Word jij ook vriend van Katrien?

Missie en visie

“Doe mee, help mee, voor elkaar”

Missie en visie

“Doe mee, help mee, voor elkaar”
“Bij Katrien is de warme (t)huiskamer van de Bossche binnenstad.
We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten.
Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert mee te doen vanuit zijn
eigen kracht en talent.
Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
We verzachten de binnenstad, door mensen te laten stralen”
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Hoe doen we dat?
Ø Bij Katrien activiteiten
Gratis deelname
Wederkerigheid principe – meedoen/meemaken
Ø Wekelijkse vaste gebruikers van de zaal/foyer
b.v. Theaterles, boksen, pilates, yoga, tai chi.
Maatschappelijke huur inkomsten
Wederkerigheid door bardienst, gratis lessen of
voorstellingen.
Ø Medebewoners COC Noord Brabant & Quiet
Maatschappelijke huur inkomsten
Wederkerigheid in brede samenwerking en
verbinding in regio ‘s-Hertogenbosch.
Ø Incidentele gebruikers
Theaterfestival boulevard, Schoolmusical Groep 8,
Humanitas, Zwanenbroeders, Ronde Tafel Broed, Galant etc.
Maatschappelijke huur inkomsten
Wederkerigheid door “open karakter” van de activiteit
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Bij Katrien in een oogopslag …..
Ø Bestrijdt en doorbreekt eenzaamheid.
Ø Is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Ø Handelt naar vermogen in het aan het werk helpen van mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt.
Ø Vervult met haar warme huiskamer een faciliterende rol in de binnenstad.
Ø Is een burgerinitiatief voor en met elkaar. We helpen, ondersteunen en
zorgen voor elkaar.
Ø Inwoners zetten zich vrijwillig in voor en met elkaar. En we behandelen
elkaar respectvol, ook buiten Katrien.
Ø Zijn betrokken inwoners die elkaar kennen en naar elkaar omzien.
Ø Bewoners krijgen de kans zich te ontwikkelen waardoor de kansen groter
worden om toe te treden op de arbeidsmarkt.
Ø Is de verbinder van en groot netwerk van samenwerkende partijen op
sociaal cultureel gebied.
Ø Inwoners voelen zich thuis in de huiskamer van Katrien
Ø Helpt meemakers een trede te stijgen op de participatieladder.

Stijging op de participatie ladder
Doel
Wij willen 100 nieuwe meemakers bereiken,
die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn
voor eenzaamheid of isolement en ervoor
zorgen dat ze weer “mee gaan doen”.
Hoe gaan we dat doen?
Hoewel we per nieuwe meemaker zullen
kijken waar zijn talenten liggen en wat hij
nodig heeft, zien we globaal de
volgende stappen in de stijging op de
participatie ladder
1. Uit huis, koffie drinken
2. Structureel mee gaan doen met een
activiteit Bij Katrien.
3. Opgebouwd zelfvertrouwen dat kan
zorgen voor zelf vrijwilligerswerk doen.
4. Stage/Werkervaringsplek op weg naar
betaald werk.

Data Sheet
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Ambities 2018-2022
Ø In 2022 heeft onze impact minimaal een brede regionale bekendheid en
impact
Ø In 2022 zijn wij zelfvoorzienend, hebben we een onomstotelijk vaststaand
bestaansrecht en zijn we niet afhankelijk van één grote financier.
Ø In 2022 staat er een professionele vrijwilligersorganisatie die de vorm heeft
van een community en een inspiratiebron is voor anderen.
Het gaat goed met Bij Katrien, heel goed, maar we kunnen het niet alleen.
Samen maken we onze dromen waar. Wij hebben u hulp nodig!

‘Doe mee, help mee, voor elkaar!’

Hoe kan u daar een rol in spelen?

Hoe kunt u Bij Katrien helpen?
1. Word warme vriend van ‘Bij Katrien’
Brons 500 Euro per jaar (5 Katrientjes* + 5 vrienden van tasjes)
Zilver 1000 Euro per jaar (10 Katrientjes* + 10 vrienden van tasjes)
Goud 1500 Euro per jaar (25 Katrientjes* + 25 vrienden van tasjes)
Iedereen
- Vermelding op website als ‘brons/zilver/gouden’ vriend van Bij Katrien
(graag met persoonlijk verhaal, waarom gekozen voor Bij Katrien)
- Diverse social media posts (FB/Instagram)
- Bord Bij Katrien met Naamsvermelding
- Loop een dag mee met de activiteit en maak kennis met Bij Katrien voor jezelf of je
medewerkers.
- Eenmalig gebruik van zaal/foyer voor eigen gebruik met welkom Bij Katrien
- Uitnodiging voor jaarlijkse Bij Katrien netwerkborrel met andere vrienden/
partners.
* Consumptiebonnen

Hoe kunt u Bij Katrien helpen?
2. Adopteer een ‘Bij Katrien’ activiteit (2.500 Euro per jaar)

Een jaar lang uw bedrijfsnaam verbonden aan een specifieke Bij Katrien activiteit,
er zijn bestaande activiteiten, maar er zijn ook nog wens activiteiten of heeft u altijd
altijd gedroomd van een unieke eigen activiteit?
Wij denken graag met u mee.
- Vermelding op website als VIP vriend van Bij Katrien
(graag met persoonlijk verhaal, waarom gekozen voor Bij Katrien)
- Diverse social media posts (FB/Instagram)
- Bord Bij Katrien met Naamsvermelding
- Loop een dag mee met de activiteit en maak kennis met Bij Katrien voor jezelf of je
medewerkers.
- Eenmalig gebruik van zaal/foyer voor eigen gebruik met welkom Bij Katrien
- Uitnodiging voor de jaarlijkse Bij Katrien netwerkborrel met andere vrienden/
partners.

Hoe kunt u Bij Katrien helpen?
3. Maatschappelijk bedrijfsuitje ‘Bij Katrien DOET’ (Vanaf 1.500 Euro)
In overleg en afhankelijk van het aantal mensen ontwikkelen wij samen met u een
maatschappelijk bedrijfsuitje Bij Katrien.
Een dagprogramma waar ruimte is voor het meedoen aan een Bij Katrien activiteit,
wandelen met ouderen, samen koken etc.
Bij Katrien DOET.
- Vermelding op website als DOENER Bij Katrien (persoonlijk verhaal, waarom gekozen voor Bij Katrien)
- Diverse social media posts (FB/Instagram)
- Uitnodiging voor jaarlijkse Bij Katrien netwerkborrel met andere partners/vrienden.

Bij Katrien DOET is zowel in te zetten voor uw eigen personeel als zakenrelaties.
Voor meer informatie en neem contact met ons op.
4. Een stille schenking/donatie mag altijd.

Kerstborrel Bij Katrien
Naast een gezellige kerstborrel ook nog eens met een extra warm hart de kerstdagen in?
Maak dan snel een afspraak voor uw kerstontbijt, lunch of borrel en maak kennis met de
activiteiten Bij Katrien.
Kosten:
Eenmalige warme hart bijdrage van 500 Euro en meteen Bronzen Vriend van Katrien!
Inclusief 5 tasjes/5 consumptiebonnen.
Extra kosten 10 Euro pp (ontbijt & lunch)
Extra kosten 15 Euro pp (borrel, 4 consumpties p.p + hapjes)
Inspirerende warme boodschap “Bij Katrien”, wie zijn we, wat doen we. Verder evt.
spelletjes (tafeltennis, sjoelen).
Wedden dat u met een warm hart de feestdagen in gaat!
Ontbijt : 9:00-11:00
Lunch : 12:00-14:00
Borrel : 16:00-19:00

Kerst Bij Katrien
Naast bovenstaande ondersteuning kunt u Bij Katrien ook steunen door de aanschaf van:
Kerstpakketten ( in overleg in verband met aantallen)
b.v. Armbandjes, kerstsokken, gehaakte kerstballen etc
Vriend van Katrien
Voor 25 euro per jaar ontvangt u eenmalig de duurzame Bij Katrien tas, en steunt u de
activiteiten, waardoor wij weer mensen kunnen helpen met het stijgen op de
participatieladder.

Gaan we je zien Bij Katrien?

Vriend van

Doe mee. Help mee. Voor elkaar!

