018

Uitgaven:

€
€

175.0(A,00
267.83L,OO

Risse Horizon

Doorn advocaten
Limburg cycling

LIMBURG CYCLING BIJDR.BOELS LADY

stg limburg cycling

rage events
rage events

r de huiskamer
r de huiskamer

bloemwerken bart
eensch.centr.stra

nsch.centr.stra

horeca groep zuid ne

hooft verkeerstechn
es brood en banke

midden-limburg vw
rsregelaars ne

nte Weert

Beveiligingskosten

Beveiligingskosten bibilotheek
Juridische kosten

Wielergemeente 2018

BLT Weert cycling 201.8

Etappeplaats Boels ladies tour
Bijdrage TV-uitzending Boels Ladies Tour
Kosten VIP arrangement blt
Financiele bijdrage wielercafe
Bloemen voor Boels l-adies Tour
Huur Zaal

koffie, thee,consumptie
Lunchpakketten Boels Ladies Tour
tijd verkeersmaatreg. Boels ladies t
Vlaai Boels ladies Tour
Promotie Boels Ladies Tour 2018

manuren boels lady tour
Vergunning Boels Ladies Tour
Catering Boels Ladies Tour
Diverse pakketten

€

€

€
€
€

€

€
€
€

€

€
€
€

€

€
€

€
€

€
€
€

13.553,06

5.508,80

744,75

2.500,00

-7.500,00

-7.000,00

20.000,00

6.250,00

3.648,00

2.500,00

193,96

140,00

124,34

95L,25

2.709,00

47,52

2.649,40

150,00

L7L,OO

50,88

126,47

len catering



world present

mojo concerts bospop

management

int.award young peop

lhelmina 08

n voor goud stg

Gemeente Veldhoven

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Kasbetaling

Diverse T-shirt
Sponsoring bospop 2018

MACOM plan+Projectman. nov-dec

Subs Award project pilot vluchteling
Financiele bijdrage jeudspeler AZC

Fin bijdrage 2018 st. Gaan voor Goud

ciele bijdrage stageplekken

bijdrage kinderfesival 18

ïoeri ngsca rs-Pri nsjesBurger20 18

team Alpe d'Huzes

Kosten opvang vluchtelingen
lek asielzoekers great canal

pvang vluchtelingen
kernmerk KLO77O39

Bijdr. huur HogesteenweeT 2OL8

financiering EOA leerlingen LVO

NTB aanv. fin. extra instroom ll AZC

financ extra intstroom AZC

financ extra instroom Azc

Pizza's

ng NED/ENG

kken

kosten van bijstand
ingen integratie

Onkstverg. proj.vluchtlngopv.statushd

H ulp vl uchteli ngenopvang

Kosten opvang vluchtelingen
Opruimactie Boostenzaal

Kosten opvang vluchtelingen
ingen aangelegenheden

ndoeken

e inkomsten prinsjesburger

€
€

€

€

€

€

€
€

€

€
€
€
€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

L87,43

5.000,00

4.500,00

20.500,00

7.500,00

2.500,00

1,5.098,38

750,00

196,00

1.000,00

8L5,00

1.500,00

2.L00,00

404,22

2.282,40

74.250,27

-76.666,92

39.750,00

44.661,60

172,59

94,69

283,O2

1.600,00

2.100,00

750,00

235,00

84,80

13,32

2.100,00

70,62

2',1,,35

55,00

155,00

prinsj

am

cultureel cent
esfestival

rob foverever

TIT-
b¡ rgittinessena

nbedrijf

het kwadrant vmbo

stg. Eduquaat

het kwadrant vmbo
new york pizza weert

talen nederland

min roermond

U

Kleine onkst statushouders



Kasbetaling

Kasbetaling

Stadstriathlon Weert

Gielen catering

Bedrøgen welke ten løste komen van het jøor 2078:

- Uren kernteam 2018

- aantal uren extra inzet Publiekszaken 2018

- inhuur AZC2078

TOTAAT UITGAVEN 2018

Ladies Tour
Onkosten Hillbilies

Bijdr routeplan cultuur
bijdrage deelname stadstriathlon

Lunch AC

BTW

lnhuur specialist Burgerzaken op gebied van vluchtelingen

€ MZ.831,OA

L6,20

137,30

46.380,00

68,75

313,33

592,99

18.750,00

67.732,23

47.608,00

€ 377.t7O,4

€

€
€

€

€

€

€
€
€



Bedrag Bedrag

ten laste brengen
van koppengeld

2019

Budget COA 2018: € 75.000 ==> budgetoverhevelingsvoorstel 2018 naar 2019 en is door de Raad goedgekeurd
Budget COA 2019

Ui$aven:

Risse Horizon Bevei ligingskosten bibi lotheek
Doorn advocaten

Limburg cycling

ridische kosten

mojo concerts bospop en weekend kaarten Bospop
de brug Bijdrage [e Grand Canal du Nord

osra zorg men onderweg naar morgen
magazrne Uitgave Weert magazine febr. / apr./juni L9

rks cultureel cent kinderfestival 2019
limburg

€ 75.m0,00
€.227.8W,OO

Kasbetaling

btl realisatie bv

saes groenten bloemen

Bedragen welke ten laste kamen von het jaor 2019:
- Uren kernteam 2019
- aantal uren extra inzet Publiekszaken 2019
- inhuur AZC 2019

20L9

Overname inboedelSint Louis 307
Vluchtelingen integrat¡e

Vluchteli ngeaangelegenheden

Vluchtelingenopvang

Kleine uitgaven vluchtelingenopvang

--

spoedbetaling verlichten fi n.situati
snoeien weg/parkeerpl camping lJm

Bloemstuk

BTW

ng

ng

ng

€
€
€
€

€
€

€
€

€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

€

€
€

2.555,61

3.366,00

2.500,ü)
5.693,59

40.000,00

15.m0,00

32.440,æ
1.æ0,ü)

3(X),(X)

350,00

1.4(X),m

8.0644s
305,00

125,60

500,m
!.953,75

22,94

845,54

4.933,99

61.1æ,01
91.1A732

lnhuur specialist Burgerzaken op gebied van vluchtelingen



€ 302.800,00

€, 273.563,69

TOTAAT UITGAVEN 2019



Uitgaven inhuur derden:
2020
- inhuur AZC2O2O

- aantal uren extra inzet Publiekszaken 2020
BTW

Nog te maken kosten cfm collegebesluit 14 april 2020 ontmantelen AZC:

- inhuur AZC2020

- aantal uren extra inzet Publiekszaken 2020
- projectleider ontmantelen AZC

TOTAAT UTTGAVEN 2O2O T I M t8-6-2O2O

Uitgaven:

2020

Jaarabb Fitness fID dectg 120

Ontvangsten:
Budget COA 2020: nog niet bekend

Opmerkingen

€ 21.000,00

€ 10.000,00

€ 9.000,00

€ 44.083,22

€ 29.920,OO

€ 500,46

Bedrag

€ 114.834,56

€ 330,99

€ 74.503,69

€ 40.000,00

Bedrag


