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VOORWOORD
Beste lezer,
2020 was een jaar dat niemand had aan zien komen en waar we
ons niet op konden voorbereiden. De uitdaging: Hoe kunnen we
mensen blijven helpen als we fysiek niet bij elkaar mogen komen.
Hoe kunnen we blijven omzien naar de stad, stapje voor stapje,
terwijl de angst voor het verspreiden van de ziekte zo groot is?
Ondanks deze uitdagingen en de beperkingen die Corona bracht,
heeft het Serve the City team nieuwe manieren gevonden om te
blijven helpen. Wat een voorrecht was het om te zien hoe er juist
het beste bij mensen naar boven kwam en dat er zoveel mensen
wilden helpen afgelopen jaar. We hebben records van ingezette
vrijwilligers verbroken en het team heeft laten zien daadkrachtig,
innovatief en flexibel te zijn en vele nieuwe manieren bedacht om
vrijwilligers in te zetten om de kwetsbaren in Amsterdam te
blijven helpen.
Als we terugkijken naar de projecten die we het afgelopen jaar
gedaan hebben ziet het er allemaal heel anders uit. We bakten de
pannenkoeken thuis in plaats van op de locatie zelf. Maar we
brachten en bakten ze met liefde naar de locaties. Veel meer
families of individuen zetten zich in voor anderen en veel minder
bedrijven en scholen konden zich collectief inzetten. Maar de
aantallen vrijwilligers, aantallen projecten en het aantal mensen
dat we geholpen hebben, laten een fantastisch resultaat zien!
Tim Walker,
Voorzitter bestuur Serve the City Amsterdam

Voordat u verder leest: Stichting Serve the City bestaat uit drie labels. De
"reguliere" Serve the City activiteiten, Ympact020 - vrijwilligerswerk
voor jongeren - en Adam Helpt, met vrijwilligerswerk voor bedrijven. In
het eerste gedeelte wordt gesproken over Serve the City in het
algemeen, maar daar onder vallen dus ook de activiteiten van
Ympact020 en Adam Helpt. Aan het einde van dit jaarverslag worden
specifieke doelstellingen per label omschreven.

03

Hoofdstuk 1.
Missie, Doelstelling en
Werkwijze.

“IETS SIMPELS ALS MUFFINS
INPAKKEN EN ZE
RONDBRENGEN IN DE STAD
IS ZO MOOI OM TE DOEN.
HET GEEFT ONS EN DE
ONTVANGER HEEL VEEL
VOLDOENING. DE GLIMLACH
DIE WE KREGEN ZIJN
ONBETAALBAAR. IEMANDS
DAG MOOIER MAKEN IS TE
GEK!
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1.1 Missie en doelstelling
Serve the City heeft als doel eenheid in de samenleving te creëren door de stad te dienen,
door het organiseren en faciliteren van projecten voor vrijwilligers en hiermee de
minderbedeelden in de samenleving te helpen.
Serve the City wil haar doel bereiken door onder meer:
gemotiveerd door ons geloof in Jezus uit te reiken naar mensen die hulp nodig hebben
het organiseren en promoten van vrijwilligersprojecten
het actief contacten leggen en onderhouden met sociaal maatschappelijk georiënteerde
organisaties in de lokale gemeenschap
het aanbieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun religie,
etnische achtergrond of sociale status
het bundelen van krachten van individuen en het bevorderen van de samenwerking
tussen deze individuen, zodat zij gezamenlijk de hulpbehoevenden in de samenleving
kunnen helpen
het stimuleren van initiatieven van individuen en het helpen ontwikkelen van die
initiatieven
het creëren van een startpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen – dit
alles in de meest ruime zin van het woord

1.2 KERNWAARDEN

.

·

Ontdekken dat het leven géven is en dat je blij wordt door
andere mensen te helpen en niets hoeft terug te
verwachten.
Leven zonder te oordelen, Het beste in mensen zien,
anderen het voordeel van de twijfel gunnen.

Deel uitmaken van een gemeenschap die uitreikt naar de
kleinste behoeftes en de grootste bedreigingen het hoofd
biedt.
Eenvoudige en verrassende acties van vriendelijkheid die
zich uitbreiden over de stad als rimpels in het water.

De droom van het verspreiden van “Serve the City” over
andere wereldsteden.
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1.3 WERKWIJZE
HOE ONZE PROJECTEN TOT STAND
KOMEN OMSCHRIJVEN WE HIER

Wij organiseren en promoten projecten voor vrijwilligers. Het doel van
Serve the City is om mensen (ongeacht etniciteit, achtergrond, geloof en
leeftijd) in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk. Dit doet Serve
the City door projecten te organiseren waar mensen zich individueel of met
een groep voor in kunnen schrijven. Daarbij is de wens om diverse
doelgroepen te betrekken en een breed scala aan activiteiten te
organiseren binnen de projecten die Serve the City uitvoert. Zo wordt het
mogelijk een brede groep te stimuleren om deel te nemen aan een project.
Elke vrijwilliger kan deelnemen aan een project dat bij hem of haar past en
erdoor geïnspireerd raken. Daarnaast wil Serve the City een startpunt zijn
voor vrijwilligerswerk en meer toegankelijke ééndags-initiatieven
ontplooien in de stad Amsterdam.
Wij leggen actief contacten en willen deze onderhouden. Wij leggen
actief contact met organisaties die sociaal maatschappelijk georiënteerd
zijn. Het doel is om aansluiting te vinden bij verschillende organisaties, zoals
verzorgingshuizen, ziekenhuizen en daklozencentra, die hulp bieden aan
de sociaal of lichamelijk zwakkeren in Amsterdam. Daarbij hopen wij deze
verschillende hulporganisaties op regelmatige wijze tijdens Serve the City
activiteiten te ondersteunen en daarom is het onderhouden van contacten
van belang. Serve the City wil deze organisaties in contact brengen met
mogelijk nieuwe (vaste) vrijwilligers.
Wij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun
religie, leeftijd, etnische achtergrond of sociale status. Serve the City wil
mensen die hulp of aandacht nodig hebben praktisch helpen of juist
helpen op sociaal vlak door hen wat van onze tijd en aandacht te schenken.
Serve the City wil verschil maken in de stad door praktische projecten uit te
voeren en een glimlach te zien ontstaan op de gezichten van de mensen
die we helpen. De doelgroep en hulpvraag is zeer divers, en onze projecten
dus ook. Serve the City richt zich hierbij op het bieden van praktische en
sociale hulp.
Wij bundelen krachten. Wij bundelen krachten van individuen en
bevorderen de samenwerking tussen deze individuen, zodat zij gezamenlijk
de hulpbehoevenden in de samenleving kunnen helpen. Doordat
vrijwilligers met verschillende talenten samenwerken aan één project,
worden de individuele krachten en talenten van vrijwilligers gebundeld. Er
ontstaat een samenwerking die het saamhorigheidsgevoel versterkt. Serve
the City streeft ernaar om die saamhorigheid te stimuleren, zowel tussen
vrijwilligers (jong en oud) onderling als tussen de vrijwilligers en de
hulpbehoevende doelgroepen. Door Serve the City komen mensen die
elkaar in het dagelijks leven misschien niet tegen zouden komen, in contact
met elkaar.

06

1.4 SAMENWERKEN
Serve the City wil Amsterdammers door middel van vrijwilligerswerk laten ervaren dat je met een klein gebaar
een grote impact op je medemens kan hebben. Serve the City probeert op deze wijze actief burgerschap te
stimuleren onder de bewoners van Amsterdam.
Wij zien een tendens waarbij inwoners van Amsterdam graag een bijdrage willen leveren aan een betere
samenleving, maar ook een hoge drempel ervaren om hieraan te beginnen. Vanwege diverse redenen zoals
tijdgebrek of een overmatig aanbod aan mogelijkheden.
Serve the City biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze even te proeven van vrijwilligerswerk door
een dag (deel) mee te doen zonder direct langdurige verplichtingen.
Op die manier kunnen individuen:
ervaren hoe leuk het is om iets te doen voor een ander
START DATE
TASK
END DATE
verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk uitproberen
op één dag zelf een klein project uitvoeren, maar door onderdeel te zijn van een groter geheel toch een
grote impact op de stad maken
Serve the City hoopt hiermee deelnemers te prikkelen en te stimuleren om zich vaker of structureel aan
vrijwilligerswerk te committeren. Je kunt op verschillende manieren meedoen als vrijwilliger: als individu, samen
met je gezin, vrienden, kerkgangers, buren, collega’s, studenten, etc. Serve the City richt zich met de werving van
vrijwilligers op maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen, scholen, bedrijven en kerken binnen de
stad Amsterdam en de directe omgeving.
Serve the City wil 'goede buren' de krachten laten bundelen, vanuit de overtuiging dat ieder individu (jong en
oud) over talenten beschikt. Daarmee streeft Serve the City ernaar cohesie te bevorderen tussen vrijwilligers. Zij
ervaren hoe zij met een team van onbekenden kunnen samenwerken ten behoeve van een goede zaak. Doordat
men samenwerkt, ontstaat een gevoel van saamhorigheid.
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Samen doen
Serve the City vindt het belangrijk dat de projecten die we uitvoeren en
ontwikkelen samen worden voorbereid. Samen met de vrijwilligers en
samen met de organisaties en cliënten die wij hulp bieden.
Bij de aanvraag voor projecten bij hulpinstellingen proberen we zoveel
mogelijk te kijken wat de instelling nodig heeft. We doen een beroep op
hun creativiteit en proberen zo snel mogelijk een project coördinator te
koppelen aan het desbetreffende project, zodat ook deze vrijwilliger
betrokken wordt in het proces van samen voorbereiden.
Samen brengen
Tijdens Serve the City evenementen hebben honderden vrijwilligers zich
ingezet voor de vele verschillende projecten van Serve the City om iets
goeds te doen voor Amsterdam. Het gaat om het gebaar, maar Serve the
City heeft een bredere doelstelling. Zij wil Amsterdammers namelijk
inspireren tot het structureel deelnemen aan vrijwilligerswerk. Daarnaast
wil Serve the City de vrijwilligers het besef geven dat zij met het
uitgevoerde project niet alleen iets hebben bijgedragen, maar daarbij
ook onderdeel waren van een groter geheel.

Serve the City vergroot het saamhorigheidsgevoel door de volgende
middelen in te zetten:
T-shirts
Serve the City maakt voor iedere editie van Serve the City t-shirts voor de
vrijwilligers. Zo bevorderen wij een eenheidsgevoel en zijn alle vrijwilligers
tijdens de projecten goed zichtbaar. In de hele stad Amsterdam zijn
vrijwilligers op pad en zullen anderen zich afvragen wat die helpers aan
het helpen zijn. Er ontstaan leuke reacties en toevallige voorbijgangers
geven de vrijwilligers waardering.
Kick-off
Normaal gesproken wordt iedere projectdag gezamenlijk gestart. Alle
vrijwilligers verzamelen zich op de ‘home base’ locatie van Serve the City
voor een kick-off. Helaas hebben we dit jaar maar twee keer een
gezamelijke kick off kunnen organiseren door Corona.

Tijdens deze kick-off krijgen de vrijwilligers de laatste informatie, maken
ze kennis met elkaar, wordt verteld hoeveel projecten er tijdens die editie
van Serve the City worden uitgevoerd en hoeveel vrijwilligers er
deelnemen. Er wordt een presentatie gegeven en er vinden
kennismakingsactiviteiten plaats om de dag spetterend te beginnen. Ten
slotte krijgen alle vrijwilligers hun t-shirt en vertrekken ze naar de
projecten.
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1.5 COMMUNICATIE
HOE BEREIKEN WIJ ONZE
VRIJWILLIGERS EN WAAR VINDEN ZIJ
ONS?
Er zijn verschillende manieren waarop wij met onze vrijwilligers
communiceren. Via onder andere de websites, flyers, social media kanalen,
persberichten proberen wij onze vrijwilligers te informeren en te inspireren
dat zij zich kunnen inzetten voor een ander.
Website
De website is één van de belangrijkste communicatiemiddelen om onze
vrijwilligers te enthousiasmeren en te informeren om mee te doen met één
van de Serve the City projecten. De websites van Serve the City en Adam
Helpt zijn tweetalig zodat wij ook de internationale inwoners van
Amsterdam kunnen informeren.

De inschrijvingen voor de projecten verlopen via de website. De websites
worden daarnaast gebruikt voor het versturen van een digitale nieuwsbrief.
Het afgelopen jaar hebben wij de Serve the City website samen met een
vrijwillige ontwerper geüpgraded en gebruikersvriendelijker gemaakt.
Facebook & Instagram
Serve the City is actief op Facebook & Instagram om via sociale media
potentiële vrijwilligers te informeren.

Via Facebook en Instagram worden vrijwilligers ook opgeroepen om mee te
doen met vrijwilligersprojecten. Vrijwilligers kunnen tijdens de
projectdagen zelf foto's plaatsen op Facebook en als organisatie gebruiken
we Facebook voor het delen van fotoverslagen na elke projectdag.
Het afgelopen jaar is het aantal volgers op Instagram flink toegenomen en
weten we hierdoor veel nieuwe (potentiële) vrijwilligers te bereiken.

09

Hoofdstuk 2.
HET CORONA JAAR

JENS (VRIJWILLIGER)
‘HET WERK VOELT GOED EN HET IS LEUK
OM BUITEN BEZIG TE ZIJN, VOORAL NU
MET CORONA. ZELF DOE IK OOK
ONDERZOEK NAAR OUDER WORDEN. HET
IS ALLEEN JAMMER DAT DAT ONDERZOEK
VOORAL ACHTER EEN COMPUTER
PLAATSVINDT EN IK DUS VAAK NIET ÉCHT
MET OUDEREN KAN WERKEN. TERWIJL IK
ER WEL AFFINITEIT MEE HEB. DOOR DIT
PROJECT KON IK OUDEREN HELPEN, EN
DAT GAF MIJ EEN GOED GEVOEL.
DAARNAAST HEB IK SINDS IK IN
AMSTERDAM OOST WOON ZELF GEEN TUIN
MEER. OOK DIT HEB IK GEMIST. DIT
PROJECT WAS DUS EEN WIN-WIN;
OUDEREN HELPEN EN TUINIEREN.’
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2.1 En toen kwam corona

EEN JAAR VOL UITDAGINGEN
ÉN MOGELIJKHEDEN

Wij h e b b e n in 2020 verschillende actied a g e n
geor g a n i s eerd. De geplande projectdagen i n
febr u a r i e n maart ko nden gewoon doorga a n .
Al m e r k t e n we bij de projectdag in maar t a l
dat v r i j w i l ligers mee r terughoudend ware n i n
verb a n d m et de onzekerheden rondom
Coro n a .
Serve the City en Corona
Het w a s d onderdag 12 maart. Serve the C i t y ,
Bure n n e t w erk, Ympact020 en Present hadd e n
die m i d d a g een brainstormlunch. Hoe kun n e n
we b e t e r samenwerken in de toekomst? W a a r
l i g t o n z e g ezamenlij ke kracht? Hoe kunne n w e
meer v r i j willigers aan ons binden en
kwet s b a r e Amsterdammers beter helpen?
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Er werden mooie plannen gemaakt. Plannen voor de toekomst. Plannen
voor een mooiere stad. Maar wat we toen niet wisten is dat we sneller
dan verwacht heel intensief zouden gaan samenwerken. We hadden
elkaar sneller nodig dan we dachten, om de kwetsbare Amsterdammer
te kunnen blijven helpen. Tijdens onze brainstorm werd al snel duidelijk…
Nederland zou op slot gaan door Corona. Kwetsbare Amsterdammers
zouden geraakt gaan worden. In het bijzonder de ouderen, de kinderen,
daklozen en verstandelijk beperkten in Amsterdam.
Al snel kwamen we in actie. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we
helpen? Hoe kunnen we die kwetsbare Amsterdammer laten voelen en
merken dat we er voor ze zijn? De eerste acties werden bedacht en op 13
maart kwam onze gezamenlijke Corona pagina online. In één weekend
ontvingen wij meer dan 800 (!!!) reacties op deze pagina. Allemaal lieve,
mooie Amsterdammers die iets voor een ander wilden doen.
We hebben de Corona acties & activiteiten onderverdeeld in
verschillende thema's:
Eenzaamheid & ouderen
Kaartenactie
Ouderen in verzorgingshuizen mochten geen bezoek meer ontvangen.
Wij zijn een kaartenactie gestart om deze ouderen en thuiswonende
ouderen een hart onder de riem te steken.
Pakkettenactie
Voor ouderen hebben wij een actie opgezet waarbij er antivervelingspakketten werden samengesteld en opgestuurd door de
vrijwilligers naar oudereninstellingen.
Concerten
Er zijn diverse concerten (buiten) georganiseerd bij oudereninstellingen.
Digitale wandelingen
Vrijwilligers hebben zich ingezet door buiten te gaan wandelen en te
beeldbellen met ouderen in een verzorgingshuis. Zo kwam het gesprek
gemakkelijk op gang en kregen de ouderen het gevoel dat ze ook echt
even buiten zijn geweest.
Pannenkoeken
Er zijn pannenkoeken gebakken voor zorginstellingen om de ouderen
een heerlijke maaltijd te geven!
Raamspelletjes
Er zijn spelletjes bij het raam georganiseerd, Ouderen en vrijwilligers
ontmoeten elkaar op veilige afstand.
Bloemenactie
We hebben verschillende ouderen blij gemaakt met bloemen.
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En nog meer acties
Verstandelijk beperkten
Pakkettenactie
De dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking ging dicht en ook zij mochten geen bezoek
ontvangen. Ook voor deze doelgroep hebben vrijwilligers anti-vervelingspakketten samengesteld en uitgedeeld.
Pannenkoeken
Voor verschillende woonlocaties zijn er pannenkoeken gebakken en zijn deze kwetsbare mensen op een
heerlijke maaltijd getrakteerd.
Schilderijtjes
Veel vrijwilligers hebben eenvoudige kleurrijke schilderijtjes gemaakt. Deze werden heel positief ontvangen door
START DATE
TASK
END DATE
mensen met een beperking.

Dak- en thuislozen

Er zijn verschillende acties georganiseerd om daklozen in het zonnetje te zetten. Zij ontvingen pannenkoeken en
pizza’s van onze vrijwilligers.

Kinderen & families in armoede
Kinderpakketten
Voor kinderen die opgroeien in armoede of in een uitdagende leefsituatie hebben onze vrijwilligers antivervelingspakketten gemaakt en uitgedeeld.
Moederdag concert & cadeaus
Met de inzet van vrijwilligers hebben wij moederdag concerten gegeven. Een concert vond plaats op een locatie
van het Leger des Heils en deze is gelijktijdig ook live gestreamd op Facebook zodat andere zorglocaties het
concert ook konden volgen. Daarnaast hebben we moederdag verwenpakketjes gemaakt met de inzet van
vrijwilligers.
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Na de Lockdown
HOE BLIJVEN WE MENSEN HELPEN EN
VRIJWILLIGERS AAN ONS BINDEN?

Is dit alles?
Nee dit was niet alles. Er is nog veel veel meer gedaan. Maar bovenstaande
geeft wel weer wat er allemaal is gebeurd en hoe ontzettend veel mensen
we hebben kunnen helpen.

Wij waren én zijn zo ontzettend onder de indruk van de harten en handen
die wilden helpen. Er zijn meer dan 500 kaarten geschreven, bossen
bloemen uitgedeeld, maaltijden bereid en er zijn ontzettend veel goede
buren bijgekomen die zich hebben ingezet. Een boodschapje, een hondje
uitlaten, een crosstrainer vervoeren. Niets was te gek en samen met de inzet
van vrijwilligers hebben we Amsterdam een beetje mooier gemaakt.
En wat kregen we ook een media aandacht. Drie keer met een item in
Radar, Nederland Zingt die een item deed over de acties, AD TV, Hart van
Nederland. Het was fantastisch dat we aan heel Nederland mochten laten
zien wat voor moois er in Amsterdam gebeurde! We hebben zelf ook drie te
gekke filmpjes gemaakt die je op onze (Count Me In) website kunt bekijken.
Daarnaast kregen wij een digitaal werkbezoek van Koning Willem
Alexander en mochten wij via Zoom over ons project digitaal wandelen
vertellen.
Hoe nu verder?
Wij weten… al die mensen die we tijdens Corona hebben geholpen, die
hebben nog steeds hulp nodig. Wij kennen deze mensen omdat ze
kwetsbaar zijn. Wij kennen deze mensen omdat ze eenzaam zijn. Wij
kennen deze mensen omdat ze onze hulp nodig hebben.

Wat gaan we nou doen met al die vrijwilligers die zich tijdens Corona
hebben ingezet? We hopen dat we deze vrijwilligers vaker mogen inzetten
hier in Amsterdam. Wij geloven dat ze meer kunnen doen, dat ze de stad
mooier kunnen maken met hun inzetten.
6045 pannenkoeken bakken, zorgpersoneel in het zonnetje zetten, kaartjes
schrijven voor eenzame ouderen. Wij dachten: “We can do this again”.
Daarom werd de samenwerking tussen Serve the City, Ympact020, Present
Amsterdam en Adam Helpt geïntensiveerd onder de naam en op de
website " Count Me In". Daarnaast is er ook een instagram account actief
om de projecten van de verschillende organisaties te promoten.
De eerste gezamenlijke actie was op 1 augustus: de Count Me In Actiedag.
Met allerlei projecten die we tijdens de eerste Corona lockdown hebben
gedaan. Pannenkoeken bakken, kaarten schrijven, lunch verzorgen en
pakketten maken. Maar ook nieuwe acties die toen weer mochten.
Tuinprojecten, opknapklussen en vuilprikacties.
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2.2 COUNT ME IN
Count Me In Actiedag augustus:

Samen met Burennetwerk, Present Amsterdam en Ympact020 organiseerden we de eerste Count Me In Actie
dag op 1 augustus. De maatregelen waren versoepeld dus er mocht weer wat meer. In totaal hebben 200
vrijwilligers zich ingezet en hebben wij zo de kwetsbaren in Amsterdam geholpen of een hart onder de riem
gestoken.
Count Me In for X-mas
In december werden de krachten weer gebundeld. Naast Present Amsterdam, Ympact020 deed nu ook Adam
Helpt mee waardoor bedrijven zich ook konden inzetten voor minderbedeelden in Amsterdam.

Helaas kwam er vlak voor
waardoor
weer projecten
STA
R T D Awe
TE
T A Skerst
K weer een strenge lockdown
Emoesten
N D D Aafzeggen,
TE
projecten anders moesten organiseren en moesten kijken wat er nog wel kon.
In totaal hebben we gezamenlijk in december 95 projecten uitgevoerd, 1064 vrijwilligers hebben zich in totaal
3600 uur ingezet voor projecten. Serve the City heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld in de organisatie en
inzet van vrijwilligers. Helaas hebben we 19 projecten moeten afzeggen en konden ruim 100 vrijwilligers zich
daardoor niet inzetten voor een ander.
We hebben twee kerstdiners en een kerstlunch voor alleenstaande moeders in de opvang georgansieerd. We
hebben 1500 kerstpakketten met zeep, chocolade en een blikje tonijn uitgedeeld aan daklozen, verstandelijk
beperkten en ongedcoumenteerden die afhankelijk zijn van een alternatieve voedselbank. We hebben 2045
pannenkoeken gebakken en uitgedeeld en 500 koekjes weg kunnen geven. Een fantastich restultaat!
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Hoofdstuk 3.
Doelstellingen & Resultaten

IN DIT HOOFDSTUK WORDEN
DE RESULTATEN VAN DE
VERSCHILLENDE LABELS
AFZONDERLIJK BESPROKEN
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3.1 Serve the City activiteiten

SERVE THE CITY
ACTIVITEITEN

Serve the City organiseert door het jaar
heen volgens een vaste planning
projectdagen op zaterdagen. Deze
projecten worden geplaatst op een
website en individuen kunnen zich
inschrijven voor een groepsproject.
Normaal gesproken worden er sociale,
praktische en publieke projecten
georganiseerd. Zoals wandelen met
ouderen, tuinieren, woningen opknappen
en bemoedigende kaartjes uitdelen aan
mensen die in het OV werken.
Daarnaast worden er ook op aanvraag
specifieke projecten voor grote groepen
georganiseerd. Bijvoorbeeld voor een kerk
die zich met een grote groep vrijwilligers
wil inzetten.
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Doelstellingen
En resultaten over 2020

WAT HEBBEN WE BEREIKT
DIT JAAR?

Elk jaar worden er doelstellingen gesteld
vanuit Serve the City voor het komende
jaar op basis van de resultaten van het
vorige jaar. De afgelopen jaren is vooral
ingezet op kwaliteit van de projecten en
niet perse op groei in aantallen
vrijwilligers.
Half maart 2020 stond de wereld op zijn
kop. We kregen allemaal te maken met
Corona. Veel projecten afgezegd, maar al
snel gingen we over om na te denken wat
nog wél kon om mensen in Amsterdam te
helpen en vrijwilligers actief te laten
participeren voor het welzijn van de
kwetsbare Amsterdammers. Eerder in het
verslag hebben we hier al over gesproken.

18

ONZE SUCCESSEN IN CIJFERS
DE JAARLIJKSE DOELEN WEGGEZET TEGEN DE BEHAALDE
AANTALLEN IN 2020.

OMSCHRIJVING

AANTAL PROJECTEN

INGEZETTE VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERSUREN

DOELSTELLING

BEHAALD

150

196

1200

2243

4800

6573
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CONCLUSIE
Wat hebben we in 2020 veel kunnen doen ondanks Corona. Het aantal gerealiseerde projecten is 196. Dat ligt
30% boven de gestelde doelstelling. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet het afgelopen jaar is 2243. Dat
is bijna een verdubbeling van het aantal vrijwilligers in de doelstelling.
Het aantal uren dat vrijwilligers zich het afgelopen jaar hebben ingezet op de projecten is 6073 uur. Dit ligt
boven het gestelde doel. Sommige projecten die Serve the City organiseert duren normaal gesproken een hele
dag, maar er zijn ook projecten die een halve dag duren. Tijdens Corona is het aantal uren dat vrijwilligers zich in
konden zetten per project verkort. We zijn op zoek gegaan naar anders soortige projecten, waarbij het aantal
uren per project lager lag dan normaal.
Ook waren er regelmatig vrijwilligers te vinden op kantoor. Zij hielpen mee met de organisatie rondom alle
START DATE
TASK
END DATE
projecten. Al met al waren zij goed voor ruim 500 ingezette vrijwilligersuren het afgelopen jaar.
Totaal dus 6573 ingezette vrijwilligersuren. Dat is 36% boven de doelstelling.
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3.2.ympact 020

YMPACT020

Ympact020 richt zich op het inspireren,
activeren en faciliteren van jongeren in het
doen van vrijwilligerswerk in Amsterdam.
We begeleiden iedere jongere die iets
goeds wil doen. Jongeren kunnen meedoen
aan laagdrempelige zaterdagacties of zich
voor een langere periode bij een
organisatie inzetten. Op deze manier
verbinden we enthousiaste jongeren met
maatschappelijke organisaties en met
elkaar!
Scholen of studentenverenigingen kunnen
een eigen projectdag aanvragen waarbij
door ons specifieke projecten worden
georganiseerd voor grote groepen
vrijwilligers.
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YMPACT 020
SAMEN MET JONGEREN DE LOCKDOWN
DOOR!
Ympact020 kijkt terug op een frisse start van 2020! Het jaar begon met veel
nieuwe jongeren, het verder ontwikkelen van onze projecten en daarnaast
gingen we nieuwe samenwerkingen met scholen aan.
Door de corona situatie moesten we onze werkwijze en doelen
bijschaven. Projectdagen konden niet meer doorgaan en alle
maatschappelijke organisaties sloten hun deuren, terwijl de vraag om hulp
juist groter werd. Als organisatie stonden we voor meerdere uitdagingen.
Hoe gaan we onze huidige vrijwilligers ondersteunen, hoe spelen we in op
de nieuwe hulpvragen en hoe zorgen we dat we nieuwe vrijwilligers blijven
bereiken? Het duurde even voordat we onze draai binnen de nieuwe
maatregelen konden vinden. We hebben ingezet op het organiseren van
kleinschalige projecten en het vinden van nieuwe organisaties. Door onze
nieuwe werkwijze is ons netwerk uitgebreid met nog meer actieve en
betrokken jongeren die zich hard willen maken voor de stad Amsterdam
en haar inwoners!

Er stonden voor 1252 jongeren projectdagen klaar. Door het Corona virus
zijn de grotere projectdagen in 2020 helaas afgelast. De scholen moesten
sluiten en het organiseren van een projectdag was niet veilig. Echter zijn we
tijdens en na de eerste lockdown hard aan de slag gegaan met omdenken.
We hebben de afgelopen maanden veel ingezet op de ontmoeting tussen
Amsterdamse jongeren buiten school om. Door middel van kleinere
corona-proof projectdagen en zaterdagacties.
Maatschappelijke Diensttijd
Na het afronden van de drie jarige proeftuin zijn we vanaf juni 2020 gestart
met een nieuw maatschappelijke diensttijd programma:
het
Ympactmaker traject. Jongeren zetten zich binnen een half jaar voor
minimaal 80 uur in voor hun omgeving of bij een organisatie. Daarnaast
volgen ze trainingen en ontvangen uiteindelijk een Europees certificaat. In
2020 zijn 18 jongeren begonnen aan het Ympactmaker traject.
MBO stages
Door corona hebben veel studenten moeite met het vinden van een stage,
vooral MBO studenten. We bieden daarom ook een aangepast
Ympactmaker traject aan voor MBO scholen. In 10 weken gaan de jongeren
aan de slag als vrijwilliger en volgen ze trainingen. Het traject is bedoelt als
tijdelijk stagevervangend traject zodat de studenten langer de tijd hebben
om een stage te vinden en ondertussen wel in beweging blijven. In 2020
zijn 43 studenten begonnen aan het Ympactmaker onderwijsprogramma.
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'n paar mooie acties uitgelicht
Bakken voor de zorg
Offline en online hebben jongeren met bakacties zowel ouderen als het zorgpersoneel weten te verrassen. Aan
het begin van de lockdown was het nog mogelijk om samen te bakken en het lekkers af te leveren. Door de
strengere maatregelen was dit niet meer mogelijk, jongeren konden meedoen aan een bakactie via zoom en
zelf de baksels langs brengen.
Kaarten schrijven
Eén van onze jongeren wilde graag een eigen positieve actie opzetten voor ouderen. Samen met jongeren ging
ze daarom kaarten schrijven voor ouderen. Ook deze actie werd online aangeboden.
Lunch voor daklozen
START DATE
TASK
END DATE
De opvangcentra voor dak- en thuislozen moesten aan het begin van de lockdown sluiten. Samen met het
straatpastoraat zorgde Ympact020 voor koffie en lunch om uit te delen met de Koffiets. In totaal zijn er meer
dan 2800 broodjes gesmeerd door jongeren.
Groenacties
Van de hele dag binnen zitten word je lamlendig. Bij Jeugdland helpen jongeren elke week met het opruimen
van het terrein en het bouwen en afbreken van hutten. Een vrijwilligersplek die bij veel jongeren erg gewild
bleek en ook Jeugdland is blij met deze extra handen.
Clean- up
Ondanks dat de stad er verlaten bij lag was er genoeg afval om op te ruimen. Elke maand gaat er een groepje
jongeren aan de slag om hier wat aan te veranderen. Een laagdrempelige actie waarbij nieuwe jongeren elkaar
leren kennen en ondertussen wordt er heel veel impact gemaakt.
Trainingen
Naast impact maken kunnen de jongeren ook trainingen volgen. De trainingen zijn gericht op het ontdekken
van kwaliteiten en talenten. Zo bieden we trainingen aan over het organiseren van een projectdag, beter leren
communiceren of over dankbaarheid. De trainingen zijn zowel online als offline aangeboden.
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Onze successen in cijfers
OMSCHRIJVING

AANTALLEN

AANTAL PROJECTEN

25

INGEZETTE VRIJWILLIGERS

429

INGEZETTE YMPACTMAKERS

VRIJWILLIGERSUREN

GEGEVEN TRAININGEN

ANNULERINGEN CORONA

24

61

4781

12

883

3.3 Adam helpt

ADAM HELPT

Adam Helpt is een samenwerking tussen
stichting Present en Serve the City. Via
Adam Helpt zetten werknemers van
bedrijven zich in als vrijwilligers bij een op
maat georganiseerd vrijwilligersproject
met als doel om de stad te helpen en
mooier te maken.
Via Adam Helpt gaan we in gesprek met de
bedrijven en zoeken we een geschikt
project voor het bedrijf en organiseert
Adam Helpt dat van A tot Z.
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ADAM HELPT
EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Adam Helpt is en samenwerkingsverband tussen Stichting Present
Amsterdam, Serve the City Amsterdam. Als afzonderlijke organisaties
houden wij ons al jaren bezig met het verbinden van mensen in
Amsterdam, ieder van de organisaties op hun eigen manier. Stichting
Present koppelt groepen vrijwilligers aanbodgericht, Serve the City
organiseert eventdagen waarop diverse vrijwilligersprojecten plaatsvinden.
We zijn gedreven om mensen met elkaar in contact te brengen en geloven
dat laagdrempelig vrijwilligerswerk grote impact heeft voor zowel de
vrijwilligers als de mensen die hiermee geholpen worden.
In de afgelopen jaren is bij bedrijven het besef gegroeid dat
maatschappelijk betrokken ondernemen kansen biedt; de organisatie krijgt
aanzien, de individuele medewerkers kunnen zich ontwikkelen en de
onderlinge samenwerking wordt sterker (website MVO Nederland).
Vrijwilligerswerk blijkt een goede manier te zijn voor persoonlijke
ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden door informeel en
experience-based te leren. Zo kan vrijwilligerswerk leiden tot de
ontwikkeling van ‘softe’ vaardigheden zoals communicatievaardigheden,
probleemoplossend denken en samenwerken. Daarnaast geven managers
aan dat de sfeer op het werk en de samenwerking tussen collega’s is
verbeterd.
Door middel van vrijwilligerswerk worden werknemers uit hun comfortzone
gehaald, waardoor ze soms worden gedwongen na te denken over nieuwe
innovatieve ideeën voor op het werk”
Adam Helpt ziet deze ontwikkeling als een win-win situatie; vanuit
bedrijven is bereidheid om zich maatschappelijk in te zetten waardoor er
meer vrijwilligerswerk gedaan kan worden en meer mensen in Amsterdam
de hulp of aandacht kunnen krijgen die ze goed kunnen gebruiken en
tegelijkertijd hebben bedrijven baat bij de positieve effecten die het
vrijwilligerswerk heeft voor hun werknemers en de organisatie.
Door de handen in elkaar te slaan kunnen we bedrijven een breed aanbod
bieden, zodat we het vrijwilligerswerk zó kunnen organiseren dat het past
bij de manier waarop het bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid
vorm wil geven. Daarnaast kunnen we van elkaars kwaliteiten gebruik
maken en met elkaar zo veel mogelijk bedrijven betrekken bij Amsterdam
en haar bewoners.
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DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN
ADAM HELPT

EEN JAAR VOL UITDAGINGEN
ÉN MOGELIJKHEDEN

Wat een jaar ligt er achter ons. Corona
heeft veel impact gehad op de
mogelijkheden van bedrijven om zich in te
zetten voor vrijwilligerswerk.
Het eerste kwartaal zag er veelbelovend
uit. We kregen veel aanvragen en grootse
plannen voor de inzet vanuit bedrijven
werden gemaakt. Maar helaas moesten
bijna alle projecten afgezegd worden toen
Corona kwam.
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Thuiswerken werd de nieuwe norm en bedrijven mochten op andere
manier ook niet samenkomen laat staan vrijwilligerswerk doen.
We zijn ervan overtuigd dat we onze doelen hadden kunnen bereiken. Als
we kijken welke projecten er in maart al gepland stond voor het eerste half
jaar dan zaten we al op 80 procent van onze doelstelling.
Sporadisch kwamen er nog aanvragen binnen van bedrijven om iets te
doen, daar hebben we nog een aantal mooie projecten voor kunnen
organiseren, maar we moeten ook met spijt concluderen dat we dit jaar
zoveel meer voor kwetsbare Amsterdammers hadden kunnen doen...
We hebben gedaan wat wij konden. Online initiatieven bedacht en,
alternatieven, maar vrijwilligerswerk is toch het mooist en het meest
impactvol door een fysieke ontmoeting als team en met de kwetsbare
mensen in Amsterdam.
Wij zijn toch onwijs trots op het behaalde resultaat van afgelopen jaar. Onze
doelen waren: 800 vrijwilligers, 50 projecten, 3200 uur. Hieronder een
overzicht van wat we hebben kunnen doen. Aantallen vrijwilligers die we
werkelijk ingezet hebben en daarnaast vermelden we ook voor de
volledigheid nog welke projecten we (soms last-minute) hebben moeten
afzeggen door Corona of aangescherpte maatregelen.
Had Corona haar intrede niet gedaan dan hadden we onze doelstellingen
ruim bereikt. Daarnaast hadden we (als er geen Corona was geweest)
waarschijnlijk nog meer aanvragen gekregen van bedrijven die zich wilden
inzetten het afgelopen jaar.
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ONZE SUCCESSEN IN CIJFERS
DE JAARLIJKSE DOELEN WEGGEZET TEGEN DE BEHAALDE
AANTALLEN IN 2020.

OMSCHRIJVING
AANTAL PROJECTEN

DOELSTELLING

BEHAALD

GEANNULEERD

50

52

33

AANTAL VRIJWLILIGERS

800

407

712

VRIJWILLIGERSUREN

3200

1244

2781
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4.1. Het TEAM
MOOIE MENSEN DIE ZICH ACTIEF INZETTEN VOOR ONZE
MISSIE!

BRIGITTE VONCKMAKKINJE

ANETTE VAN
LEEUWEN

SOPHIE VAN
OPSTAL

DIRECTEUR EN
COORDINATOR ADAM HELPT

PROJECTMANAGER EN
MEDEOPRICHTER
YMPACT020

PROJECTCOÖRDINATOR
YMPACT020

NIKKI
DONKERSLOOT
JONGERENCOACH
YMPACT020
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JUDITH
RIGTER
PROJECTMEDEWERKER
YMPACT020

TRIJNTJE
TJOELKER
STAGIAIRE YMPACT020

Het team op kantoor
Serve the City heeft in 2020 vier medewerkers in dienst gehad. De directeur
was 32 uur per week werkzaam en verdeelde haar werkzaamheden over
Serve the City Events, Adam Helpt en Ympact020.

Daarnaast waren er drie medewerkers (16 + 28 + 32 = totaal 76 uur per
week) aan het werk voor Ympact020.
Op kantoor of thuis (door Corona) was er een grote groep vrijwilligers actief
die hielpen bij de organisatie van de projecten voor de verschillende labels
binnen Serve the City.

4.2 organisatie en bestuur
Stichting Serve the City Amsterdam is een non-profit organisatie. Onze
kernactiviteit is het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor
kwetsbare mensen in Amsterdam. Wij maken als zelfstandige lokale
organisatie deel uit van het internationaal netwerk van Serve the City
Internationaal. Serve the City Amsterdam is zelf verantwoordelijk voor
beleid, bestuur en financiën.
Het operationele team functioneert onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Bestuurders worden in principe benoemd voor vier jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging na instemming van het voltallige bestuur. De
leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur houdt toezicht op de financiën en het personeelsbeleid, en
heeft daarnaast een rol in de externe vertegenwoordiging van de stichting.
Intern is de directeur vanuit het operationele team het aanspreekpunt voor
het bestuur. Zij woont alle bestuursvergaderingen bij en overlegt frequent
met de voorzitter. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur op
de vijf inhoudelijke terreinen: doelstelling, besteding van middelen,
fondsenwerving, functioneren van de organisatie en omgang met
vrijwilligers. Uitsluitend op het punt van besteding van middelen, wordt
door de penningmeester zowel de toezichthoudende rol alsook de
besturende rol uitgeoefend. Het toezicht op dit punt is gewaarborgd door
financiële rapportage door de penningmeester aan het gehele bestuur op
elke bestuursvergadering.
Bestuur per 31-12-2020:
Voorzitter
Tim Walker
Penningmeester/Secretaris
Pieter van der Beek
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4.3 de toekomst

Wat er ons in 2021 te wachten staat weten
we nog niet precies. Hoe het verder gaat
met Corona en wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn. Maar het afgelopen
jaar heeft ons laten zien hoe flexibel we
zijn als team om toch mensen te blijven
helpen door de inzet van vrijwilligers. Dit
jaar willen we met de onderlinge labels
nog meer de krachten bundelen, hopen we
over te gaan op een nieuw CRM systeem en
hopen we vooral heel veel mensen te
helpen met de inzet van ons gedreven
team, onze mooie vrijwlligers en de
organisaties die kwetsbare mensen helpen!
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