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Hoofdstuk 1: Afgelopen gebeurtenissen Q4
1.1 TUC voor Tilburg dag
Op maandag 3 mei vond de eerste TUC voor Tilburg dag plaats. In februari had Tim van de TUC al een
keer laten vallen dat ze een dag gingen organiseren om studenten kennis te laten maken met
vrijwilligerswerk. Wij werken daar natuurlijk graag aan mee. 22 maart werd er via de insta van de TUC
bekendgemaakt dat de dag op 3 mei zal plaatsvinden. Wij waren meteen van plan om met elke
commissie een activiteit te organiseren. Ook al is de activiteit klein of doen we het vaker, het gaat om
het gebaar. De activiteit per staat de evaluatie hieronder.
Serve the Green: afval rapen
Serve the Green is op de TUC voor Tilburg dag groen bezig geweest. Dit
hebben zij gedaan door afval te gaan rapen. Met de commissie hebben
we besloten om dit te doen in de wijken rond de universiteit.
Commissieleden die in deze wijk wonen zeiden dat het nogal rommelig
blijkt te zijn.

Femke heeft contact gehad met Groen Xtra van de gemeente. Je kan
daar gratis knijpers, handschoenen en vuilniszakken lenen voor jouw
activiteit. We hadden 10 knijpers ter beschikking. We waren ook met 10
mensen, namelijk 8 commissievrijwilligers en 2 dagvrijwilligers. We
hebben ons opgesplitst in 2 groepjes van 5 en hebben zo 2 uur lang door
de wijken gelopen. Uiteindelijk hebben 10 volle vuilniszakken opgehaald.
Het vuil is opgehaald op locatie. Femke heeft een melding gemaakt in de
FIXI app en het afval werd opgehaald. De knijpers moesten
teruggebracht worden naar de gemeente. Mede daarom hebben we
besloten om zelf knijpers aan te schaffen voor de commissie Serve the
Green.
Serve the Homeless & Serve the Kids: rugzakjes pimpen en lege flessen inzamelen voor Stichting
Leergeld:
Serve the Homeless en Serve the Kids zijn bezig met een inzamelingsactie voor Stichting Leergeld. Hier
hebben we samen een aantal vergaderingen voor gehad en hierbij hebben we het ook gehad over de
TUC voor Tilburg dag. Het was lastig om tot een idee te komen, omdat het momenteel vrijwel
onmogelijk is om iets met de doelgroep te doen, en vooral met een grote groep. Uiteindelijk zijn we
op het idee gekomen, gezamenlijk met de commissie, om rugzakjes te pimpen voor de scholieren van
Stichting Leergeld. Dit is gedaan in het Spoorpark, omdat je daar op afstand van elkaar kan zitten in de
buitenlucht. Ook konden daar nog mensen langslopen om eventueel rugzakjes of andere
schoolspullen te doneren. Als back-up plan als het zou gaan regenen, zouden we verdeeld gaan zitten
thuis, maar dit is niet nodig geweest.

Vanaf half 11 tot ongeveer 4 uur zijn we in het Spoorpark geweest. De aanloop was niet heel erg
groot, maar hebben toch van verschillende studenten nog rugzakken of schoolspullen gekregen. Een
paar dagvrijwilligers zijn wezen helpen met het pimpen van rugzakjes. We hadden een ochtendshift
en een middagshift zodat zo veel mogelijk mensen konden helpen op gepaste afstand. Deze shifts
werden ook weer verdeeld in mensen die rugzakken pimpten en mensen die flessen in zamelden. Hier
werd enthousiast op gereageerd door de commissieleden en veel ervan zijn op komen dagen om te
helpen! Het flessen inzamelen werd steeds gedaan in een koppel. Zij namen 2 boodschappentassen
mee met een A3 poster en zijn langs de deuren gegaan.
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Serve the Brave: wandelen met de dagbesteding
Met Serve the Brave is er gewandeld met dagbesteding de Tongerloze Hoef, zoals we dat elke week
doen. Een week van te voren is aangekondigd in de wandel app (met de commissieleden en
dagvrijwilligers) dat we op maandag 3 mei om 11:00 zouden gaan wandelen op de TUC voor Tilburg
dag. Op de ochtend zelf heb ik even contact gehad met de Tongerloze Hoef om te vragen of er foto’s
vanuit de TUC gemaakt mochten worden tijdens het wandelen. Dit mocht, zolang de cliënten niet
herkenbaar in beeld kwamen. Met 4 vrijwilligers zijn we in 2 groepjes gaan lopen, en hebben in totaal
6 cliënten blij gemaakt met een wandeling in het lekkere zonnetje!

Serve the Grey: Bonbonactie
Serve the Grey ging zakjes met bonbons uitdelen aan bewoners van aanleunwoningen aan
woonzorgcentrum de Herdgang. Dit is uiteindelijk gedaan met drie commissieleden, Nienke en Job
van het bestuur en Ingrid. Binnen de aanleunwoningen heerst veel eenzaamheid en een klein zakje
bonbons en vooral het praatje zorgden voor veel bewoners voor toch een lach op het gezicht.

Het contact is via de commissiemail gelegd naar Woonzorgcentrum de Herdgang. De
vrijwilligerscoördinator van dienst gaf aan dat de mensen binnen het woonzorgcentrum niks te kort
komen, maar dat ze graag iets zou willen doen voor de mensen in de aanleunwoningen.
De bonbons zijn besteld bij een lokaal restaurant uit Breda (hier was een commissielid werkzaam), de
kaartjes met een boodschap zijn besteld bij drukwerkdeal. Op de kaartjes was ook het webadres van
de buddyprofielen gezet, met een kleine uitleg van de buddyprofielen en de kaartjes hebben we dit
initatief van ons ook kunnen promoten.
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1.2 Benefietactiviteit Serve the Grey
Op woensdag 5 mei vond de benefietactiviteit van Serve the
Grey plaats. Ze organiseerde een wandeltocht door Tilburg.
Iedereen die wilde kon zich opgeven. Er werd gelopen in
groepjes van maximaal 4 personen. Elk groepje kreeg een
tijdslot, zodat er genoeg afstand was tussen iedere groep.
Tijdens de wandeltocht kwamen de groepjes langs 5
verschillende plekken in het centrum. Dit waren huizen van
het huidige en vorige bestuur. Bij ieder huis kregen zij een
drankje of shotje in het thema van koningsdag. Bij een van
de plekken kregen ze een oranje tompouce. Het was een
leuke wandeltocht en dit is zeker voor herhaling vatbaar.

1.3 Uitgave Stichting leergeld – Serve the Kids & Serve the Homeless
Op dinsdag 11 mei was het zo ver, we konden eindelijk de vele gevulde rugzakjes overhandigen aan
Stichting Leergeld Tilburg. De twee commissies Serve the Homeless en Serve the Kids, hebben zich
drie weken lang ingezet voor deze inzamelingsactie. Door het benaderen van de universiteit,
middelbare scholen, besturen van verenigingen en supermarkten zijn zij erin geslaagd om bijna 50
rugzakjes te vullen met schoolspullen! Deze rugzakjes bestonden uit een goed gevulde etui (met
pennen, typex, gummen, markeerstiften, potloden en lijm), verschillende schriften (grote, kleine en
geruite), een grote klapper, kleine mapjes met insteekhoezen, kaftpapier, rekbare kaften,
geodriehoek, passer, schaar en een notitieblok. Naast deze rugzakjes hebben wij ook nog ongeveer 20
dozen of kratten over, gevuld met los schoolmateriaal. Al deze rugzakjes en schoolmaterialen komen
door Stichting Leergeld goed terecht bij kinderen onder de armoedegrens, die de overstap maken van
basisschool naar middelbare school. Als je een laag besteedbaar inkomen hebt, dan kom je in
bepaalde lagen terecht. Bij bepaalde besteedbaar inkomen lagen kun je soort van toeslag aanvragen,
die jou een klein beetje kunnen helpen. Als je net boven die laag zit heb je geen recht op die
subsidie/toeslag. Relatief gezien is dat dus een zwaardere klap omdat je geen extra hulp kan
aanvragen. Juist voor die categorie hebben wij deze spulletjes ingezameld.
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We hebben uiteindelijk veel van de UB en van de Appie gekregen, maar we hebben ook echt
ontzettend veel materiaal gekregen van verschillende besturen van Tilburg of die het hebben gedeeld,
(uiteindelijk van Asset generale (verschillende assets bij elkaar), Magister JFT, MAK, Spartacus, Cave
Na Cadas, Complex, Fia Videi, Word Actief, IFES, AEGEE).
Naast dat wij ontzettend veel materiaal hebben gekregen, is er ook een benefietactiviteit geweest
waardoor we geld hebben opgehaald om nieuwe rugzakjes te kopen. Dit was onze STH pubquiz, waar
wij uiteindelijk meer dan 300 euro mee ophaalden. Daarnaast hebben we geld opgehaald met het
wegbrengen van lege flessen (zo’n 120 euro). Zo kunnen wij de kinderen een goede, stevige rugzak
bieden die zeker een paar jaar mee kan gaan.
Bovendien hebben wij op onze sociale media mensen bewust proberen te maken van wat Stichting
Leergeld zo al doet. Met dank aan Riet (van Stichting Leergeld) hebben we een informatief filmpje
online kunnen zetten over Stichting Leergeld en de gevulde rugzakjes. De mensen van Stichting
Leergeld waren ons heel erg dankbaar voor het harde werk en de vele spullen. De activiteit was een
groot succes.

1.4 Vorming, kennismaking en overdacht nieuw bestuur
Wij zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de vorming, kennismaking en overdracht aan het
nieuwe bestuur: Zo hebben wij:
- Maandag 10 en woensdag 12 mei sollicitaties gehouden.
- Donderdag 13 mei het nieuwe bestuur gevormd.
- Vrijdag 21 mei een online kennismaking georganiseerd. Tijdens die kennismaking hadden we
een Kahoot met leuke feitjes over het HB en KB zodat ze elkaar en ons wat beter konden
leren kennen.
- Woensdag 26 mei een algemene presentatie over Serve gehouden.
- Donderdag 17 juni een bestuursvergadering gehouden met KB en Ingrid.
- Donderdag 25 juni het KB verschillende casussen voorgelegd. Zo konden zij alvast een beetje
wennen aan bepaalde situaties en konden wij kijken hoe het nieuwe bestuur samenwerkt.
- In juni een overdracht gehouden per functie.
- In juli de contracten laten ondertekenen.
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Vrijdag 24 september langsgegaan op het beleidsweekend.

1.5 Benefietactiviteit Serve the Brave
Op donderdag 3 juni hebben we met Serve the Brave als benefiet activiteit een shotjes proeverij
georganiseerd. Omdat er helaas vanwege Corona geen fysieke activiteit mogelijk was hadden we dit
alternatief bedacht waarbij mensen shotjes thuisbezorgd kregen die ze dan in kleine groepjes konden
proeven. De activiteit stond in eerste instantie gepland in maart, maar helaas zaten we toen met
strenge beperkingen en een avondklok waardoor het voor deelnemers niet aantrekkelijk was mee te
doen, we hebben deze toen geannuleerd.
Nadat de beperkingen steeds minder werden
hebben we op 3 juni de shotjesproeverij
opnieuw georganiseerd. Mensen konden zich
aanmelden via de google forms en de deadline
stond op 30 mei. In totaal hadden we 45
aanmeldingen. Mensen betaalden 7,50 en
kregen 5 shotjes thuisbezorgd. De shotjesglazen
hadden we online besteld bij daklapack waar je
ze met deksel erbij kreeg. Twee commissieleden
hebben de inkopen gedaan en op de dag zelf
hebben we alle shotjes gemaakt en op de fiets
langs de huizen gebracht. Deelnemers kregen
een appje met een link naar een GoogleForms
waar ze konden invullen welke ingrediënten ze
dachten dat er in de shotjes zaten, en degene
met de meeste antwoorden goed ontving een
prijs. Ook de leukste groepsfoto ontving een
prijs. We hebben een winst van ongeveer 150
euro gemaakt!
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1.6 Activiteit ASVZ – Serve the Brave
Op woensdag 23 juni heeft commissie Serve the Brave verwenpakketjes uitgedeeld aan 7 ASVZ huizen
in Tilburg. Dit was een vervanging voor de beautymiddagen/gala wat in samenwerking met ASVZ zou
plaatsvinden, maar door corona helaas niet door kon gaan. Met Joris, Lisa en Liesbeth is uiteindelijk
een initiatief bedacht om voor de 7 huizen in Tilburg verwenpakketjes met lekkernijen uit te gaan
delen om zo de bewoners toch een leuk extraatje te geven in deze lastige tijd.
De pakketjes bestonden uit Albert Heijn kratjes waar we een sticker van Serve op hadden geplakt.
Lekkernijen uit heel Nederland zijn gekocht in de supermarkt, met het idee om vakantie/uitjes naar de
bewoners te brengen, omdat zij afgelopen tijd zelf niet op pad konden. Er zaten onder andere
Zeeuwse babbelaars en appelsap, Drentse kosterworst, kaas en mosterd, Brabantse worstenbroodjes
en Limburgse vlaai in. Ook zaten er nog wat andere dingetjes in. De worstenbroodjes en vlaai kwamen
van de bakker en die hebben 50% korting gegeven. De pakketjes zijn met de auto naar de locaties
gebracht en uitgedeeld, het was een groot succes de bewoners vonden het een super leuk initiatief!
Op de locaties kregen we een rondleiding en hebben we een praatje gemaakt met de bewoners, die
maar al te graag even hun kamer en spulletjes wilden laten zien. Op die manier hebben we toch ook
nog contact gehad met de doelgroep!

1.7 Bingo Kivietshorst – Serve the Grey
Op vrijdag 25 juni heeft Serve the Grey een Bingo georganiseerd bij de Kievitshorst. Hier was weinig
voorbereiding voor nodig vooraf. De bingo werd gespeeld in vier rondes, waarbij elke ronde drie
prijzen weg te geven waren. 1, bovenste rij vol. 2, bovenste en onderste rij vol en 3, een volle kaart.
Voor dubbele bingo’s werden er 3 cadeaus extra gekocht waardoor er totaal 15 cadeaus gekocht
moesten worden. Er waren vooral eet cadeaus, denk aan advocaat met slagroom, bonbons, thee,
koekjes etc. Een commissielid presenteerde de bingo. De andere commissieleden zaten gezellig bij de
ouderen aan tafel om ze te helpen met de bingo. Het was een kleine, maar gezellig en goed geslaagde
activiteit.
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1.8 Sorteer/repareerdagen Stichting het Vierde Geschenk
Op zaterdag 26 en zondag 27 juni vonden de verplaatste sorteerdagen plaats. In de WAT hal werd al
het ingezamelde speelgoed gesorteerd op leeftijd en kwaliteit. Zaterdag zijn Nienke, Elien, Ashley en
een dagvrijwilliger geweest om te helpen. Zondag zijn Femke, Elien en Fanne gegaan. Binnen 1,5 dag
was al het speelgoed gesorteerd. Het speelgoed wordt nu gebracht naar een speelgoedbank. Daar
kunnen mensen die het niet breed hebben een cadeautje uitzoeken.

1.9 Activiteit i.s.m. Amnesty International & Shelter City – Serve the Homeless
Deze activiteit was in samenwerking met Amnesty International en Shelter City en vond plaats op
maandag 28 juni Shelter City zoekt elk jaar een activist uit in de wereld die ze naar Nederland halen
om te lobbyen en om aan te sterken omdat deze mensen vaak niet heel veilig zijn in hun eigen land.
Wij hebben voorgaande jaren ook een samenwerking gehad met Shelter City en we vonden het wel
een mooi moment om dat weer op te pakken. Amnesty International heeft uiteindelijk Moja, de
mensenrechtenactivist, geïnterviewd en we wilden eigenlijk een soort van lecturetalk organiseren
waarin we dan dit interview laten zien en een open Q&A style gesprek voeren tussen publiek en Moja.
Uiteindelijk lukt het ons niet om dit offline te organiseren waardoor we genoodzaakt waren om het
online te houden. We lieten eerst het interview zien en daarna kreeg het publiek de tijd om vragen te
stellen. Er kwamen uiteindelijk 15 mensen op af, en we hebben de overige 40 minuten goed vol
gekregen met vragen.

1.10 Green City Tour i.s.m. VSA Tilburg – Serve the Green
Op woensdag 30 juni vond de groene wandeltocht van Serve the Green plaats. Dit was een
samenwerking met VSA, de vegan studentenvereniging in Tilburg. We hadden contact met Pam. De
organisatie verliep bijna volledig via Serve the Green. We gingen op zoek naar verschillende
winkeltjes/restaurantjes in de stad die aansluiten bij het thema vegan/duurzaam/groen. We kwamen
uit bij de volgende plekken:
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Ekoplaza
Focus Foodbar
Dille & Kamille
De Wereldwinkel
Food-Atelier
Stoom013 (met een hapje van Bakkerij van Planten)

Bij iedere plek kregen de studenten een goodie of een snack. Ze
konden dat bewaren in hun Serve the City tasje. We hadden een
budget van 1,00-1,50 euro per winkel per persoon. Sommige
winkels wilde dat bedrag graag hebben, andere deden het voor
niks. Iedere student die zich opgaf moest 5 euro betalen. Aan het
einde van de wandeling kregen ze het terug in de vorm van een bon
van Focus Foodbar of Food-Atelier. We hebben dit gedaan om er
zeker van te zijn dat studenten ook kwamen als ze hadden betaald.
Het was een soort stok achter de deur.
We hebben heel veel leuke reacties gekregen en deze wandeltocht
is zeker voor herhaling vatbaar.

1.11 Etiquettediner i.s.m. Fractie Front
Op donderdag 1 juli 2021 vond het jaarlijkse etiquettediner plaats in samenwerking met Fractie Front.
Het etiquettediner vindt normaal gesproken in maart. Dat is net voor de verkiezingen van Fractie
Front. Het diner vond plaats bij Auberge de Bonheur. Verschillende besturen waren uitgenodigd om
deel te nemen aan het driegangendiner. Deelnemers van het etiquettediner betaalden €33,95 per
persoon. Daarnaast werden de overige kosten gedeeld met Front. De opbengst van het diner ging
naar Serve the City en dat geld hebben wij besteed tijdens het kinderfestival. De Universiteit heeft
aangegeven het opgehaalde bedrag te verdubbelen (af te ronden naar €1000.-).
Wij waren blij dat het Etiquettediner, na meerdere malen af te lassen, eindelijk door kon gaan met
veel studenten. Wij zijn blij met de samenwerking met Fractie Front en de steun van de Universiteit.
Het Ettiquettediner is een jaarlijkse samenwerking met Fractie Front die zeker de aankomende jaren
weer door moet gaan!
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1.12 Vrijwilligersactiviteit 4
Ons laatste grote vrijwilligersactiviteit vond in real life plaats bij Bolle op vrijdag 2 juli. Het was een
soort van spelletjes/borrel avond, hoewel Bolle vrij weinig spellen had. Het was vooral heerlijk om de
vrijwilligers te zien en ze allemaal te bedanken. Wij hadden als coördinators voor iedere vrijwilliger
een persoonlijke brief geschreven met een cadeautje: een papieren kaartenset, een vergeet-menietje, een bieropener. We hebben alleen maar leuke reacties gekregen over de avond en het
afgelopen jaar.

1.13 Kinderfestival – Serve the Kids
Op donderdag 8 juli vond dan eindelijk het langverwachte kinderfestival plaats. Het was een
samenwerking met Magister Juribes | JFT (contactpersoon Chloë Martens) en Stichting Move
(contactpersoon Danique van Hees). Move had niet zoveel te doen met de organisatie, maar zorgde
vooral voor contact met de basisscholen en dat er kinderen op het kinderfestival verschenen.
Van zowel Juribes als van Serve the Kids waren er een aantal vrijwilligers die in een ‘subcommissie’
terecht kwamen waarmee we om de week ongeveer vergaderden. Deze vrijwilligers gaven het
vervolgens weer door in de vergadering met Serve the Kids zelf en vroegen daar ook om input van de
anderen.
We hadden dit jaar een budget van 1000 euro (door het Etiquettediner, waar we ontzettend blij mee
waren). We konden het kosteloos organiseren op een van de hockeyvelden van het Sportcenter
(contactpersoon Alen en Emely). Hiermee hebben we een overleg gehad, en hij was er super
enthousiast over. Ook hadden zij een aantal materialen die we konden gebruiken en stuurden ze een
plattegrond zodat wij een beeld hadden van de plek.
Er zijn festivalkaartjes gemaakt waar een plattegrond op stond en de namen van elk spel, die de
begeleiders konden aankruisen als ze ergens waren geweest. Dit is gemaakt via Canva
Er kwamen bijna 140 kinderen op af, die gescheiden van elkaar moesten blijven. Er waren zeven
verschillende klassen, die we onderscheidden met een gekleurde keycord (besteld op
dereklameshop.nl). Ook waren er zeven verschillende activiteiten, waarbij de kinderen steeds
rouleerden: Buikschuifbaan (later is het een hindernisbaan geworden, vanwege verwachting op slecht
weer), waterpong (bierpong, maar dan in het groot met emmers water en een voetbal), drie op een rij
(soort boter kaas en eieren in het groot), estafette, springkussen, dans aanleren, groot Twister / Jenga
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De hele dag door konden de kinderen ranja drinken (gehaald bij de Albert Heijn) en aan het einde van
de dag kregen ze een waterijsje (ook gehaald bij de Albert Heijn). De buikschuifbaan, springkussen en
Twister/Jenga zijn gehuurd bij Nooijens. Accessoires werd besteld op bol.com. We hadden ook
schoonmaakspullen/desinfectie gekocht bij de Action. Posters zijn gedrukt bij Copy & Co en de
festivalkaartjes bij drukwerkdeal.nl. De DJ was een vriend van Job.
Er zouden 25 vrijwilligers komen, maar op het laatste moment hadden we ongeveer 10 afmeldingen
vanwege quarantaine. Dit was even stressen, maar gelukkig kon Lacoste nog bijspringen. De kinderen
vonden het een hele leuke dag. Het was dus een groot succes.

1.14 IJscokar dagbesteding – Serve the Brave
Op dinsdag 20 juli hebben we een ijscokraam geregeld
bij IJstijd Tilburg ter afsluiting van een heel jaar
wandelen met de Dagbesteding. Om 13:00 hebben we
voor de laatste keer gewandeld en om 14:00 arriveerde
ijscoboer. Het was een gezellige ijscobrommer waarbij
mensen de keuze hadden tussen vanille, aardbei en
chocola, en een hoorntje of beker. Het aantal bolletjes
mocht iedereen zelf bepalen. Na ongeveer een half
uurtje was iedereen voorzien van een lekker ijsje in het
zonnetje. De cliënten vonden het heerlijk en ook het
personeel was erg enthousiast! Het was een geslaagde
middag.
In eerste instantie stond deze activiteit een week
eerder gepland, maar i.v.m. regen is besloten de
activiteit op te schuiven. Gelukkig was de ijscoboer erg
flexibel en konden we het makkelijk verplaatsen. Het
was een groot succes.

1.15 Kermisactiviteit
Op woensdag 21 juli hebben wij tijdens de kermis een activiteit georganiseerd voor kinderen onder de
armoedegrens. Aan het begin van het jaar heeft de kermis contact met ons opgenomen om een
activiteit te organiseren op een van de dagen. Nienke, Femke en Ashley hebben meetings gehad met
kermisorganisatoren, waaronder Jet (van de gemeente). We hebben gebrainstormd over de
doelgroep waar we iets voor wilden doen (mensen met autisme, kinderen, ouderen, etc.) maar zijn
uiteindelijk gekomen op kinderen onder de armoedegrens.
We hebben contact opgenomen met Quiet om de gezinnen te bereiken. We hadden een bericht
geschreven voor hun nieuwsbrief met uitleg over onze activiteit en dat gezinnen zich konden
aanmelden. Quiet zorgde er dan voor dat dit bij iedereen terecht kwam. Uiteindelijk hebben bijna 200
kinderen zich opgegeven.
Het idee was om kinderen kaartjes te geven voor kermisattracties, en er ook een lekkere snack bij te
doen. We hadden drie leeftijdscategorieën: 4-6, 7-9, 10-12 jaar. Heel veel kermisexploitanten hebben
tickets voor attracties (gratis) gegeven. Dit regelde Jet voor ons. De dag van de kermis hebben we
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deze tickets verdeeld voor elke leeftijdsgroep. In elk zakje zaten 4 tickets voor een attractie en de
kinderen mochten kiezen tussen een oliebol, suikerspin, zuurstok of wafel als snack. Daarna mochten
ze ook nog een leuke knuffel uitzoeken.
We kregen een tafeltje voor het Witte Paleisje (het oude stadhuis) waar de gezinnen van Quiet naar
toe kwamen om hun zakje met tickets voor elk kind op te halen. De namen waren via Quiet
doorgegeven aan ons zodat we die konden afstrepen. We hadden de tafel wat opgeleukt met
ballonnen en onze vlag.
Aanvankelijk wilden we er ook een speurtocht bij organiseren. Het idee was dan om vrijwilligers door
de kermis te laten lopen met een letter. Kinderen konden met alle letters bij elkaar een woord
vormen, en dan bij ons terug komen om te grabbelen in een grabbelton als ze het woord goed
hadden. Echter leek dit ons geen goed idee meer door de groeiende coronabesmettingen en hebben
we dit dus eruit gelaten.
We zijn blij dat wij kinderen, die normaal niet naar de kermis kunnen, een leuke dag hebben bezorgd.
Ze waren allemaal heel dankbaar en bij met hun snack, knuffel en kaartjes voor de attracties. We
raden het nieuwe bestuur aan om volgend jaar weer zo’n activiteit te organiseren. Dit kan weer i.s.m.
Quiet, maar je kan bijvoorbeeld ook de Voedselbank erbij betrekken.

1.16 Activiteit Sterk Huis – Serve the homeless
Vrijdag 23 juli heeft Serve the Homeless een activiteit
georganiseerd bij Sterk Huis. Sterk huis is een prachtige
organisatie die hulp biedt aan mensen die in een lastige of
bedreigende (thuis)situatie zitten. Bij Sterk Huis kunnen deze
cliënten tot rust komen en kunnen ze samen bouwen aan een
veilig en zelfstandig leven. We hebben voor deze cliënten daarom
geprobeerd een gezellige dag te maken met een picknick en heel
veel spelletjes. We hebben leuke middag gehad met heerlijk
weer, en daarom ook een mooie laatste activiteit van dit
collegejaar.

12

1.17 Afsluiting Bestuursjaar
Op vrijdag 23 juni hebben we ons bestuursjaar samen met Ingrid afgesloten. Dit deden wij met een
supergezellige BBQ bij Ingrid thuis. Op zaterdag 31 juli hebben we dan echt ons stokje overgedragen
aan het 9e bestuur van Serve the City Tilburg.
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Hoofdstuk 2: Kort alle activiteiten door het jaar heen
Hieronder is een (chronologisch) overzicht van alle activiteiten en bezigheden van het afgelopen jaar.
o Aantreden nieuw bestuur
o Beleidsweekend bestuur VIII
o Topweek
o Bestuursfoto’s
o Commissievorming
o Board Connection
o CoBo’s
o Borrels
o (Eerste keer) Wandelen met ouderen – Serve the Grey
o Doelgroepavond – Serve the Grey
o (Online) Beursvloer
o Algemene vrijwilligersactiviteit 1
o Interview Humphrey Matherus van de gemeente Tilburg
o Rabobank ClubSupport actie
o Activiteit i.s.m. Quiet (gecanceld door Coronamaatregelen)
o Actie voor de Voedselbank
o Coronahulp
o Uitnodiging Burgemeester
o Activiteit in de Europese week van de afvalvermindering – Serve the Green
o Algemene vrijwilligersactiviteit 2
o Herfstknutselactiviteit voor kinderen Quiet – Serve the Kids
o Activiteit Traverse – Serve the Homeless
o Kerststukjes maken – Serve the Grey
o Speelgoed inzamelingsactie Stichting Het Vierde Geschenk
o Kerstwandeling Brabant Maatjes – Serve the Brave
o Kerstactiviteit Avondje uit 013 – Serve the Brave (gecanceld door Coronamaatregelen)
o Kaartenactie voor ouderen – Serve the Grey
o Sorteerdagen Stichting Het Vierde Geschenk (gecanceld door Coronamaatregelen)
o Manifestatie Stichting Het Vierde Geschenk (gecanceld door Coronamaatregelen)
o Uitgiftedag Stichting Het Vierde Geschenk (gecanceld door Coronamaatregelen)
o Start Buddyprofielen – Serve the Grey
o Roelstoelvriendelijkheid Tilburg – Serve the Brave
o Activiteit voor de Voedselbank i.s.m. Complex – Serve the Homeless
o Carnavalsactiviteit Carehouse – Serve the Brave & Serve the Kids
o Benefietactiviteit Serve the Green
o Eerste keer wandelen met de dagbesteding – Serve the Brave
o Algemene vrijwilligersactiviteit 3
o Interview Word Actief Tilburg
o Benefietactiviteit Serve the Homeless
o Tuinieren met ouderen – Serve the Green & Serve the Grey
o Koekjes bakken voor het Ronals McDonals huis – Serve the Brave
o Start Buddyprofielen Kids – Serve the Kids
o TUC voor Tilburg dag
o Benefietactiviteit Serve the Grey
o Uitgave Stichting Leergeld – Serve the Kids & Serve the Homeless
o Vorming, kennismaking en overdracht nieuw bestuur
o Benefietactiviteit Serve the Brave
o Activiteit ASVZ – Serve the Brave
o Bingo bij de Kivietshorst – Serve the Grey
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sorteerdagen Stichting het Vierde Geschenk
Activiteit i.s.m. Amnesty International – Serve the Homeless
Green City tour i.s.m. VSA Tilburg – Serve the Green
Etiquettediner i.s.m. Fractie Front
Vrijwilligersactiviteit 4
Kinderfestival – Serve the Kids
IJscokar dagbesteding – Serve the Brave
Kermisactiviteit
Kermisactiviteit Sterk Huis – Serve the Homeless
Afsluiting bestuursjaar
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Hoofdstuk 3: Behaalde doelen/ambities
terugkoppeling
Visie en missie
Wij willen ons als Serve the City Tilburg inzetten om studenten zich bewust te laten worden van de
minder mooie kanten van de stad waarin zij studeren. Wij zullen ons actief inzetten om studenten op
een laagdrempelige manier kennis te laten maken met maatschappelijk werk. We willen studenten
vooral laten zien dat we de doelgroepen waarmee we werken met een klein gebaar al een mooie dag
kunnen bezorgen.

Ambities
We hebben meerdere ambities waar we ons dit jaar op willen gaan focussen. We gaan ons vooral
focussen op de volgende vier pijlers:

Betrokkenheid
We willen dat studenten zich meer betrokken
gaan voelen bij Serve the City Tilburg. We hopen
dat studenten naast het vrijwilligerswerk ook
een band op kunnen bouwen met hun
medestudenten en de organisatie. Daarnaast
willen we ook, net als vorig jaar, de doelgroepen
meer betrekken bij Serve the City Tilburg en de
activiteiten die wij gaan/willen organiseren.

Verantwoordelijkheid
We willen studenten dit jaar meer
verantwoordelijkheid geven binnen hun
commissie. Uit voorgaande jaren is gebleken dat
studenten meer willen doen. Door studenten
binnen een commissie verschillende taken te
geven die lijken op de taken binnen het bestuur
hopen wij dat zij meer verantwoording op zich
nemen en zich dus ook meer betrokken voelen
bij Serve the City Tilburg.

Naamsbekendheid
Serve the City Tilburg is vorig jaar al goed op de
kaart gezet. Toch merken we nog steeds dat
Serve the City nog steeds niet erg bekend is
onder studenten. Het is ook niet een organisatie
waar studenten als eerste aan denken om bij te
gaan als ze een actieve student willen worden.
We willen dit jaar ons bereik nog verder
uitbreiden.

Bewustwording/Duurzaamheid
We gaan dit jaar door met het vernieuwingsplan
en breiden de commissies uit met een vijfde
commissie: Serve the Green. Met deze
commissie willen we activiteiten gaan
organiseren die te maken hebben met
bewustwording en duurzaamheid. Ook willen
wij als Serve the City Tilburg duurzaamheid gaan
uitstralen en studenten bewust laten worden
van hun leefomgeving (Tilburg).
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Wij kunnen wel concluderen wat we dit jaar hebben gestreefd naar onze ambities. We hebben ons
het hele jaar beziggehouden met betrokkenheid, verantwoordelijkheid, naamsbekendheid en
bewustwording/duurzaamheid. We hopen dat de aankomende besturen op dezelfde voet door zullen
gaan met deze ambities. We hebben deze pijlers behaald op de volgende manier:

1. Betrokkenheid
A. Studenten meer betrokken laten zijn met de organisatie
I.
We willen minimaal twee keer per semester een activiteit organiseren voor de
commissievrijwilligers. Zo kunnen zij naast activiteiten die we organiseren voor de
doelgroepen elkaar op een andere manier beter leren kennen.
We hebben in totaal vier activiteiten georganiseerd voor onze commissievrijwilligers.
De eerste twee activiteiten waren online, de andere offline. We hebben veel van onze
vrijwilligers gehoord dat ze het leuk vinden om contact te hebben met hun eigen
commissie, maar ook andere commissies. Veel vrijwilligersactiviteiten zijn zeker aan
te raden volgend jaar.
II.
Elk commissielid krijgt zijn eigen shirt met commissie en naam erop. Voor dit shirt
zullen zij een vrijwillige bijdrage van 10 euro betalen. Het shirt is in de kleur van de
commissie: Serve the Kids geel, Serve the Homeless roze, Serve the Grey rood, Serve
the Brave oranje, Serve the Green groen
Dit doel is behaald in kwartaal 1. De commissaris-PR heeft de shirts ontworpen en
zodra de commissies bekend waren besteld.
III.
We willen 2 keer per jaar een evaluatie afnemen bij de commissievrijwilligers. Met
deze evaluatie hopen wij erachter te komen wat de vrijwilligers nog graag anders
willen zien of wat zij juist fijn vonden en wat we kunnen blijven doen.
In december/januari hebben de eerste evaluaties plaatsgevonden. We hebben veel
uit de gesprekjes gehaald en meteen toegepast. In juli is er een google forms
vragenlijst/evaluatie verstuurd naar alle vrijwilligers.
IV.
Studenten mogen zelf meedenken aan nieuwe activiteiten, (zie
verantwoordelijkheid).
Dit is gebeurd. Samen met de vrijwilligers zijn de activiteiten bedacht en is er een
jaarplanning vastgesteld.
B. We willen de doelgroepen meer betrokken laten zijn bij de organisatie.
I.
We willen net als vorig jaar per commissie een doelgroepavond organiseren. Zeker in
deze tijd is het belangrijk om te weten wat wel en niet kan en wat voor hulp de
bepaalde doelgroepen nodig hebben.
Deze doelstelling is alleen behaald voor de commissie Serve the Grey. Het heeft veel
opgeleverd voor deze commissie. We wilde dit ook doen voor de andere commissies,
maar door Corona was er weinig animo. Wij raden het volgende bestuur aan om
begin volgend jaar weer een doelgroepavond te organiseren voor alle commissies.
II.
We willen voor elke doelgroep een bepaald protocol opstellen. In dit protocol zullen
we rekening houden met de Corona maatregelen.
Dit is gebeurd. Hieronder vinden jullie de belangrijkste punten per commissie:
- Het organiseren van onlineactiviteiten, denk aan duurzamere
challenges voor studenten (Serve the Green), sportactiviteiten of
knutselideetjes voor thuis (Serve the Kids)
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-

Fysieke activiteiten op 1,5 meter afstand en/of met een mondkapje
en bij klachten blijf je thuis.
- Activiteiten voor de doelgroep i.p.v. met de doelgroep, denk
bijvoorbeeld aan inzamelingsacties (Serve the Homeless) of het
rolstoelvriendelijker maken van Tilburg (Serve the Brave)
We hebben besloten om een mailadres aan te maken voor als er Coronahulpaanvragen binnen komen: coronahulp@servethecitytilburg.nl . Als
we hulpaanvragen binnen kregen probeerden we die te koppelen aan
studenten d.m.v. de Covid-app. We hebben deze Covid-app per 1 juli
opgeheven

2. Verantwoordelijkheid
A. We willen studenten meer verantwoordelijkheid geven binnen hun commissie.
I.
Elke commissie krijgt zijn eigen emailadres. Met dit emailadres willen wij de
contacten gaan leggen met de samenwerkingspartners. Het doel van een eigen
emailadres is om de commissieleden meer verantwoordelijkheid te geven tijdens het
plannen van de activiteiten. Wij zorgen ervoor dat er template mails zijn zodat de
vrijwilligers die kunnen gebruiken met het opstellen van een mail.
Elke commissie heeft zijn eigen emailadres dat goed wordt gebruikt.
II.
Het plan is om binnen een commissie de vrijwilligers verschillende taken te geven.
Deze taken kunnen wisselen per activiteit zodat iedereen een keer ervaring krijgt met
de verschillende taken.
i. Secretaris: een van de vrijwilligers zal notuleren tijdens de vergaderen
ii. Penningmeester: een van de vrijwilligers zal op voorhand van een activiteit
(onder leiding van Job) een begroting making. Ook houden zij de in- en
uitgaven van de commissie bij (de bonnetjes).
iii. Promo: een de vrijwilligers zal tijdens activiteiten verantwoordelijk zijn voor
het maken van foto’s en ander beeldmateriaal. Ze kunnen Ashley ook helpen
met het nadenken over de (online) promotie.
Iedere commissie heeft een eigen taakverdeling. Het is de taak van de coördinator
om die verdeling te maken en samen te kijken wat jouw vrijwilligers het fijnst vinden.
We hebben gemerkt dat een minibestuur binnen een commissie goed werkt.
III.
Commissievrijwilligers krijgen zelf inspraak bij het bedenken van activiteiten. Naast
een paar vaste activiteiten mogen ze ook zelf activiteiten bedenken.
Dit is gebeurd. Samen met de vrijwilligers zijn de activiteiten bedacht en is er een
jaarplanning vastgesteld.
IV.
Bij verantwoordelijkheid hoort ook verantwoordelijkheid voor aanwezigheid bij
vergaderingen en activiteiten. Het blijft vrijwillig maar is niet helemaal vrijblijvend. Als
je zegt dat je naar een activiteit/vergadering komt verwachten we ook dat je er bent.
Wij hebben ervoor gezorgd dat bij elke commissievergadering altijd (bijna) iedereen
aanwezig was. Mocht dit niet zo zijn was er (vaak) een goede reden voor. Studenten
die meerdere malen afwezig waren zijn hierop aangesproken.
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3. Naamsbekendheid
A. We willen ons bereik verder vergroten.
I.
Nu de Cobo’s niet door kunnen gaan willen we zo veel mogelijk besturen leren
kennen door samen te borrelen of een andere activiteiten te ondernemen. We doen
dit verantwoord en zullen ons houden aan de maatregelen van het RIVM.
We hebben in Q1 een aantal keer geborreld met verschillende besturen. In Q4
hebben we dit weer een beetje opgepakt.
II.
Onze Instagram heeft vorig jaar veel volgers erbij gekregen. We willen actief blijven
op Instagram en dus minimaal 1 keer per week een bericht plaatsen om zo onze
volgers up-to-date te houden.
Dit doel is tot nu toe nog steeds behaald. Soms hadden we in een week zoveel te
plaatsen dat er een goede planning moest worden gemaakt.
III.
We willen zichtbaarheidsdagen organiseren op de Universiteit/online.
Dit is nog niet gebeurd. Wel worden we veel gepromoot door andere
verenigingen/organisaties denk aan Student in Tilburg en Word Actief Tilburg.
(Q2/Q3)
IV.
We willen Serve the City gaan promoten op plekken waar veel studenten komen,
zoals bijvoorbeeld de LocHal en bij Bolle. Dit moet worden nagevraagd of het mag en
wat de mogelijkheden zijn.
V.
Dit is niet gebeurd en gaat dit jaar ook niet meer gebeuren. We willen dit overdragen
aan jullie. Het zijn plekken waar veel studenten komen, dus wie weet kom je zo aan
meer vrijwilligers.
VI.
Als de vrijwilligersmarkt dit jaar doorgaat willen we daar graag aan deelnemen om zo
contacten te leggen met eventueel nieuwe samenwerkingen.
Deze markt heeft dit jaar niet plaatsgevonden. We willen dit overdragen aan het
nieuwe bestuur, dat als het volgend jaar weer kan, dat zij daar zeker naartoe gaan
voor de naamsbekendheid.
VII.
Uitbreiding naar het hbo doorzetten.
a. We willen minimaal 3 (dag)vrijwilligers zoeken van het hbo.
Dit doel is behaald.
b. We gaan studentenverenigingen van het hbo benaderen.
Dit is gebeurd, maar we is helaas weinig respons gekomen dit jaar.
c. We gaan een post maken voor dagvrijwilligers gezocht op de Instagram van
Fontys Tilburg.
Dit is gebeurd, maar geen respons helaas.
d. We zullen een promotietekst plaatsen op hun communicatieplatform. Zo
krijgt elke student informatie over wie wij zijn.
Dit is gebeurd.
VIII.
Het doel is om per commissie 1 benefietactiviteit te organiseren. Op deze manier
wordt Serve the City op de kaart gezet bij studenten en zamelen we geld in om weer
andere activiteiten te kunnen organiseren voor die commissie.
24 februari vond de eerste benefietactiviteit plaats van Serve the Green. 15 april was
de benefietactiviteit van Serve the Homeless. 5 april was de activiteit van Serve the
Grey en 3 juni die van Serve the Brave. Alleen de benefietactiviteit van Serve the Kids
heeft helaas niet plaatsgevonden. Met de activiteiten haalde we geld op voor je
commissie. Het maakt niet uit hoeveel geld je ophaalt. Deze activiteiten zijn ook goed
voor de naamsbekendheid.
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IX.

X.
XI.
XII.

Na elke activiteit schrijft de verantwoordelijke van de desbetreffende commissie een
stukje tekst met foto over de activiteit. Dit stukje is goed voor de promo op
Instagram, facebook en in de nieuwsbrief.
Dit is elke activiteit gebeurd.
We willen dit jaar meer zichtbaar worden op andere kanalen naast onze eigen social
mediakanalen. Denk bijvoorbeeld aan Word Actief Tilburg.
13 april zijn wij geïnterviewd door WAT. Het interview werd gepromoot op hun social
media en YouTube kanaal. Het interview is positief ontvangen.
We willen dit jaar eindelijk een promotiefilmpje maken.
Een promotiefilmpje is er nog niet van gekomen, maar we hebben ook nog weinig tot
geen activiteiten kunnen uitvoeren. Wel hebben we contact opgenomen met een
promotiebedrijf. Zij willen een promotiefilm voor ons gaan maken per doelgroep, en
een algemene video. Omdat we nu nog weinig activiteiten hebben willen we dit
overdragen aan het nieuwe bestuur.

4. Bewustwording/Duurzaamheid
A. We willen meer bewustwording creëren bij studenten en als Serve the City ons bezig gaan
houden met duurzaamheid.
I.
We starten een 5e commissie die zich bezighoudt met deze zaken, namelijk Serve the
Green.
De commissie is gevormd en heeft al veel activiteiten georganiseerd binnen het
thema. De commissie en activiteiten zijn goed ontvangen.
II.
We gaan duurzame activiteiten organiseren. Denk aan een vegetarisch diner met
duurzame accessoires. We houden hierbij de verbinding tussen student en mens goed
in ons achterhoofd.
Serve the Green heeft al verschillende activiteiten georganiseerd met dit thema, denk
aan de vegan maaltijdboxen, tuinieren met ouderen en afval rapen in Tilburg. Op de
planning staat nog een groene wandeltocht in samenwerking met de Vegan
Studentenvereniging.
III.
We willen samenwerkingen aangaan met organisaties die duurzaamheid uitstralen,
denk aan een Voedselbank, tweedehands winkels en het Vierde Geschenk.
Deze samenwerkingen zijn er geweest en verliepen soepel.
IV.
Het doel is dat wij dit jaar alleen maar ‘groen’ promotiemateriaal aanschaffen. Hiermee
bedoelen we materiaal dat niet na een jaar weggegooid hoeft te worden.
We zijn begonnen met het aanschaffen van duurzaam promotiemateriaal. Denk
hierbij aan canvas tassen en drinkflessen met ons logo erop. Ook hebben wij
afvalknijpers gekocht zodat Serve the Green in de toekomst iedere maand een keer
kan gaan afval rapen.
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Hoofdstuk 4: Slot
We kijken we terug op een bijzonder, maar mooi bestuursjaar. We willen het RvA en vooral ook Ingrid
bedanken voor de steun van het afgelopen jaar. We hopen dat het aankomende bestuur met net
zoveel enthousiasme het bestuursjaar ingaat als wij destijds hebben gedaan en zeker ook net zo veel
gaat genieten. Wees creatief en maak er iets moois van met en voor alle mensen in Tilburg. Geniet
want voor je het weet is het voorbij. Wij zijn een ervaring rijker!
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