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Welzijn in Coronatijd-2 
 

Vorig jaar hoopten we nog dat het eenmalig was, maar helaas gold ook voor 2021 dat Corona en de 

daarbij behorende maatregelen een grote invloed hadden op het werk van Stichting Balans. Minder 

ontmoeting, minder contact, veel alternatieven, veel onzekerheid en zeker op onderdelen ook extra 

zorg. We hebben gedaan wat kon en zijn gelukkig in goed gesprek gebleven met onze opdrachtgever de 

gemeente Soest die coulant naar ons is geweest als het ging om de niet te vermijden onderproductie.  

 

In deze jaarrapportage leveren we naast de productiecijfers, volgens afspraak met de gemeente, een 

overzicht van de afwijkingen, nieuwe initiatieven en signalen.  
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Offerte 1 en 4 

In Soest groeien we op en in Soest voelen we ons veilig 
 

A. JEUGD 
 

Ervaringswijzer 

We hebben voor Jonge Jeugd de Ervaringswijzer ingezet om de tevredenheid te meten over de 

Voorleesgroepen en over StraatActief, hieronder de resultaten: 

 

Ervaring Balans Jonge Jeugd - Voorlezen 

18 verzonden, 11 responses 

 

TEVREDENHEID 

 
 

Net als de score zijn ook de reacties heel positief. Respondenten vinden de activiteit belangrijk voor de 

taalontwikkeling van kinderen, de kinderen vinden het leuk en ook zijn enkele respondenten heel blij 

met en trots op Balans.  
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MET ONS AANBOD WILLEN WE MENSEN HELPEN, IETS LEREN OF ONTMOETING BIEDEN 

 
 

In de reacties geven mensen aan dat ze het contact belangrijk vinden en de variatie in het aanbod. Ook 

hier komt het belang van taal weer naar voren en geven mensen aan bij Balans “alles te vinden wat ze 

nodig hebben…”.  

 

 

Ervaring Balans Jonge Jeugd - StraatActief 

21 verzonden, 11 responses 

 

TEVREDENHEID 

 
 

Mensen zijn tevreden omdat er aandacht aan de kinderen besteed wordt, er een leuk contact is en er 

fijne mensen werken.  
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MET ONS AANBOD WILLEN WE MENSEN HELPEN, IETS LEREN OF ONTMOETING BIEDEN 

 
 

De respondenten zijn tevreden omdat ze geholpen worden, het leuk is voor de kinderen en ze van elkaar 

kunnen leren. 

 

 

Ervaring Balans Jongerenwerk – Huiswerkbegeleiding  

Maar 8 responses ontvangen, hier kan dus maar beperkt waarde aan gehecht worden. 

Van de 8 respondenten geven 7 aan dat ze de huiswerkbegeleiding bij anderen aan zouden bevelen. De 

8e respondent heeft deze vraag niet ingevuld. De jongeren geven aan dat ze goed geholpen worden, veel 

leren en ook dat ze door de setting meer aan hun huiswerk doen dan thuis. Dit laatste is natuurlijk ook 

het doel waarvoor de huiswerkbegeleiding is opgezet, ook het beter kunnen concentreren helpt de 

jongeren.  

 

 

Ervaring Balans Jongerenwerk – Coaching 

Maar 4 responses ontvangen, hier kan dus maar zeer beperkt waarde aan gehecht worden. 

3 van de 4 jongeren geven aan dat ze Balans op dit onderdeel bij anderen aan zouden bevelen. De 4e 

jongere antwoordt hier neutraal. Leuke respons is: “Omdat jullie mij ook bij anderen aanbevelen!”. 

Jongeren geven aan dat er een luisterend oor is en ze met alle vragen terecht kunnen.  

Alle vier de jongeren geven aan dat het aanbod voldoet aan het kunnen leren en geholpen worden, wat 

Balans nastreeft. Wel geeft een jongere aan dat de coach soms nog wat sneller mag reageren op 

berichtjes.  
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Resultaat 

Resultaat    Jaar resultaat verschil   Jaar resultaat verschil 

Jeugd                 

Groepsactiviteiten Klokuur     837  667 -170 
Totaal aantal 
deelnemende jeugdigen     4.000  4103 103 

Digitale communicatie  Uur medewerker     550  826 276 
Totaal aantal jeugdige 
leden in netwerken       500  1542 1042 

Gezonde leefstijl, sport en beweging  Klokuur     150  82 -68 
Totaal aantal 
deelnemende jeugdigen     2.000  721 -1279 

Gezonde leefstijl, Voorlichting BO Klokuur       55  0 -55         

Gezonde leefstijl, Voorlichting VO Klokuur       60  4 -56         

Coördinatie Vreedzame wijk Klokuur     200  150 -50         

Succes op School (huiswerkgroepen) Klokuur     300  286 -14 
Aantal verschillende 
deelnemende jeugdigen         60  45 -15 

Jongerencoaching Trajecten       58  35 -23           

Gezinsondersteuning Trajecten       16  15 -1         

Adviesgesprekken jeugd en 
opvoeders Klokuur     450  502 52 Aantal adviezen       200  490 290 

Noodopvang Klokuur          -  8 8         

 

 

Afwijkingen 

1. Groepsactiviteiten: minder activiteiten als gevolg van Corona maar wel voldoende deelnemers. 

2. Overproductie digitaal: gevolg van meer op afstand werken. 

3. Sport en beweging: veel sport, vooral voor de doelgroep 12+, kon dit jaar niet doorgaan. Het 

zaalvoetbal is hierbij de belangrijkste factor. 

4. Voorlichting BO en VO: vanwege sluiting scholen of maatregelen dat externen het gebouw niet in 

mochten zijn de voorlichtingslessen niet doorgegaan. 

5. Adviesgesprekken: juist veel hoger dit jaar, met name omdat er veel vragen waren bij de doelgroep, 

maar ook omdat we actief contact gezocht hebben met onze bezoekers. Op die manier kwamen er 

ook gesprekken op gang over waar kinderen en ouders tegenaan liepen.  

6. Noodopvang is maar heel beperkt ingezet omdat de scholen het dit jaar veel meer zelf regelden.  

7. Een deel van de Coronatijd is er extra ambulant werk uitgevoerd. 

8. Dat contactactiviteiten gehaald zijn ondanks sluiting van het gebouw voor een grote periode heeft 

te maken met de extra behoefte om langs te komen zodra het wel mocht. Veel jongeren mochten 

nergens heen en konden dan in ieder geval nog bij ons terecht. Ook is een deel van het bezoek met 

kleinere groepjes op afspraak geweest en niet open inloop zoals normaal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDWERK 

• Circusactiviteit: Weegbreestraat en de kinderboerderij (150 kinderen) 

• Vreedzame wijkmediatraining voor 8 kinderen 

• Buitenspeeldag op 6 locaties, ongeveer 120 kinderen 

• Voorleesgroepen, het hele jaar, wekelijks 

• Huiswerkhulp, twee scholen, 15 kinderen per school 

• Straatactief Smitsveen - wekelijks - wisselende aantallen wegens corona 

• Vakantie-activiteit, 25 kids op uitnodiging 

• Ambulant Smitsveen 

• Zomer-/themaprojecten, 32 kinderen in 5 verschillende groepen 

• Superheldenweek, alternatief voor HBD, twee groepen van 35 kinderen 

• Soester Kinderraad – thema Gezondheid, 26 kinderen 13 scholen 

• Gezinsondersteuning, 15 gezinnen 

• Mantelzorgevenement i.s.m. Welzin, Steunpunt, 32 kinderen en 16 jongeren 

• Nieuwe speeltuin Weegbreestaat, afspraken maken met 9 kinderen en 

buurtbewoners uit de flats 

• Bovenbouwkidz wanneer het kon, 20 kinderen per keer 

• Smitsveen meiden 

 Inloop Soesterberg  

 Bootcamp als extra Corona-activiteit 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGERENWERK 

 Succes op school (huiswerkbegeleiding) Soest en Soesterberg:  
24 jongeren  

 Playstationbus: 30 avonden 

 Straatcontact jongeren: 2 tot 4 dagen in de week 

 Noodopvang Soest: 30 jongeren 

 Coaching trajecten 35 jongeren 

 Job onderwijscoach: 

  17 jongeren zijn bemiddeld naar een stage 

 -22 jongeren zijn geholpen met onderwijsvraagstukken 

 16 jongeren zijn toegeleid naar een bijbaantje 

 8 jongeren zijn toegeleid naar werk 

 Met 4 jongeren open dagen bezocht voor hun vervolgopleiding 

 4 jongeren geholpen met vragen rondom financiën en wonen 

 -6 jongeren toegeleid naar werk 

 Contactactiviteiten (o.a. koken, samen eten, voetbalwedstrijd-avonden en 

Gamen) 

 Zaalvoetbal: 30 jongeren 

 Meidenactiviteiten: 15 meiden 

• Panna knock out toernooi 30 deelnemers  

• Join Us: 16 jongeren 

• Jongeren uitjes: bowlen, bioscoop, lasergamen, indoor skydiven 2021 



 

Signalen 

1. Het aanstellen van een aandachtsfunctionaris heeft de verbinding met jeugdteam en met andere 

instellingen verder verbeterd.  

2. We zien dat de Coronacrisis een groot effect heeft op kinderen, jongeren en gezinnen. Hierover 

hebben we ook dit jaar weer gesprekken met de gemeente gevoerd. We hebben voor jonge jeugd 

extra activiteiten kunnen organiseren in de zomer (bootcamp en circus). Het wel doorgaan, daarna 

weer niet doorgaan van activiteiten van projecten was moeilijk voor deelnemers en professionals.  

3. Inzetten extra jongerenwerk bleek voor 2021 niet haalbaar vanwege krapte op de arbeidsmarkt.  

4. De verveling is bij veel jongeren aanwezig. Jongeren willen elkaar ontmoeten en samen dingen 

doen. Onze doelgroep staat minder open voor digitaal aanbod.  

5. Ook dit jaar was er weer de Superheldenweek als vervanger voor het Huttenbouwdorp. Dit werkte 

goed voor de meest kwetsbare doelgroep. Het was overzichtelijker voor hen, rustiger en er was 

meer persoonlijke aandacht mogelijk.  

6. We zien met name bij jongeren een afname van coachingstrajecten, dit heeft te maken met de 

vermindering van relatieopbouw. Er zijn minder jongeren op straat en we hebben minder 

mogelijkheden om ze aan activiteiten in onze panden te verbinden. Daarbij moet wel vermeld 

worden dat de jongeren die al wel in contact met ons zijn, mede door verveling, wel met een 

grotere regelmaat langskwamen.  

7. Vooral in de zomer hebben we veel activiteiten uitgevoerd. 

8. Er mist openheid bij veel (basis)scholen om tot een goede samenwerking te komen. 
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B. KINDERBOERDERIJ/NME 
 

Ervaringswijzer 

 

Ervaring Balans met kinderboerderij De Veenweide 

We hebben zowel gevraagd naar de beleving van de kinderboerderij als naar de NME-lessen. 

 

TEVREDENHEID 

 
 

WAAROM ZOU JE BALANS WEL/NIET AANBEVELEN? 

De reacties op deze vraag zijn vooral heel positief! Mensen genieten van het uitje, de combinatie van 

spelen en dieren, de sfeer, de opzet, de gezelligheid, hoe verzorgd het is, de kwaliteit en vriendelijkheid 

van het personeel, de inclusiviteit, het kunnen leren etc.  

 

Natuurlijk ook wat tips voor verbetering: sommige dieren wat meer ruimte geven, meer dieren die je 

ook echt mag aaien, een pauw of loslopende kippen, een (nieuwe) verfbeurt voor sommige onderdelen 

en de veiligheid van een van de speeltoestellen.  
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MET ONS AANBOD WILLEN WE MENSEN HELPEN, IETS LEREN OF ONTMOETING BIEDEN 

 
 

WAAROM VOLDOET ONS AANBOD HIER WEL/NIET AAN? 

22 keer beantwoord, 23 keer overgeslagen 

 

De respondenten geven aan dat het een geweldige plek voor ontmoeting is en dat er door de lessen en 

activiteiten veel geleerd kan worden, ook de informatieborden dragen hieraan bij. Het winkeltje wordt 

belangrijk gevonden. Het wordt steeds uitgebreider en gevarieerder.  

 

Sommige dingen kunnen nog beter: nog wat meer activiteiten, de kinderen wat meer betrekken bij de 

dierverzorging en wat extra aanbod voor de 10-12-jarigen.  
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Ervaring Balans met Natuur- en Milieueducatie 

 

TEVREDENHEID 

 
 

WAAROM ZOU U ONS WEL/NIET AANBEVELEN? 

50 keer beantwoord, 10 keer overgeslagen 

De scholen reageren heel enthousiast op het aanbod: gevarieerd, interessant, veelzijdig, hoge kwaliteit 

lessen, veel complimenten voor de docenten, kinderen beleven er veel plezier aan en komen met veel 

verhalen terug op school, de omgeving is fijn en het aanbod is breed en sluit aan bij de belevingswereld.  

Enige opmerking hier is dat de leskisten soms te kort op een school blijven voor parttimers om eraan toe 

te komen.  

 

MET ONS AANBOD WILLEN WE MENSEN HELPEN, IETS LEREN OF ONTMOETING BIEDEN 
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WAAROM VOLDOET ONS AANBOD HIER WEL/NIET AAN? 

39 keer beantwoord, 21 keer overgeslagen 

 

De scholen vinden het heel belangrijk dat er aandacht voor natuur en milieu is. De lessen zijn gevarieerd en 

van goede kwaliteit, er is veel aandacht voor de pedagogische elementen en er is een grote waardering 

voor de docenten. Ook het individuele aanbod wordt hier even als zeer positief benoemd. Voor de kinderen 

is het interessant en het aanbod is zeer leerzaam. De combinatie van echt buiten dingen doen met de 

lessen wordt zeer gewaardeerd.  

 

 

Resultaat 

Resultaat    Jaar resultaat verschil   Jaar resultaat verschil 

Kinderboerderij Klokuur 
 

1.400  1443 43 
Aantal bezoekers 
(handteller)  30.000  22678 -7322 

Educatieve activiteiten Aantal 
    

400  424 24 
Totaal aantal deelnemende 
jeugdigen     1.000  1802 802 

NME lessen Klokuur 
    

175  215 40 
Aantal deelnemende 
basisscholen          20  19 -1 

Schoolpleinecologie les Klokuur       24  21 -3         

Aarde op maat Klokuur       30  22 -8         

Leskisten Uitleningen       50  59 9         

Schoolpleinecologie leskist Klokuur         6  8 2         

Aarde op maat leskist Klokuur       10  22 12         

Jaarprogramma NME IPU       20  66 46         

 

 

Afwijkingen 

1. Het aantal uren openstelling is vanwege sluiting door Coronamaatregelen in het eerste halfjaar van 

2021 halverwege het jaar aangepast van 2200 naar 1400 uur. Dit laatste aantal is uiteindelijk 

gehaald. 

2. Het aantal bezoekers is vanwege de sluitingen door Corona halverwege het jaar dit keer niet 

bijgesteld, waardoor hier een tekort is. Vorig jaar hadden we het bijgesteld van 30.000 naar 20.000 

bezoekers. Hadden we dat dit jaar ook weer gedaan dan was het aantal 

wel gehaald. Zeker gezien de lange periode dat we dicht waren mogen 

we nog steeds blij zijn met deze bezoekersaantallen.  

3. De hoeveelheid NME-lessen was flink bijgesteld van 239 naar 175. 

Omdat we in het najaar nog een flinke inhaalslag konden maken 

hebben we uiteindelijk toch nog bijna het oorspronkelijk geplande 

jaaraantal gehaald. 

4. Het opstellen van het jaarprogramma zorgde dit keer voor veel extra 

werk, mede omdat er een forse overvraag te verwachten was en we, 

door de andere financiering (in verband met bezuinigingen) uit 

moesten zoeken welke manier van aanbieden het beste zou gaan 

werken. 
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 Video’s / vlogs 

 50-jarig bestaan: optreden Dirk Scheele, 

Buurtfestival met onthulling beeld door burgemeester 

 Sprookjestuin 

 Ontwikkeling moestuin 

 Individueel traject + noodopvang 

 Nieuwe bebording 

 Spinnen- en insectendag 

 Tentoonstelling Over Nachten (jan-mrt) 

 Donatiezuil, doneren via contactloos betalen 

 Duurzame Ontdekbus 

 Webinars voor vrijwilligers 

 Blacklight speurtocht kerstvakantie 

 Circus snor i.s.m. team jonge jeugd 

 Nieuwe dieren: geboorte ezelveulens, gotland pels schapen, kalkoenen 

 Nieuwe glijbaantoren 

 215 uur NME-les 2021 
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Signalen 

1. De Kinderboerderij is weer verder opgeknapt, maar de bestrating blijft nog een probleem. We 

zoeken hiervoor nog steeds naar een oplossing. 

2. De nieuwe glijbaantoren is een succes, kinderen zijn er erg blij mee! 

3. Vrijwilligers vonden het in een aantal gevallen moeilijk dat ze door de maatregelen minder op de 

Veenweide konden zijn, voor hen was, zeker in deze tijd, het op onze locatie zijn van groot belang.  

4. Onze plannen rond de ontwikkeling van een Duurzaam Educatief Centrum (DEC) hebben lang stil 

geleden, eind 2021 zijn we door EAS benaderd om te kijken naar een mogelijkheid om warmte uit 

water te halen, hiermee zou dan een onderdeel van de Veenweide van stroom kunnen worden 

voorzien.  

5. Dat we ons 50-jarig bestaan niet groots konden vieren was echt heel erg jammer. Het jubileumjaar 

hebben we gelukkig nog wel met enige feestelijkheden af kunnen sluiten. Er was een optreden van 

Dirk Scheele en Burendag hebben we in een feestelijk jasje gehuld met de onthulling van een 

beeldje door de burgemeester.  

6. De moestuin wordt veel gebruikt voor de educatie. Naast de 

bakken die door scholen en BSO’s worden gehuurd, wordt de 

moestuin ook veel gebruikt voor de NME-lessen. Kinderen mogen 

onder andere kruiden en bloemen proeven en ruiken. Voor het 

tweede jaar op rij, bieden we ook kind-ouder moestuintjes aan. 

7. De hele opzet van de NME vraagt om extra aandacht, dit zowel 

vanwege de opgelegde bezuiniging (die gedeeltelijk is 

teruggedraaid), de extra investering door de scholen als vanwege 

de toegenomen vraag. De hoeveelheid afgenomen lessen per school varieert heel erg, terwijl ze 

allemaal evenveel bijdragen. Aan deze constructie moet mogelijk wat gaan veranderen. De andere 

kant is dat eigenlijk elke vraag van kinderen om meer te willen weten over natuur en milieu willen 

honoreren. Zeker in een thema waarin dit en de daarmee samenhangende onderwerpen steeds 

nadrukkelijker op de agenda komen.  
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Offerte 2 en 3: 

In Soest leren en werken we en in Soest doen we mee 

een leven lang 
 

Ervaringswijzer 

De ervaringswijzer is ingezet voor de activiteiten de ACS (Activiteiten Club Soest, voor mensen met 

psychische en psychiatrische problematiek). Ook is de Ervaringswijzer ingezet voor de “Week van de 

Vrijwilliger”, de resultaten hiervan zijn verwerkt in een aparte projectrapportage. Hieronder de 

resultaten:  

 

Ervaring Balans Volwassenwerk met ACS 

17 verzonden, 13 responses 

 

TEVREDENHEID 

 

WAAROM ZOU JE BALANS WEL/NIET AANBEVELEN? 

Het belangrijkste was door de deelnemers genoemd wordt is het ontmoeten van anderen mensen, je 

verhaal kunnen doen, niet alleen te hoeven eten. Ze zijn ook positief over het personeel.  
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MET ONS AANBOD WILLEN WE MENSEN HELPEN, IETS LEREN OF ONTMOETING BIEDEN 

 
 

WAAROM VOLDOET ONS AANBOD HIER WEL/NIET AAN? 

De ACS helpt omdat je niet alleen bent, van de activiteiten en van elkaar kun je ook wat leren. Het 

aanbod is gevarieerd, zodat er voor iedereen iets bij zit. Wat ook belangrijk is dat er naar iedereen 

geluisterd wordt. Dit helpt ook als je ergens mee zit. Er is goede begeleiding, ze laten je niet in de kou 

staan en het is fijn dat er steeds gekookt wordt.  

 

Resultaat 

Resultaat    Jaar resultaat verschil   Jaar resultaat verschil 

Informele taalhulp Lesuur per jaar 
    

800  1743 943 
totaal aantal deelnemers 
inburgeringsplichtig         60  46 -14 

Vrijwilligerswerk - Bemiddelingen Individuele trajecten       60  44 -16         

Dagbesteding ACS Activiteituur 
    

260  321 61 gem aantal deelnemers          10  19 9 

Meer vrijwilligers 
Maanden 
infrastructuur       12  12 0 

Nieuw ingeschreven 
vrijwilligers 

      
125  174 49 

Onderst. verenigingen en stichtingen Uur ondersteuning 
    

130  202 72 aantal organisaties          12  114 102 

Taalmaatjes aantal bemiddeling       45  39 -6         

Betrekken bedrijfsleven klokuur       20  6 -14         

Bewonersonderst./onderst. SC act Uur per jaar 
    

750  803 53 Aantal deelnemers 
   
5.000  1133 -3867 

Advisering Uur per jaar 
    

276  382 106 Aantal adviezen 
      
100  371 271 

Maatjesproject Uur per jaar 
    

120  244 124         

Digitale communicatie Uur per jaar 
    

170  320 150 
totaal aantal deelnemers 
in netwerken 

      
500  1783 1283 
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Afwijkingen 

1. Het aantal deelnemers aan de taallessen is wat achtergebleven bij de verwachting. Dit heeft ook 

met Corona te maken.  

2. Het aantal lesuren is (zoals gebruikelijk) veel hoger dan geoffreerd wordt. Dit heeft te maken met 

de vrijwillige inzet. In de periodes dat lesgeven op locatie niet mogelijk was zijn er toch nog veel 

lessen digitaal doorgegaan. Ook zijn er docenten geweest die lespakketten wekelijks aan huis 

gingen bezorgen. 

3. We zien nog een grote afwijking bij het aantal deelnemers aan Sociaal Culturele activiteiten. Dit had 

ook alles te maken met sluiting van gebouwen en beperking in aantal deelnemers. Wat wel 

doorging was kleinschaliger.  

4. Het betrekken van het bedrijfsleven kan nog wat meer. Veel events voor deze doelgroep gingen 

niet door en bij Welzijn betrokken zijn had de afgelopen periode geen prioriteit.  
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VOLWASSENENWERK 

Met de inzet van vele vrijwilligers en inwoners van Soest: 

 Internationale afhaalmaaltijden 

 Wekelijkse taallessen (ook op afstand): 73 taalcursisten 

 Wandelgroep: 2x per week 5 zeer geïsoleerde vrouwen 

 Buurtrestaurant Soesterberg (december) afhaalmaaltijd: 
30 bezoekers 

 Naailes op afstand iedereen heeft mee gedaan: 35 cursisten 

 Inloopspreekuur op de Plantage met mond kapje en scherm 

 Burendag De Eng 25 september 

 Zwemmen voor vrouwen: 16 vrouwen behaalden hun diploma 

 Aandacht voor eenzame ouderen 

 Week van de vrijwilliger oktober 2021: 25 verschillende activiteiten in 1 week, 
15 locaties, 500 deelnemers, zeer goede beoordeling 

 Opvallend veel meer maatjeskoppelingen in Coronatijd 

 Bakkie in de buurt in Soest en Soesterberg 

 Koken met taal 

  
2021 
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Signalen 

1. De vraag naar taalles was groot en wordt weer groot nu de maatregelen in verband met Corona 

gestopt zijn. We voorzien dat we de door de groei van de Egelantier, maar ook door de groei van 

onze eigen groepen ruimtegebrek kunnen gaan krijgen in de Plantage.  

2. Onder verschillende doelgroepen is sprake van eenzaamheid, we hebben veel inzet gedaan om 

daar waar kon contact te houden. Wat opviel was dat er nauwelijks meldingen kwamen bij het 

steunpunt eenzaamheid.  

3. Als alternatief voor het internationaal eetbuffet hebben we gewerkt met afhaal, dit bleek een groot 

succes. In 2022 gaan we met het in gebruik nemen van de Buurtkeuken het aanbod intensiveren. 

We gaan ook experimenteren met combinaties van afhaal en weer op locatie eten.  

4. De duur van de Coronapandemie maakte dat de animo voor extra vrijwilligersinzet afnam, maar 

ook merkten we dat bestaande vrijwilligers het soms lastig vinden om met de situatie om te gaan. 

Gelukkig zijn niet al te veel vrijwilligers afgehaakt.  

5. Soesterberg vroeg veel aandacht wat betreft facilitering, omdat het aanbod over veel locaties 

verspreid is, waarvan de meesten onder druk staan. We hopen dat het realiseren van een nieuwe 

Sociaal-Culturele locatie in 2022 kan plaatsvinden.  
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Financieel 
 

Het financieel jaarverslag wordt zoals gebruikelijk aangeleverd met een accountantsverklaring. Hier 

alleen een kort overzicht van de doorrekening op basis van de productie. Overproductie nemen we voor 

het inzicht op, hoewel deze niet als meerwerk verrekend wordt. Veel van de overproductie kan 

gerealiseerd worden door de inzet van vrijwilligers. Voor hun inzet is vooraf geen garantie, dus daarom 

is dit moeilijk te offreren. Wel streven wij er natuurlijk naar om de vrijwillige inzet in stand te houden. 

Dit levert een grote bijdrage voor zowel deelnemers/bezoekers als voor de betrokken vrijwilligers zelf.  

 

De gevolgen van de Coronacrisis zijn terug te zien in de afrekening, waarbij een aantal zaken opvallen: 

 Voor Jeugd geldt er een onderproductie die groter is dan de overproductie. Dit heeft te maken met 

het niet doorgaan van veel reguliere activiteiten voor jeugd en jongeren. We zien dat als gevolg 

daarvan ook de instroom van individuele jongeren die komen voor begeleiding is gestokt. Er 

ontstaat dus een soort van sneeuwbaleffect.  

 Voor Volwassenwerk geldt dat er (net als in andere jaren) sprake is van een grote overproductie. 

Dit is vooral het gevolg van de grote omvang van de vrijwillige inzet voor de taallessen en voor de 

Sociaal Culturele activiteiten. 

 Bij Groen zien we maar een beperkte onderproductie. Dit is het gevolg van de bijstelling die we 

halverwege het jaar hebben gedaan. Als we die niet hadden gedaan was ook hier sprake van een 

grote onderproductie. In het begin van het jaar was de boerderij een aantal maanden gesloten, in 

die periode mochten ook geen NME-lessen gegeven worden.  

 

Groep Naam 

Maximaal 
beschikte 

subsidie  
(hele jaar) 

Geleverde 
prestatie  

 Overproductie Onderproductie 

Afrekenen 
(indien geen 

Corona) 

100  Jeugd   €      713.533,00   €      573.568,00   €     64.380,00   €    -139.966,00   €     -68.611,70  

200  Volwassenen   €      410.936,00   €      390.917,00   €   123.306,00   €      -20.019,00   €                   -    

300  Groen   €      360.333,00   €      359.374,00   €     32.220,00   €           -959,00   €                   -    

800  Beheer Plantage   €        71.073,00   €        71.073,00    
 

  

  Totaal gemeente Soest  €   1.555.875,00   €   1.394.932,00   €   219.906,00   €    -160.944,00   €     -68.611,70  
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Organisatie 
Tot slot iets over onze organisatie in het afgelopen jaar: 

 

 De gemiddelde personeelsbezetting steeg van 17,9 fte in 2020 tot 19,2 fte in 2021. Dit is vooral het 

gevolg geweest van de hoeveelheid projecten die we hebben uitgevoerd.  

 Binnen onze organisatie wordt normaal gesproken veel aandacht besteed aan 

deskundigheidsbevordering. Helaas kon veel van het aanbod op dit gebied vanwege Corona niet 

doorgaan.  

 We zijn dit jaar (extra) zichtbaar geweest door diverse filmpjes die we hebben gemaakt. Zie hiervoor 

ons YouTube-kanaal.  

 We onderhouden goede relaties met de diverse fracties uit de gemeenteraad. Er is dit jaar weer 

regelmatig gesproken over de bezuinigingen op de NME. We hebben samen met de andere partijen 

van Samen voor Soest en de partijen uit Soesterberg de politiek actief benaderd met voorstellen voor 

de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart ’22. Een aantal fracties heeft een 

bezoek aan Balans gebracht om zich nader te laten informeren.  

 Ook met het lokale bedrijfsleven onderhouden we nauwe banden. We nemen ondermeer deel aan 

de Soester Zakenkring.  

 In het kader van Samen voor Soest zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met 

de andere organisaties in de Sociale Basis. De directies van de 5 organisaties zijn 

regulier bij elkaar geweest en vanaf het voorjaar startte er een traject met de 

gemeente, waarbij ook de GGD betrokken werd.  

 Er is een enkele personeelswijziging geweest: Jim de Graan is in juli gestart als 

dierverzorger voor de Veenweide. Dit jaar hebben geen medewerkers onze 

organisatie verlaten. Wel heeft Simone van Dongen 7 maanden onbetaald verlof 

opgenomen om elders te werken.  

 Ons bestuur is versterkt met Liesbeth van Eijndhoven, Saskia van Alphen en Jelle Baak. Zij vulden de 

vacatures in die ontstonden door het op eigen verzoek en regulier aftreden van drie bestuursleden.  

 In 2021 was het ziekteverzuim net iets lager dan 3%. Dit is (ondanks Corona) nog iets lager dan vorig 

jaar en ten opzichte van andere organisaties in de branche laag (gemiddeld 6,0%).  

https://www.youtube.com/channel/UCo_Fglnwi65NIh830WAaTvg/videos

