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"Waar ik ontzettend blij van
wordt is dat er altijd een
positieve sfeer hangt en dat
iedereen elkaar weet op te
beuren
Ellen - Coördinator Bij Katrien

INLEIDING
VERBINDING EN PROFESSIONALISERING
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Bij Katrien. Het jaar 2020 stond voor Bij Katrien, net zoals voor de hele wereld, vooral in
het teken van de Corona Pandemie. Naast dat er natuurlijk een hoop ambities bijgesteld moesten worden, heeft Bij Katrien
vooral gekeken naar wat wel kon, welke verbindingen er gemaakt konden worden en hoe we op de achtergrond toch een
professionele organisatie konden neerzetten die op de toekomst is voorbereid.
We hebben onder andere onze missie, visie en ambities aangescherpt en bijgesteld. We zijn nieuwe samenwerkingen
aangegaan en hebben nieuwe activiteiten opgestart. We hebben middellange termijn financieringen binnengehaald en
zijn aan de slag gegaan met onze impact analyse en professionalisering van de organisatie. Dit allemaal met veel plezier en
met maar één ambitie.
“Mensen kansen bieden en stimuleren om mee te doen vanuit hun eigen kracht en talent, zodat ze weer gaan stralen en
meedoen in de maatschappij, vanuit een inspirerende en bruisende ontmoetingsplek.
We zullen in dit jaarverslag wat resultaten, cijfers en ervaringen delen die van betekenis zijn geweest.
Veel leesplezier gewenst,
Bestuur & Coördinatoren Bij Katrien

02 OVER BIJ KATRIEN

MISSIE

Ambitie 1: Brede lokale bekendheid & impact

Bij Katrien is een doelgroep verbindende sociale
onderneming met een schitterende ambitie. Een
verzameling van mensen die met hun hart en ziel geloven in
de missie van Bij Katrien:

Hiermee bedoelen we dat we vanuit onze sociale onderneming
de komende jaren gaan bouwen aan een grotere
maatschappelijke impact door bredere participatie van
deelnemers én bedrijven, een grotere vindbaarheid en
bekendheid.We willen hiervoor door ontwikkelen naar een
community die daadwerkelijk de strijd is aangegaan met
eenzaamheid en iedereen mee laat doen. Door activiteiten en
ontmoetingen in de Bossche huiskamer Bij Katrien dragen wij
gezamenlijk bij aan ieders positieve gezondheid.

“Doe mee, help mee, voor elkaar”
Wij bieden als huiskamer perspectief aan onze meemakers,
met onze verbindende activiteiten, leerwerk plekken, winkel
& atelier, huisgenoten, en samenwerkingspartners vanuit een
verfrissende, laagdrempelige en inspirerende omgeving.

VISIE
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 om 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”

AMBITIES &
DOELSTELLINGEN
Natuurlijk hebben wij afgelopen jaar onze ambities en
doelstellingen deels bij moeten stellen en aangescherpen in
verband met de corona pandemie. Maar ondanks deze
bijstellingen hebben wij zoveel mogelijk vastgehouden aan
onze ambities met onze hoofdambitie in het achterhoofd .

Ambitie 2: Professionaliseren vrijwilligers organisatie
Hiermee bedoelen wij een ingevoerd vrijwilligersbeleid, met
aandacht voor continuïteit en borging, professionalisering van
coördinatoren, werving en selectie, training van vrijwilligers,
een goede beloningsstructuur en een geprofessionaliseerd
bestuur waarin iedereen doet waar hij goed in is en waar hij
energie van krijgt.
Ambitie 3: Onomstotelijk bestaansrecht en deels
zelfvoorzienend.
We hebben uiteindelijk de ambitie waar mogelijk
zelfvoorzienend te zijn. We denken dat het sowieso reëel is met
onze kernactiviteiten zelfvoorzienend te zijn. Bij Katrien staat
immers voor sociaal ondernemerschap, met eigen
bedrijfsactiviteiten die ondersteunend zijn aan onze
doelstellingen. Onze activiteiten hebben echter geen
winstgevendheid als oogmerk. Baten worden ingezet om meer
mensen te bereiken en door meer activiteiten te
organiseren.Fondsen en giften zullen hier de komende paar
jaar ook voor nodig blijven.

"Mensen kansen bieden en stimuleren om mee te doen
vanuit hun eigen kracht en talent, zodat ze weer gaan
stralen en meedoen in de maatschappij, vanuit een
inspirerende en bruisende ontmoetingsplek"

"Het is hard werken en soms
stoeien binnen bestaande
kaders, maar het is allemaal de
moeite waard"
Gieke - Bestuur Bij Katrien

03 HOE ORGANISEREN WIJ ONS?
PIJLERS VAN BIJ KATRIEN
Bij Katrien heeft een aantal vaste pijlers als onderdeel van haar organisatie. De meeste van deze pijlers zijn bewust gekozen
omdat onze mensen en activiteiten het centrale hart vormen van Bij Katrien.
Ruimteverhuur is inmiddels een pijler als onderdeel van onze huidige huisvesting, omdat deze ook een rol speelt in de
verbinding van partners en huisgenoten. Bij Katrien is gehuisvest in de Bank van Leening, (maatschappelijk vastgoed) door
middel van een huurovereenkomst. Tenslotte is Bij Katrien een belangrijke verbinder en staan we altijd open voor
samenwerkingen, van kleine burgerinitiatieven tot professionele organisaties.

Onze
Vrijwilligers

Onze
Activiteiten

Ruimte
verhuur

Partners

ORGANOGRAM & ORGANISATIESTRUCTUUR
Bij Katrien wordt momenteel juridisch gevormd door een stichting. Stiching Huiskamer Bij Katrien (kvk 63035863) Deze
stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van het pand, en de leerwerk plekken. De stichting kent een vrijwilliger
bestuur, bestaande uit 3 personen en is momenteel nog bezig met uitbereiding van het huidige bestuur.
Daarnaast zijn er 2 betaalde operationeel coördinatoren en werkt Katrien met adviseurs

Vrijwillig Bestuur
Vrijwillig Adviseur
Operationeel
Coordinatoren
Vrijwillig
Bestuur

Vrijwilligers

Organigram 2020 Bij Katrien

Bij Katrien - Bank van Leening

04 HOE DOET BIJ KATRIEN DAT?
ONZE METHODE
Bij Katrien gelooft dat iedereen die Bij Katrien binnenkomt iets kan toevoegen op
zijn/haar eigen manier. Wij kijken naar talenten en wij leggen de nadruk op wat
iemand kan. Het echte Bij Katrien DNA herken je vanuit de volgende punten:
Verbinden van mensen en denken buiten de “hokjes”, dus niet alleen
activiteiten voor oud of jong, mensen met- en zonder migratieachtergrond,
beperkt of niet beperkt, maar juist samen, want wij geloven dat iedereen van
elkaar kan leren.
Denken in kansen en kijken naar ieders kracht. Wij geloven dat iedereen een
bijdrage kan leveren aan een betere en gezelligere samenleving, klein of groot
maar vooral samen. Het benutten van ieders talent, geen liefdadigheid, maar
gewoon meedoen. Éénmalig of wekelijks, dat maakt voor ons geen verschil.

Huisregels van Bij Katrien

Wederkerigheid, waarin we bij iedere samenwerking klein of groot altijd de
vraag stellen, wat kan Bij Katrien voor jou betekenen, maar ook wat beteken jij
voor Bij Katrien of de bewoners van ‘s-Hertogenbosch. Een gezamenlijke
overtuiging mag niet ontbreken in onze samenwerking, creativiteit in denken
maar ook in doen.

PARTICIPATIELADDER
Binnen onze community verbinden we onze mensen, die om wat voor een reden dan ook kwetsbaar zijn voor
eenzaamheid of isolement. Dit doen we met elkaar, met andere bewoners , organisaties en bedrijven uit de binnenstad.
Wij helpen hen door hen te introduceren in het Bij Katrien netwerk, ze zijn welkom bij activiteiten, helpen hen met het
vinden van (bijvoorbeeld) een dagritme, contacten met andere bewoners, lokale ondernemers of ervaringsdeskundigen
die al een stapje verder zijn in hun ontwikkeling. We streven naar een stijging van minimaal 1 trede op de
participatieladder. Wat die stijging inhoudt hangt natuurlijk af van de beginsituatie waarin nieuwe deelnemers zich
bevinden. Concreet houdt dat bijvoorbeeld de volgende combinatie van tredes en activiteiten in. Het concretiseren en
meten van deze deze stijging wordt momenteel verder geoptimaliseerd.
Trede 1: op de participatieladder: Voor iemand die zich nog op trede één bevindt, kan het
deelnemen aan de community betekenen dat hij of zij een kopje koffie komt drinken bij Katrien.
Voor deze groep is het van belang dat ze achter de voordeur vandaan komen en in contact
komen met andere mensen Bij Katrien.
Trede 2: Voor iemand op trede 2 van de participatieladder kan structurele deelname aan
minimaal één van onze eigen meemakers activiteiten (wandelen, atelier, zingen, knutselen,
naaien, bewegen met baby’s, etc.) binnen onze community een stijging een trede betekenen
(naar georganiseerde activiteiten). Uiteindelijk kan zelfs een doorontwikkeling plaatsvinden naar
het zelf organiseren of coördineren van activiteiten.
Trede 3: Opgebouwd zelfvertrouwen bij de activiteiten binnen onze community kunnen net dat
zetje zijn dat mensen nog nodig hebben om de stap te maken naar trede 4 (vrijwilligerswerk).
Binnen onze eigen bedrijfsactiviteiten, of met een opstapje via of bij een van de lokale
ondernemers of organisaties binnen onze community.
Trede 4, 5 en 6: Voor een gedeelte van de diverse groep mensen zal meedoen door werken (al dan niet ondersteund) een
belangrijk doel zijn: Afhankelijk van de mogelijkheden en financiering zullen we een eigen bedrijfsactiviteit uitvoeren, die we in
kunnen zetten als stage/werkervaringsplaats. Voor iedereen die daaraan toe is zorgen wij voor een werkervaringsplaats/ stage.
Ofwel bij onszelf, ofwel in ons netwerk van bedrijven of dat van alle organisaties en bedrijven die zijn verbonden in de
community. Voor mensen voor wie regulier betaald werk mogelijk is zullen we actief het netwerk van onze community inzetten
om dit te (helpen) realiseren. De “Vrienden van Katrien” vormen hiervoor een belangrijke hulpbron.

WEDERKERIGHEIDS PRINCIPE
Wat bedoelen we nou precies met het wederkerigheids principe?
Het wederkerigheids principe vormt de kern van onze organisatie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen
op zijn eigen manier wat kan brengen voor Bij Katrien om vervolgens ook iets te komen halen of leren. Een
glimlach, een doos vol wol, of gratis kaartjes voor een theatervoorstelling in ruil voor ruimtegebruik, deelname aan
activiteiten of een luisterend oor. Dat maakt dat Bij Katrien voor ieder persoon of orgabnisatie altijd weer een
bijzondere unieke afspraak kan maken, groots of heel klein.
Wanneer iemand contact zoekt Bij Katrien en graag iets met ons wil gaan doen vragen wij altijd aan degene wat
diegene voor ons wil of kan betekenen. Zowel voor een organisatie als een individu.
Voorbeeld 1: Bij het huren van ruimtes Bij Katrien maken wij wederkerigheid afspraken. Dat is wat het huren Bij
Katrien zo bijzonder maakt. Dit betekent dat organisaties die bij ons huren bij kunnen dragen aan ons doel. Dit is
het verhogen van sociale impact en dat doe je als organisatie vanuit je eigen kracht, interesse en expertise. Het
betekent dat er letterlijk een "tegenprestatie wordt geleverd " bij het huren van een ruimte voor Bij Katrien. Zo
maken wij ook op andere manieren onze dromen werkelijkheid. “Zo hebben wij dit jaar een ruimte verhuurd aan
basisschoolleerlingen voor een Bonte Avond. Door de Corona hadden zij elkaar al tijden niet meer gezien. Voor
deze speciale avond huurden zij de theaterzaal tegen maatschappelijk tarief. De wederkerigheid afspraak die wij
maakten was om Bij Katrien wekelijks kaarten te schrijven en te maken voor eenzame mensen. Deze hebben wij
vervolgens samen met Crew Against Corona uitgedeeld aan degene die een glimlach via de post konden
gebruiken. Naast een financiële- ook een wederkerigheid afspraak en sociale impact. Juist het creatieve denken in
dit soort oplossingen maakt het krachtig en uniek”
Voorbeeld 2: Iemand komt haken voor het winkeltje en zegt goedemorgen tegen de groep en bezorgt iemand een
glimlach voor degene die er zelf geen heeft. De wederkerigheid zit het er dan in dat degene een sfeer van
gemoedelijkheid komt brengen.

ERKENDE LEERWERKPLAATS
ARBEIDSINTEGRATIE

Bij Katrien gelooft in maatschappelijke stages en arbeidsintegratie voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak de laatste en
soms ook moeilijkste stapjes van de participatie ladder.
Bij Katrien werkt samen met diverse organisaties rondom
arbeidsintegratie en maatschappelijke stages en is een erkende leer
werkplaats.
STAGIAIRES

OPERATIONEEL
COÖRDINATOREN DROMEN EN DOEN

Wij verzorgen verschillende stages voor opleidingen. Zo zijn wij dit jaar
een erkend leerbedrijf geworden voor de SBB. Daarnaast bieden wij
stages voor studenten van HBO-opleidingen Sociale studies (Avans
Hogeschool ‘s-Hertogenbosch & Han Nijmegen).
MENSEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

Daarnaast begeleidde Bij Katrien mensen tot afstand tot de
arbeidsmarkt vanuit de organisatie WeenerXL Den Bosch.

Ellen Blijlevens

VRIJWILLIGERS

Een belangrijke hoofdtaak is het organiseren van verbindende
activiteiten. Dit doen wij Bij Katrien met een grote groep vrijwilligers. Wij
hebben verschillende soorten vrijwilligers. Zij verzorgen/organiseren de
activiteiten, zijn gastgever of nemen deel.
Susan van der Horst

"Mijn droom voor Bij Katrien is om
tot een sfeervolle gezellige
huiskamer te groeien waar we
met zijn allen trots op kunnen
zijn. Waar een ieder zich thuis kan
voelen en anderen kan
ontmoeten. Daar wil ik met mijn
ervaring een bijdrage aan leveren
om iets toe te voegen aan al
onze dromen."
Jetty, - Adviseur Bij Katrien

05 ONZE VRIJWILLIGERS
SAMEN ZIJN WIJ BIJ KATRIEN
Zoals al beschreven zijn onze vrijwilligers allemaal een stukje Bij Katrien en daarom noemen we
ze vaak onze Meemakers. Samen, vanuit ieders kracht verbinden, om uiteindelijk zelf ook te
groeien. Grote maar soms ook hele kleine bijdragen, allemaal even waardevol. Van stagaires,
gastvrouwen, coördinatoren tot leer werk plekken of als deelnemer aan een van onze
activiteiten. Bij Katrien en haar meemakers zijn de afgelopen jaren hard gegroeid en dat vraagt
focus en professionaliteit.

FOCUS 2020
Onze ambitie aan het begin van dit jaar lag dus ook zeker op professionaliseren van de
organisatie en met name het vrijwilligersbeleid, want naarmate er meer en meer vrijwilligers bij
kwamen, beseften we dat het nog belangrijker is dat we ze behouden, trainen & waarderen, en ze
simpelweg in beeld hadden. Dat we vooral samen kijken, evalueren en doen, waar iedereen
energie van krijgt.
Maar toen kwam Corona, samenkomen werd lastiger en de prioriteit werd vooral gelegd naar hoe
we in de eerste plaats toch konden blijven verbinden, juist de meest kwetsbaren. We gingen
bellen, whatsappen, reiskoffertjes met ervaringen delen, post sturen, boodschappen services
opzetten, en uiteindelijk fysiek de ruimte inrichten zodat we in de 1,5 meter samenleving toch
samen konden komen met delen van onze vrijwilligers.

Wandelen Bij Katrien. Leerlingen van het Van
Maerland College en bewoners van
Zorgcentrum Antoniegaarde Van Neynsel.

Toch hebben we ook de eerste stappen voor professionalisering gezet, we hebben getoetst met
nieuwe functies (zakelijke leiderschap), de administratieve basis is gelegd en de coördinatoren
zitten goed in hun vel met een duidelijke taakverdeling.
TROTS OP DE VEERKRACHT

Natuurlijk viel het voor niemand mee, maar we zijn zo trots op al onze vrijwilligers en hun
veerkracht. Er werd meegedacht, meegeholpen waar kon, er werd vanuit huis gebreid en
gehaakt, er werden online lessen georganiseerd en er werd geklust. Ondanks Corona toch 35
nieuwe vrijwilligers geworven en een enorme betrokkenheid met en voor elkaar.

Vrijwilligers maken cadeautjes Bij Katrien.

AMBITIE 2021
Onze ambitie spreekt voor zich, Meer vrijwilligers en verdere
professionalisering van het vrijwilligersbeleid, met een stabiele in- en
uitsrtoom van vrijwilligers, met zicht op hun drijfveren en behoefte.
Heldere processen voor werven (o.a. buurt) en selecteren, trainen en
een goede beloningsstructuur. Want samen bereik je meer dan alleen.

"Ondanks Corona, meer
betrokkenheid van meemakers.
Dat vind ik fantastisch en
hartverwarmend om te zien"
Susan - coördinator Bij Katrien
Maart 2020: Foto van teksten uit het dagboek wat rond ging onder onze deelnemers
van de activiteiten. Het kofffertje was gevuld met de echte 'Katrien'-spullen om
herinneringen op te halen en te delen met elkaar.

RESULTATEN 2020
In 2020 hadden wij 95 vrijwilligers, waarvan 35 nieuwe vrijwilligers die aan de slag gingen Bij
Katrien. 1 stagiaire Toerisme en Recreatie 2 stagiaires vanuit Social Work.
Daarnaast hebben we voor 3 personen vanuit Weener XL een leer werk traject van 3 maanden
verzorgd. Er werd vanuit huis gebreid, gehaakt, meegeholpen waar kon, er werd online gebeld,
geklust, en een ongekende inzet getoond
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MEEMAKERS DIE
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Door de afgelaste evenmenten is het vrijwilligerswerk als
barmedewerker minder leuk. Ondanks dit hebben we
minstens

4 nieuwe vrijwillige gastgevers (bar)
waarvan maarliefst 2 onstaan vanuit
WEDERKERIGHEIDSAFSPRAKEN

Burgeriniatief: Crew Against Corona
Samen coördineerden wij als mede oprichter
vanaf de eerste lockdown in maart
bestaand
uit

80

Tijdens de eerste lockdown 7 dagen in de week bereikbaar
voor hulpvragen

vrijwilligers

dit deden wij met SAMEN MET onze partners:

Activiteiten CAC
BOODSCHAPPENDIENST
HARTVERWARMENDE POST
BALKONSPORTEN
BOSSCHE BABBEL - BELBUDDY
JONGERENHULP

Netwerk door Crew Against Corona verstevigd,
mooier structurele samenwerkingen

06 ONZE ACTIVITEITEN
BIJ KATRIEN EEN PLEK VOL VERBINDING
Bij Katrien heeft als missie om een plek te creëren voor echt iedereen. Het is een plek,
laagdrempelig waar je even mag zijn en waarbij het niet draait om je ‘label’, maar gewoon
om wie je bent. Om deze droom te realiseren is een belangrijk onderdeel de activiteiten van
Bij Katrien. In deze activiteiten worden mensen verbonden op basis van interesse i.p.v. ‘het
hokje’. De activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van Bij Katrien om sociale impact te
maken.
Dit uit zich in een wekelijks vast activiteitenprogramma, waaraan deelnemers kosteloos
kunnen deelnemen. Om een deel van deze activiteiten te bekostigen (zoals materialen,
koffie en thee) worden er in de ateliergroepen producten gemaakt die weer verkocht
worden in onze winkel.
ONS WEKELIJKS ACTIVITEITENPROGRAMMA

Door de corona-pandemie is het wekelijks programma regelmatig aangepast. De
koffiemomenten zijn een aantal keren vervangen door beeld-belgesprekken. Ook hebben
deelnemers van BIj Katrien activiteiten hun mouwen uitgestoken om voor de Crew
Against Corona activiteiten te verrichten.

"Van Bij Katrien krijg ik een
goed gevoel.
Samenwerken, samenzijn,
veel praten, warmte,
tevredenheid"
Meemaker vrijwilliger
Tuin & Ateliergroep

HOE WIJ VIA ONZE ACTIVITEITEN EEN DUURZAAM MODEL WILLEN
CREEÉN BINNEN BIJ KATRIEN : DE WINKEL VAN BIJ KATRIEN

Een belangrijke activiteit, die zorgt voor onafhankelijkheid en bestaansrecht van Bij
Katrien is het maken van producten voor onze winkel. Handgemaakte
kwaliteitesproducten met een eigen Bij Katrien label. Daar zorgen onze
meemakers in de ateliergroepen voor. Vorig jaar bestond deze uit het naai-, haak,
brei, en het knoop/rijg-atelier. Dit jaar hebben wij deze activiteiten nog verder
uitgebreid.
Borduren van emblemen (oeteldonk)
Mondkapje naaien (samenwerking Stichting Veads, later
zelfstandig Bij Katrien).

FOCUS 2020

Producten van de Winkel | Foto's gemaakt door
meemaker Jacqueline van Helvoort

In 2020 organiseerde Bij Katrien tal van activiteiten. Ook zijn er helaas een hoop activiteiten niet of aangepast doorgegaan
wegens de pandemie. Bij katrien heeft tijdens deze crisis op deze veranderingen ingespeeld door steeds in te zetten op wat
wel kan! Zo hebben wij actuele activiteiten opgericht zoals o.a; mondkapjes naaien, beeldbel groepsgesprekken, vrijwilligers
aan mensen met een hulpvraag gekoppeld. Een koffer vol verhalen de stad in gestuurd naar onze meemakers en waar steeds
weer iets waardevols aan werd gevoegd.Momenteel hebben wij op het reguliere programma Bij Katrien 11 activiteiten. Dit jaar
zijn daar 4 structurele activiteiten bij gekomen. Er zitten nog veel ideeën en activiteiten in de pijpleiding maar omdat er nog
geen zicht is op "normale" opening blijven wij voorlopig ons activiteitenaanbod aanpassen op de huidige Covid situatie.

AMBITIE IN 2021
We zijn van plan meer inloop-activiteiten te organiseren met oog op de eenzaamheid in de
maatschappij die ons heeft getroffen in verband met de pandemie. Ook zijn we bezig om
samen met Farent van Bij Katrien een dementievriendelijke plek/ buurthuis te maken, met
de hierbij komende activiteiten, zoals lotgenotengroepen. Inspelend op de huidige coronapandemie zetten wij in om meer lockdown-verantwoorde activiteiten. We gaan meer
online-activiteiten en inloop-beeldbel momenten organiseren.

Wij hopen de zichtbaarheid en daadwerkelijke impact duidelijker aan te kunnen
tonen na ons “Impactanalyse traject” samen met Sterk Brabant.

Vrije basischool Den Bosch maakt
Hartverwarmende Post voor eenzame ouderen
(onderdeel van Crew Against Corona)

"Vanaf het eerste uur ben ik meemaker van het
naai-atelier. Toen ik er voor het eerst kwam was ik
bang voor de naaimachine en kon ik nog geen draad
spannen. Naast dat ik heb leren naaien op een
naaimachine heb ik ook geleerd dat ik ook mee tel.
Wij maken tasjes of schorten, slingers en ik doe ik ook
leuke contacten op.
Door al deze dingen die ik net noem ben ik ook
gegroeid in mijn zelfvertrouwen.
Bij Katrien is voor mij een soort van thuis midden in
De Binnenstad, dus al met al: een win-win situatie
voor iedereen. "
Marion - Meemaker naaiatelier Bij Katrien

RESULTATEN 2020
Ondanks corona hebben wij veel activiteiten verricht om mensen te helpen. Door onze
verbinding met Crew Against Corona hebben wij mensen met hulpvragen gekoppeld aan
mensen die hulp kunnen geven. Ook hebben we contact gehouden met onze vrijwilligers door
oneindig veel telefoontjes, beelbelmomenten en zelfs cadeautjes aan de deur en zijn we dankzij
onze creativiteit in staat gebleken om nieuwe wekelijkse activiteiten te organiseren. Alles
hebben wij gedaan om de eenzaamheid te verzachten en verbinding te zoeken en te stimuleren
tussen en met mensen.

"Trots op de veerkracht en
creativiteit van onze mensen. Ze
zijn een krachtig voorbeeld van
denken in kansen en verbinding
in deze uitdagende tijden.
Wandelen met studenten van Maerlant & bewoners Reactie 'Picknickmand aan de Waterkant | Bossche Zomer |
Antoniegaarde voor lockdown
Thuisgekookt

Mechteld - Bestuur Bij Katrien
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2 coronakoffers hebben 23 mensen
bereikt
150 beeldbel gesprekken
63 kaartjes hartverwarmende post

14

activiteiten thuis en Bij Katrien

dagen

24

gebreidde Oeteldonkse
en andere oeteldonkse producten
sjaals die gemaakt tijdens onze

13

PICKNICKMANDEN
VERKOCHT BOSSCHE ZOMER
MET THUISGEKOOKT

open voor het Zomerprogramma
gevuld met maar liefst

57 activiteiten

zakken
gedoneerd wol voor
onze ateliergroepen

Vruenhout verwerkt tot

akoestische panelen, wandpanelen
en verijdbare winkelkasten
R

wekelijkse
6 nieuwe
activiteiten

pakken steenwol

435 m

gedoneerde
mondkapjes

wekelijkse activtieiten
waarvan

111

20

gemaakte mondkapjes
door ons atelier

AKOESTIEK VERBETEREN MET
6 VRIJWILLIGERS
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MONDKAPJE MAKEN VOOR GOEDE
DOEL | MEDITATIE | HAKEN | BRENGEN
POST AAN EENZAME | BEELDBELLEN IN
ONZE GROEPEN | ZOMERPROGRAMMA |
CREW AGAINST CORONA | KOFFERTJE |
BREIEN

Zo
m
er

88 km

is de afstand die is gerold/wandeld tijdens onze
wandelactiviteiten

i.p.v. 80 (door maatregelen, hoest, grootte groep ect.)

07 RUIMTEVERHUUR
GROOT EN BIJZONDER
Bij Katrien is gehuisvest in de Bank van Leening in Den Bosch. Een pand met een rijke
geschiedenis binnen de gemeentelijke portefeuille van Maatschappelijk Vastgoed. Het
pandbeheer is in handen van Huis73, die tevens de bibliotheek en Muzerije in Den Bosch
beheren. Een groot pand, in goede staat van onderhoud, met 3 grote zalen, een prachtige
foyer, een bijzondere gewelvenkelder, kleedkamers met douches, 2 afgesloten werkplekken,
maar een beetje verstopt in de stad, met een lastige en uitdagende temperatuurregeling en
slechte akoestiek, lastig toegankelijk voor minder valide inwoners. Er is geen "kook" keuken,
wel een balie met koffie en thee schenk mogelijkheden. De grote van het pand en de ruimtes
bieden enorme mogelijkheden, maar zorgen naast veel tijdsinspanning ook voor de nodige
uitdagingen.
Bij Katrien heeft twee vaste huisgenoten COC Noordoost Brabant, en Stichting Quiet, Zij
huren ruimtes bij Katrien voor hun eigen activiteiten, die zorgen vaak ook voor een leuke
kruisbestuiving van kennis en zichtbaarheid. Er worden vanuit Huis73 ook diverse zalen
verhuurd voor hoofdzakelijk dans/balletlessen. Ruimteverhuur en pandbeheer kosten tijd,
maar bieden ook inkomsten mogelijkheden die interessant zijn.

HUISGENOTEN
COC NOORDOOST-BRABANT

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en
sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. We streven naar een diverse
en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen,
ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.
QUIET DEN BOSCH

Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in
verschillende activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community’s. Hiermee stimuleren en
organiseren ze lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. De community’s worden
ondersteund door Quiet Nederland die ook de Quiet 500 uitgeeft. De ‘armoedeglossy’ die met
een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten:
vertellen, verzachten & versterken.

FOCUS 2020
Onze droom om een keuken te realiseren en een glaasje wijn te mogen schenken
tijdens een pauze voorstelling verliepen niet zonder hordes, maar inmiddels is de para
commerciële horecavergunning binnen, zijn we vast aan de slag gegaan met BHV, IVA
certificaten en uitbereiding van een horeca pool voor ondersteuning tijdens activiteiten.
De zalen en foyer werden vanwege hun afmetingen ingericht op 1,5 meter, waardoor er
creatief werd ingesprongen op de COVID pandemie. Er werd hard gewerkt en geklust
om de akoestiek in het pand en met name de foyer te verbeteren, en er zijn fantastische
nieuwe samenwerkingen uit voortgekomen. Het wederkerigheid principe speelt ook een
belangrijke rol in de verhuur van ruimtes en de maatschappelijke tarieven zijn alleen
haalbaar als er ook een waardevolle tegenprestatie tegenover staat.

AMBITIE 2021
We zijn momenteel aan het uitzoeken of het interessant is om het pandbeheer
geheel over te nemen en welke mogelijkheden dit kan bieden om structurele
leer-werkplekken te creëren en een uitbereiding van onze activiteiten te
realiseren. Eindelijk de keuken realiseren die al zo lang op ons wensenlijstje
staat en zoveel meer mogelijkheden met zich mee kan brengen.
Ruimteverhuur kost veel tijd, maar de mogelijkheden die het pand biedt zijn
enorm. Maar we zijn ook licht terughoudend, met nog geen zicht op "normale"
opening en hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus focus op de mensen en
verbinding.

RESULTATEN 2020
Tijdens de "normale" openingsmaanden aan het begin van het jaar is er
regelmatig gebruikt gemaakt van de huur van onze zalen en foyer. In de
zomermaanden is er veel buiten, en binnen met een 1,5 meter afstand optimaal
gebruik gemaakt van de ruimtes die we hebben. Er was voldoende ruimte voor
spreiding van activiteiten binnen het pand, De echte lockdown maanden zijn
gebruikt om te klussen, en zijn er zalen creatief ingericht voor workshops en
presentaties.

"Wij zijn blij dat we, ondanks deze
Coronatijd, toch een ruimte
hebben gevonden waar we met
onze lotgenotengroep bij elkaar
kunnen komen. Wij voelen ons
welkom Bij Katrien. Ik vind dat Bij
Katrien veel doet voor de
kwetsbare burgers. "
Paul van Gellekom Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) Stichting

Ruimteverhuur 2020:
Vergaderingen | Burgercoaching | Avans Hogeschool lesruimte | Crew
Against Corona | Buurtsport & INV wandelbijeenkomst | FEM&M
KANSLOOS | NAH-STICHTING | ENZ. ENZ. | TAI CHI MET LIES | QUIET |
COC noord-oost Brabant | Anne Horster | Koruvaan | Ekt 073 | Stichting
Veads

Wij maken meer SOCIALE IMPACT
door naast een financiële afspraak
een wederkerigheidsafpraak te
maken
in dit jaar verkregen wij een

Para-commerciele
horecavergunning
voor onze mooie voorstellingen die we op de planning
stonden. Helaas gecanceld zijn door Corona.

November Music | Theaterfestival boulevard | Zomerschool

2
6 IVA certificaten

veel ongeschreven

en geschreven

WEDERKERIGHEIDSAFPRAKEN
Vanuit wederkerigheidsafpraken zijn de volgende diensten
aan Bij Katrien gedoneerd:
2 WORKSHOPS THEATER VOOR ONS ZOMERPROGRAMMA | EKT O73
6 WEKEN MAKEN GROEP 8-ERS KAARTEN VOOR EENZAME DIE LIJDEN ONDER COVID-19 | VRIJE
SCHOOL
1 WORKSHOP TALENTONTWIKKELING | KORUVAAN
3 TAI-CHI LESSEN ZOMERPROGRAMMA | LIES
1 THEATERVOORSTELLING "KANSLOOS" VOOR ONS VRIJWILLIGERSFEEST | FEM & M
PRESENTATIE OVER NAH | NAH-STICHTING
GRATIS LESSEN VOOR ONZE | LEORA
2 BORRELPLANKEN | BAR LE DUC
1 NIEUWE Horecavrijwilliger | The International Award for Young People

Ondanks
corona
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HELAAS HEEFT CORONA VEEL WEDERKERIGHEIDSAFSPRAKEN NIET
KUNNEN LATEN DOORGAAN.

BHV &
Sociale Hygiene

BEHAALD DOOR: 2 Coördinatoren Bij Katrien

BEHAALD DOOR: gastgevers/ gastheren/gastvrouwen

verhuurde
vergaderplekken

3

grote
evenementen afgelast

2020 =

08 PARTNERS
SAMENWERKINGEN UIT ONVERWACHT HOEK
Bij Katrien gelooft enorm in samenwerken en verbinden. Enerzijds vanwege de overtuiging,
samen staan we sterker, anderzijds vanwege ons fantastische pand, dat nou eenmaal groot is en
veel ruimte biedt. Ruimte om te kunnen verbinden om verschillende manieren. En dat die
samenwerkingen soms uit onverwachte hoek kwamen is in dit Corona jaar wel gebleken.
.
Naast onze vaste samenwerkingspartners, zoals diverse scholen, van Neyselgroep (Anthoniegaarde)
Humanitas, Farent zijn er ook steeds meer individuen en andere organisaties die de weg en
mogelijkheden van Bij Katrien leren kennen, voor het ontwikkelen of uitrollen van activiteit ideeën
zoals Crew Against Corona, of deelname voor hun clienten (o.a. Reinier van Arkelgroep)

Gedoneerde boeken die zijn bezorgd
aan huis tijdens eerste lockdown

Prikkelarme Carnavalsmiddag in
samenwerking met HInt & TInt

Carlijn doneert dozen wol, haak- en andere
knutselspullen aan Bij Katrien.

Vrijwilligers aan de slag om de akoestiek in
de Bank van Leening te verbeteren.

FOCUS 2020
De focus op bepaalde partners is soms lastig te omschrijven en heel divers, van individuele burgerinitiatieven tot grotere
en structurelere samenwerkingen met gemeente, Sterk Brabant, Huis73, arbeidsintegratiebureaus maar ook de buurt en
bedrijven.
We merken wel dat er bepaalde keuzes gemaakt kunnen en moeten worden, zodat we niet verzanden in de vele
mogelijkheden. Ons enthousiasme om direct te kijken naar wat er wel kan, resulteert in flexibel schakelen, veel kansen,
en direct resultaat. Maar het aantonen van impact bij belangrijke spelers blijft een uitdaging, ondanks dat we al ruim 8
jaar "bestaansrecht" kunnen claimen. Samenwerkingen om deze impact aan te tonen hebben we nodig om het
onomstotelijk vast bestaansrecht te kunnen manifesteren, onder andere voor structurele financiering.
Ook onze wens om een deel van onze financiering zelf te regelen via een "Vrienden van Katrien" netwerk is er nog
steeds. Een eerste plan/idee voor het vrienden netwerk is klaar, maar uitrol en uitvoering kosten tijd en hebben focus
nodig. Focus die door de corona pandemie, maar ook door een minimale bezetting in het vrijwillige bestuur, nog verder
uitgewerkt moeten worden.

AMBITIE 2021
Een nog sterker fundament leggen voor samenwerking met de buurt, gemeente, bedrijven en andere partijen van de
sociale kaart, voor het gezamenlijk werven van deelnemers. Maar ook een steviger financieel fundament leggen met een
onomstotelijk vaststaand bestaansrecht. Uitbereiding binnen het bestuur met een duidelijke portefeuille verdeling.
Kernactiviteiten die zelfvoorzienend zijn en een spreiding van inkomstenbronnen. Meer omzet uit eigen activiteiten en
vrienden van Bij Katrien. Te beginnen bij een impactanalyse samen met Sterk Brabant.

RESULTATEN 2020
Bij Katrien heeft in 2020 dankzij corona vooral samengewerkt met nieuwe partners uit
onverwachte hoek. Vanuit een burgerinitiatief en een gedeeld belang voor de kwetsbaren
in de samenleving is Bij Katrien mede oprichter van de Crew Against Corona geweest.
Waardoor er een nog sterker buurt netwerk ontstond, er werden wijkwerkers en nieuwe
vrijwilligers verbonden. En er werden fantastische Corona activiteiten opgezet. Daarnaast
is er geklust met vrijwilligers, is er optimaal ingezet op samenwerkingen tijdens de
Bossche Zomer en zijn er nieuwe structurele verbindingen gelegd voor de toekomst. De
eerste start van onze impactanalyse is gemaakt samen met Sterk Brabant.

Vrijwilligerswerving
Farent
IJSIQ (Intenational) Hilda Spelt
Humanitas
Galant

Leerwerkplek
Weener XL

Sterk Brabant
Impactanalyse
PROJECT AKOESTIEK
JOS VAN DER HORST BV
HUIS73
BIJ KATRIEN
AVANS HOGESCHOOL (BOUW)

Nieuwe (structurele)
SAMENWERKINGSPARTNERS
Scholen
Avans Hogeschool Social Work
SBB Horeca & Recreatie

HAN Hogeschool Nijmegen

PROJECTEN door Bij Katrien met partners
Inlooplunch
Prikkelvrije Carnavalsmiddag
Vriendenquiz
Debatavond Racisme
Wandelvrijwilligersbijeenkomst
Coffee Break
Picknickmand aan de waterkant
Zomerprogramma Bij Katrien

REINIER VAN ARKEL
FARENT
CREW AGAINST CORONA
THUISGEKOOKT
HUIS73
INLOOPSCHIP (MO)
BOEFJE & BARISTA
NAH-STICHTING
WIJKWERK DE SLINGER
COC NOORD-OOST BRABANT
QUIET

(MO) Inloopschip & Avans Hogeschool Den Bosch
Hint & Tint
Stagiaire SBB VOOR Farent
Intenationale Vrijwilligers van IJSQ
Buurtsport, Nationale Natuurwandelen Stichting
Vicky Brownhouse
Vrijwilligers Thuisgekookt

BOSCHE ZOMER & oneindig veel vrijwilligers

09 IMPACT CORONA
PROJECTEN
NL Doet | Quiet en COC Noord-Oost Brabant
Geluksweekend | Paula
Kersdiner voor mensen met een klein netwerk | Farent &
Crew Against Corona

RUIMTEVERHUUR

Capoeira | Kopen Kees | Dansen met Anne | Ekt073 theater |
Zomerschool | November Music | Theater Boulevard |
Kerstdiner met Crew Against Corona & Farent |
Theatervoorstellingen | November Music ENZ. ENZ.

met onze
vrijwilligers
tijdens lockdown

16 weken dicht
online
beeldbelmomenten

Ondanks
corona

57

55

ACTIVITEITEN

3
desifenctie
20 L

grote evenementen
afgelast

"HOOR JE MIJ? "
"IK ZIE JE NIET!"

57 activiteiten

minuten per
week bellen

i.p.v. 80 (door maatregelen, hoest, grootte groep ect.)

Activiteitenflyer net na eerste
lockdown. Kijken naar
mogelijkheden! Wat kan wel. Helaas
sommige activiteiten niet. Toch zijn
er andere bij gekomen: Mondkapje
Naaien, Crew Against Corona
vrijwilligerswerk ect.

300
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GEMISTE ONTMOETINGEN
TUSSEN STUDENT EN OUDEREN

10 DANKWOORD
SAMEN STA JE STERK(ER)
Onze mensen, huisgenoten, adviseurs, partners zijn onmisbaar bij het realiseren van onze missie. Ze
ondersteunen ons financieel of geven op andere manieren ruimte aan Bij Katrien, sociale impact en het
sociaal ondernemerschap. Het is bijna onmogelijk om iedereen individueel te bedanken, voor inzet groot
of klein, ze zijn allemaal even waardevol en noodzakelijk om te blijven bestaan. Donateurs zoals
Vindingrijk, de Rotary Den Bosch en Rabo Clubsupport, enorm bedankt voor jullie bijdrage. En natuurlijk
ook VSB Fonds, Oranjefonds en Gemeente 'S-Hertogenbosch, dank voor jullie bijdrage, meedenken,
adviseren en kritische blikken samen staan we sterk(er).
Het is fijn samenwerken als je elkaars gedeelde belangen kent en erkent!

FINANCIELE PARTNERS

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm
van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te
verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met
én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit kennis en netwerk,
geld, tijd en erkenning. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

11 FINANCIËN
WINST- EN VERLIESREKENING

Dit betreft een voorlopige opgave van onze jaarcijfers over 2020. In het tweede kwartaal wordt onze
financiële jaarverslag opgeleverd. Hierin worden de definitieve cijfers gepubliceerd met een verdere
financiële toelichting.

Vrijwilligers Thuisgekookt
voor Picknickmand aan de
Waterkant | Bossche Zomer

Picknickmand aan de
Waterkant | Thuisgekookt &
Bij Katrien

Kaart Bij Katrien gemaakt
door
Marius Droedel

Jaarverslag 2020
www.bijkatrien.com

Colofon
Vormgeving & Redactie - Susan van der Horst / Mechteld Janssen

