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Jaarverslag 2015  
Voorwoord 

Met trots presenteren we u ons jaarverslag 2015.  

Wij, de Doetinchemse Uitdaging, zijn een enthousiaste groep vrijwilligers, die ons in willen zetten voor een 

stad waar het fijn wonen is en waar we naar elkaar omzien.  

We zien dat er veel maatschappelijke organisaties zijn die zich op verschillende manieren inzetten om dit 

te doen en daar soms wat hulp bij kunnen gebruiken. We zien ook bedrijven die daar best bij willen helpen, 

maar vaak niet weten dat hun hulp nodig is. Wij maken de vragen van de maatschappelijke organisaties 

zichtbaar en koppelen deze aan de hulp die bedrijven kunnen bieden. Alles met gesloten beurs, de een 

doet iets voor de ander. Wij zijn de ‘matchmakers’. Hoe we dat in 2015 hebben gedaan kunt u lezen in dit 

verslag. Wilt u meer weten? Bel ons, of ga naar onze website www.doetinchemseuitdaging.nl.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr:  Caroline Buse (manager vanaf medio 2016),  Wendy Verlaan (bestuursvoorzitter sinds 2016), Margreet van Es 

(projectondersteuner en secretariaat), Sandra Jacobs (matchgroeplid), Yvette Prang (matchgroeplid, Cadeautjesbank), Sarah 

Migchelbrink (PR-werkgroeplid) en Martin Prenen (matchgroeplid, Spullenbank). 

Naoberfonds 

Het Naoberfonds is sinds 2013 vanuit de gemeente Doetinchem, ondergebracht bij de Doetinchemse 

Uitdaging. Daar waar de DU matches tot stand brengt met gesloten beurs, stelt het Naoberfonds subsidie 

ter beschikking om mensen en organisaties te ondersteunen bij initiatieven die de Doetinchemse 

samenleving ten goede komen. Om subsidie te krijgen, moet je als maatschappelijke organisatie of als 

burgerinitiatief wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In 2015 zijn er van de 37 aanvragen, 2 

afgewezen, 4 doorverwezen en gematcht en 31 direct gehonoreerd. Voor het jaarverslag van Naoberfonds 

verwijzen wij u naar onze website http://doetinchemseuitdaging.nl/over-de-uitdaging/jaarverslag/: 

www.doetinchemseuitdaging.nl/activiteiten/naoberfonds/ 

http://www.doetinchemseuitdaging.nl/
http://www.doetinchemseuitdaging.nl/activiteiten/naoberfonds/
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Wie en wat hebben we gematcht in 2015? (MMM = Meet en Match Markt) 
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Aan wie en wat  is door het Naoberfonds toegekend in 2015? 

 Aanvrager Project 

 1 Particulier initiatief de heer Henk van Weeghel Integratie bevorderende activiteiten Kruisberg bewoners 

 2 Stichting Tarsei Professionalisering zorg coördinator en buitenleven project 

 3 VV Doetinchem oudergroep multicultureel elftal E1 Deelname internationaal toernooi Lommel Trophy 

 4 “Durf Jij”, particulier initiatief Rick Smit Fietsproject voor GGnet cliënten (psychiatrie) 

 5 stichting Stadskamer Ondersteuning opening en buurt maken van deze nieuwe 
inloopvoorziening 

 6 AMDG Wehl Website actualisatie 

 7 Stichting Arabische gemeenschap Doorontwikkeling van de het wekelijks activiteitenaanbod op de 
zondag 

 8 Mijn School, onderdeel van Graafschap College Project Hisham El Doeri Naobertuin 

 9 SFA bike park Vervanging  van het startplateau 

 10 KMCA Katholiek Centrum voor Maatschappelijk 
Activeringswerk 

Ruimte voor ‘anderszijn’ 

 11 Project Eigen Kracht Project Hartenvrouw 

 12. Stichting Care Travel Kaderversterking van de stichting van vrijwilligers die reisjes 
organiseert voor hulpbehoevenden. 

 13 Organisatie Buurtfeest Weerdjeslaan Buurtfeest Weerdjeslaan 

 14 Buurtinitiatiefgroep Eggink en Lemmens Project Samen Spelen Bastinglaan 

 16 Stichting NAH café De Gruitpoort Maandelijks NAH café 

 17 Buurtcomité Adenauerplein Pleinfeest Konrad Audenauerplein 

 18 Wijzelf Zorg coöperatie Achterhoek Oprichting Wijzelf Zorg coöperatie 

 19 Het Wasmandje Was- en strijkservice voor hulpbehoevenden 

 20 Bewonerscomité Donaudal Organisatie buurt BBQ 

 21 Leesclub Doetinchem Vrijwilligersbedankje 

 22 Stichting Arabische gemeenschap Deskundigheidsbevordering 

 23 Platform Lach Organisatie Ondernemingsfestival Achterhoek 

 24 Buurtcomité Hof van Parma Buurtfeest Hof van Parma 

 25 Werkgroep Open Kerk wijkkerk de Wingerd Burendag februari 2016 

 26 Stichting Ontmoetinchem Participatie conferentie opzetten 

 27 Buurtplein BV De Daele 40 jaar bestaan 

 28 Stichting DoeJazz 81 Communicatie naar onze doelgroep upgraden 

 29 Griezeltocht de Huet Organisatie jaarlijkse buurtgriezeltocht  in de Huet 

 32 Bureau Sterk Nabetaling boek ‘Participatie in Zicht’ 

 33 Voedselbank Vrijwilligerspresentje 

 34 Burgerinitiatief Natuurpark Gesco Aanleg en realisatie Natuurpark Gesco terrein Gaanderen 

 35 Rick Smit GGNEt Fietsproject Durf Jij: Onderhoud fietsen en kleding 

 36 Bewoners Initiatiefgroep Het Weerdje Realiseren van een veilige en aantrekkelijke buurtontmoetingsplek 
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Meet en Match Markt 2015 

Een belangrijke manier om de maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in contact te brengen is de 

Meet en Match Markt (MMM). De foto’s geven een impressie van dit evenement dat we in 2015 organiseerden in 

de Gruitpoort. Ook de MMM is tot stand gekomen met de hulp van een aantal organisaties, die allemaal om niet 

hebben meegeholpen en hun expertise, ruimte en spullen ter 

beschikking hebben gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBO prijs 2015 

Tijdens de MMM wordt ook ieder jaar de prijs uitgereikt voor de meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer van 

het jaar. De prijs wordt uitgereikt op basis van nominaties en werd in 2015 gewonnen door Maak BV. Henk 

Knipping nam de prijs in ontvangst.  
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Organigram Doetinchemse Uitdaging en founders 

Doetinchemse Uitdaging wordt gedragen door vrijwilligers uit  verschillende organisaties en bedrijven in 
Doetinchem. We bedanken iedereen voor zijn/haar inzet, enthousiasme en ondernemerschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De betrokken organisaties zijn: 

Naam Functie binnen de DU Donerende organisatie 

Petra Teunis Voorzitter bestuur Rabobank  

Claus Martinot Bestuurslid Sité woondiensten 

Dick Chargois Penningmeester  

Gerda Geurtsen/ Martine Karsdorp Manager  NU/ Karsdorp advies 

Margreet van Es projectondersteuner ETL Dales Accountants en Adviseurs 

Hans van Es Coördinator Naoberfonds Graafschap College 

Yvette Prang Coördinator Cadeautjesbank Rabobank 

Denny ten Camp matchgroeplid ETL Dales Accountants en Adviseurs 

Alain van der Haar matchgroeplid Graafschap College 

Sandra Jacobs matchgroeplid Van Weeghel Doppenberg Kamps 

Stephan Roelvink matchgroeplid Duoplan Doetinchem architecten 

Martin Prenen matchgroeplid Grip adviseurs 

José Derksen PR werkgroeplid Intervenia 

Sarah Migchelbrink PR werkgroeplid Internetvisie 

Geert Hilferink PR werkgroeplid MCP media / De Medialist 

Saskia Dolleman MMM werkgroeplid Vrijwilligerscentrale 

Christiaan Reinds MMM werkgroeplid  

Marco Gregoor Jury voorzitter MBO prijs Heilbron  

 

 

 

 

 

 

  

Bestuur

Management

PR Matchgroep

Adviesgroep

MMM Naoberfonds



 

Jaarverslag Doetinchemse Uitdaging 2015 (t.b.v. het milieu alleen beschikbaar als PDF) Pagina  8 
 

Uitspraken van de vrijwilligers 

Graag bedank ik, namens het bestuur, alle Doetinchemse bedrijven, scholen en andere 

organisaties, die samen met de gemeente blijk hebben gegeven hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus te nemen. Verder bedank ik hiervoor natuurlijk ook alle 

individuele betrokkenen de vele vrijwilligers zonder wie het realiseren van zoveel matches 

niet mogelijk was geweest.  

 

 

Petra Teunis, bestuursvoorzitter in 2015  

 

 

“Bij Internetvisie geloven we in de kracht van delen. De missie van de Doetinchemse 

Uitdaging sluit hier naadloos op aan. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om de 

Doetinchemse Uitdaging verder te helpen op het gebied van marketing, communicatie en 

PR. Daarnaast ben ik een mensen-mens, ik maak graag mooie matches. Ik zie wanneer 

partijen iets voor elkaar kunnen betekenen en ik lever daar graag mijn bijdrage aan. 

Wanneer we onze uitdagingen, vragen en connecties met elkaar durven te delen, zijn we 

in staat om elkaar te versterken en mooie dingen te realiseren”! 

Sarah Migchelbrink, lid van de PR-groep  

 

 

“Het is mooi, maar ook bijzonder om te zien dat er simpelweg door het verbinden van 

partijen, er hulpvragen van maatschappelijke organisaties opgelost kunnen worden door 

het bedrijfsleven”. 

Stephan Roelvink, lid van de matchgroep 

 

 

 

“Het werkwoord ‘verbinden’ loopt als een rode draad door mijn leven. Zowel privé als 

zakelijk. Dat ik dat voor de Doetinchemse Uitdaging mag doen ervaar ik bijna dagelijks 

als een cadeautje. Dit in samenwerking met een geweldig warm team van 

gelijkgestemden maakt de MBO beleving helemaal compleet. Wie wil hier nu niet bij 

horen!”    

José Derksen, lid van de PR-groep 

 

 

De Doetinchemse Uitdaging biedt mij mogelijkheden om te participeren in de 

Doetinchemse samenleving. Het geweldig om met alle matchgroepleden invulling te 

geven aan de aanvragen die binnenkomen. Dit is alleen mogelijk door de 

betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het is  ontzettend mooi om te zien dat de 

maatschappelijke betrokkenheid voor het leveren van materialen, middelen en 

menskracht groot is. 

Yvette Prang, lid van de matchgroep / Cadeautjesbank  
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‘Het is mooi om bij te dragen aan de verbinding tussen twee werelden die voor elkaar 

onbereikbaar lijken. Niet met geld, maar met persoonlijke inzet en betrokkenheid.’ 

Martin Prenen, lid van de matchgroep 

 

 

 

 

Voor mij vertegenwoordigt de Doetinchemse Uitdaging het ultieme ‘samen- gevoel’ zoals dat 

hier in de omgeving leeft. Samen met ondernemers zorgen voor een ander die de middelen 

die we extra of over hebben zo goed kunnen gebruiken. En het is nog eens heel duurzaam 

ook want zo wordt niets verspild! 

Wendy Verlaan, bestuursvoorzitter vanaf 1-1-2016 

 

 

De Doetinchemse Uitdaging brengt bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

dichter bij elkaar. Ontzettend mooi om te zien dat er zoveel bedrijven zijn die 

maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en graag 

letterlijk de handen uit de mouwen steken om aan de vraag van materialen, middelen en 

menskracht te kunnen voldoen! Fijn dat ik daar deel van uit mag maken.’ 

Sandra Jacobs, lid van de matchgroep 

 

 

 

De Doetinchemse Uitdaging laat me iedere keer weer 

zien dat er veel ondernemers zijn die betrokken zijn 

bij wat er in Doetinchem gebeurt en die op hun eigen 

manier een steentje willen bijdragen. Dat stemt me 

positief in deze turbulente tijden.  

Martine Karsdorp, manager tot april 2016, 
lid van de matchgroep 
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Nawoord 

Ter afsluiting kan ik zeggen dat we ook in 2015 weer mooie dingen hebben mogen doen, het  bewijs ligt 

voor u. Toch ging het niet altijd zo makkelijk. Als ondernemer blijft het schipperen om dit mooie initiatief 

voldoende tijd en aandacht te geven, naast het runnen van een eigen bedrijf. Zeker als er een grote 

opdracht binnenkomt, of als het even niet zo voor de wind gaat. Daarom wil ik het team van vrijwilligers 

bedanken voor hun grote inzet, enthousiasme en volharding. Met elkaar hebben we het mogelijk gemaakt 

en dat belooft veel goeds voor het nieuwe jaar.  

Want ons werk is ook in 2016 nog steeds nodig. Er zijn nog steeds bedrijven die ons niet kennen, die niet 

iets gedoneerd hebben aan een maatschappelijke organisatie, of hun kennis ter beschikking hebben 

gesteld.  

Bovendien voelt het goed om zo nu en dan zomaar iets voor een ander te doen. Hoe makkelijk is het dan 

om iets te geven waar ik toch al goed in ben, waar ik mijn brood mee verdien en mijn plezier uit haal. Niet 

omdat het moet, maar omdat het kan. Ik kan het iedereen aanraden en ik hoop dat dit jaarverslag u op 

ideeën heeft gebracht. Zien we u in 2016?   

 

Hartelijke groet, 

 

Martine Karsdorp 

Manager Doetinchemse Uitdaging 
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