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Voorwoord
2018 was een bewogen jaar voor Quiet Drechtsteden. Het was het jaar waarin we officieel
opgericht zijn en van start zijn gegaan, waarin we onze pilotfase hebben afgerond en wat mooie
matches hebben mogen maken tussen sponsoren en members.
Maar, ondanks dat we in het eerste jaar een sterke fundering hebben weten te bouwen, zijn er nog
veel slagen die we moeten maken. De groei van Quiet Drechtsteden willen we op een zo’n
professioneel mogelijke manier realiseren, waarbij verbinding en samenwerking met lokale
organisaties en stichtingen centraal zal staan.
Maar ook de verbinding met de members is van belang, om zo de armoede te verzachten en te
zorgen voor empowerment. Members stimuleren van het (her) ontdekken van hun talenten. Het
starten van de inloopochtend zal hier naar verwachting veel invloed op hebben.
Quiet Drechtsteden blikt terug op een mooi jaar, maar kijkt uit naar het komende jaar. Naar de
samenwerking met alle (potentiele) betrokken partijen en het verder professionaliseren van de
stichting. Verzachten, bewustwording creëren, empoweren en samenwerken zullen ook in 2019 onze
speerpunten zijn.

M. Pater
Voorzitter Quiet Drechtsteden

Dordrecht, 25 juni 2019
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1. Over Quiet Drechtsteden
Op 19 april 2018 is Quiet Drechtsteden officieel opgericht in Dordrecht. De stichting is
gevestigd aan de Aardappelmarkt 19 te Dordrecht.
Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzichten. De hoofdelementen zijn: verzachting,
empowerment, bewustwording en samenwerking.
1.1 Doelstelling Quiet Drechtsteden
 Verzachting; zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens leven actief onderdeel te
laten zijn van de Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot de producten en diensten
die het leven iets aangenamer maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door
sponsoren.
 Bewustwording; zoveel mogelijk mensen in de Drechtsteden bewust maken van wat
armoede in de directe omgeving is.
 Empowerment; stimuleren om mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken.
 Samenwerking/communicatie; lokale initiatieven kunnen het platform inzetten om hun
gewenste doelgroep effectief te bereiken.
De stichting Quiet Drechtsteden heeft een ANBI status waarmee aan de stichting fiscaal vriendelijk
kan worden geschonken en gelegateerd.
1.2 Pilotfase
Quiet Drechtsteden heeft, in overleg met de Voedselbank en haar cliënten en sponsoren een
pilotfase gedraaid. Hierbij zijn members ingeschreven op twee uitgiftepunten van de Voedselbank.
Members én sponsoren waren op de hoogte dat het ging om een pilotfase. Door het draaien van een
pilotfase hebben we betere inzichten gekregen in de werking van het platform, hoe we onze
sponsoren kunnen ontlasten en hoe we onze members kunnen bereiken.
1.3 Members
In 2018 is Quiet Drechtsteden begonnen met het inschrijven van members op de uitgiftelocaties van
de Voedselbank Dordrecht. Eind 2018 zijn er 81 members ingeschreven. Eind 2019 willen we 250
members ingeschreven hebben.
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1.4 Sponsoren
Eind 2018 heeft Quiet Drechtsteden 41 sponsoren aangesloten op het platform. De
sponsoren bestaan uit lokale organisaties die een dienst/product aanbieden aan onze
members, lokale organisaties die bijdragen door middel van het leveren van kantoor- en
communicatie benodigdheden, vier lokale stichtingen en enkele particulieren.
Sponsoren zijn op diverse manieren benaderd:
 Eigen netwerk van mensen binnen Quiet Drechtsteden
 Door middel van koude acquisitie
 Via bestaande sponsoren die andere potentiele sponsoren uit hun netwerk aandragen
 Door aanwezigheid bij netwerkbijeenkomst zoals de Beursvloer, de Dordtse Ondernemers
Vereniging etc.
Stand dashboard eind 2018
Verzilverde aanbiedingen c.q. matches
107
Aantal afgewezen aanbiedingen
109
Aantal verlopen aanbiedingen
505
Openstaande geaccepteerde aanbiedingen
23
Een deel van het aantal verlopen aanbiedingen kan verklaard worden door het feit dat bij de
inschrijvingen emailadressen verkeerd zijn ingevoerd. Aanbiedingen worden dan wel verzonden,
maar naar een verkeerd adres, dus werden deze ook niet afgewezen of geaccepteerd. Vervolgens
waren ze dus verlopen.
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2. De organisatie
Naam: Quiet Drechtsteden
Adres: Aardappelmarkt 19
Postcode: 3311 BA Dordrecht
Email: drechtsteden@quiet.nl
Website: www.quiet.nl/drechtsteden
Projectmanagers: T. Dekker & E.A. Ames
Telefoon: 0613064727
KvK nummer: 71472789
RSIN: 858729192
2.1 Bestuur
Bij de oprichting van Quiet Drechtsteden op 19 april 2018 zijn de volgende bestuursleden benoemd
voor een periode van drie jaar. De bestuursleden zijn herkiesbaar.
Voorzitter: M.J. Pater – von Wasserthal
Secretaris: E.A. Ames
Penningmeester: A.M. van de Graaf
Bestuurslid: A. Maagdenberg- Wedemeijer
Bestuurslid: H.J.T. van Stokkom








Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal
in de akte benoemd. Het aantal leden wordt- met inachtneming van het in de vorige zin
bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een nadere bestuurder een
familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en
met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of een ander
levensgezel.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuurd, waarvan de leden in functie worden
benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen
twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoemen van
één (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
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2.1.1 Vergaderingen
Het bestuur van Quiet Drechtsteden heeft formeel negenmaal met elkaar vergaderd. In
2018 hebben de onderstaande onderwerpen centraal gestaan:







Vormgeven van de werkwijze van Quiet Drechtsteden
Sponsoren, zowel de benadering als de inschrijving en het onderhouden van contact
Members, zowel de benadering als de inschrijving en het onderhouden van contact
Invulling AVG
De algehele werking van het platform, wat kan beter, waar lopen we tegenaan en hoe lossen
wordt dit opgelost
Doelstelling, het behalen hiervan maar ook het bijschaven van de doelstellingen

2.2 Projectmanager
Voor het verrichten van dagelijkse werkzaamheden is sinds de start van de organisatie in 2018 een
ZZP’er op parttime basis ingehuurd. Zij is projectmanager van Quiet Drechtsteden en verricht veelal
alle dagelijkse handelingen zoals o.a.:







Inschrijven van members, maken en versturen van memberpasjes, contact onderhouden met
members
Het benaderen, inschrijven en contact onderhouden met sponsoren
Het maken en versturen van aanbiedingen, controleslagen
De communicatie rondom Quiet Drechtsteden zoals nieuwsbrieven, on- en offline media
Content creëren voor Quiet Drechtsteden
Complete beheer van het platform Quiet Drechtsteden
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3. Toekomst Quiet Drechtsteden
Quiet Drechtsteden heeft haar doelstellingen voor 2018 niet behaald. Zie de
gestelde doelstellingen hieronder.






Eind 2018 zijn 250 members vanuit Dordrecht aangesloten op het platform.
Eind 2018 zijn er 75 sponsoren aangesloten op het platform.
Eind 2018 zijn er 50 particulieren aangesloten op het platform.
Eind 2018 zijn er 2 lokale initiatieven aangesloten op het platform.
Eind 2018 zijn er 400 matches gemaakt.

De doelstellingen voor 2019 zijn aangepast naar een meer realistische doelen.
Doelstellingen 2019








Eind 2019 zijn 250 members vanuit Dordrecht aangesloten op het platform.
Eind 2019 zijn er 100 sponsoren aangesloten op het platform.
Eind 2019 zijn er 50 particulieren aangesloten op het platform.
Eind 2019 zijn er 10 lokale initiatieven aangesloten op het platform.
Eind 2019 zijn er 250 matches gemaakt.
Eind 2019 wordt iedere week een inloopochtend voor de members georganiseerd
Eind 2019 zijn er 5 vrijwilligers actief

Om de membergroei van Quiet Drechtsteden te realiseren zullen members niet alleen ingeschreven
worden via uitgiftepunten van de Voedselbank, maar ook via een aantal lokale stichtingen c.q.
organisaties zoals o.a. Wijkteams.
Om de sponsorgroei te realiseren zullen we nog meer inzetten op de netwerken van mensen uit ons
eigen netwerk. Tevens zal Quiet Drechtsteden officieel lanceren in 2019, waardoor we meer
naamsbekendheid gaan creëren in de regio. Quiet Drechtsteden zal in het komende jaar aanwezig
zijn bij diverse netwerkorganisaties en zich focussen op serviceclubs in de regio.
In 2019 wordt gestart met de inloopochtend voor onze members. Dit zal iedere maandagochtend van
9:30 uur tot 12:00 uur plaatsvinden op de Aardappelmarkt in Dordrecht. De inloopochtend zal
informatief zijn, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij eenzaamheid wordt
tegengegaan en waar talenten worden (her)ontdekt. Ook kunnen hier aanbiedingen opgehaald
worden indien gewenst door de sponsor en worden er met enige regelmaat producten of extraatjes
weggeven. Members worden tijdens de inschrijving al uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de inloop.
Ook via de nieuwsbrief zullen members uitgenodigd worden en zal de inloopochtend worden
uitgelicht via sociale media.
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