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Inleiding 
 
Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. Onze hoofddoelstellingen: 
Verzachten, Versterken, Vertellen. 
 
In de Quiet Community worden members (huishoudens in armoede), sponsoren (bedrijven), 
supporters (particulieren) en vrijwilligers met elkaar verbonden om zo samen armoede te 
verzachten en elkaar te versterken. Een community waarin iedereen gezien wordt en een 
positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
 
We willen zoveel mogelijk gezinnen die in armoede leven, actief onderdeel laten zijn van de 
Quiet Community. Hiermee krijgen ze toegang tot producten en diensten die het leven iets 
aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door het 
bedrijfsleven en de bevolking van ’s-Hertogenbosch (verzachten). 
 
Daarnaast leidt lidmaatschap tot gevoel van deel uitmaken van een community, waardoor de 
members niet alleen halen, maar juist ook willen brengen en delen (versterken). 
 
Via Quiet Community willen we zoveel mogelijk mensen bewust laten worden van wat 
armoede is en dat dit heel veel mensen in ‘s-Hertogenbosch raakt (vertellen). 
 
In dit jaarverslag wordt beschreven op welke manier wij de opzet en implementatie van onze 
hoofddoelstellingen in ons eerste volle jaar, 2018, vorm hebben gegeven.  
 
 
 
 
 
  



 

Members 
 
Mensen die binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch in een armoedesituatie leven, kunnen 
member worden van Quiet. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, hebben we ons in 2018 
gericht op meerdere manieren van inschrijving: 
 

1. Inschrijving bij de Voedselbank, 1 x per kwartaal tijdens alle 4 de uitgifte momenten. 
2. Inschrijving tijdens de inloopochtend bij Quiet: nieuwe members worden 

aangedragen door partners uit het Netwerk tegen Armoede die inzicht hebben in de 
situatie van de member, zoals Divers (via de wijkpleinen, ambassadeurs MEEDOEN, 
project Goede Buur etc.), Juvans, Noorderpoort Samen Doen, Copernikkel, 
Humanitas, Vluchtelingenwerk. 

3. Vanuit Stichting Leergeld werden in het voorjaar 100 gezinnen aangeschreven met 
de uitnodiging om zich bij Quiet in te schrijven. Iets meer dan 10% deed dat.  
 

Eind 2018 waren er 401 members (huishoudens) ingeschreven bij Quiet Den Bosch. Dat 
staat gelijk aan een bereik van ongeveer 1200 mensen. Dankzij onze sponsor, Het 
Sportiom, heeft iedere nieuwe member een waardebon ontvangen om met 6 personen te 
gaan zwemmen of schaatsen. 
 
Om te zorgen voor zoveel mogelijk actieve members, zijn we eind 2018 gestart met een 
belteam. Het team bestaat uit twee member-vrijwilligers die andere members actief 
benaderen om uitleg over Quiet en het online systeem in het bijzonder te geven. 
 

 
 Foto: Karin Wijma Fotografie 

 
Eind 2019 willen we een community zijn voor 600 members. 
  
 



 

Sponsoren, supporters en ambassadeurs 
 
Om de situatie voor alle actieve members en hun gezinsleden te kunnen blijven verzachten, 
is het aanbod van producten, diensten en verwennerijen cruciaal. Om dit aanbod op peil te 
houden, waren er eind 2018 120 sponsoren (bedrijven) en supporters (particulieren) aan 
Quiet Den Bosch verbonden. Zij zijn op verschillende manieren benaderd: 
 

1. Via het eigen netwerk van mensen binnen Quiet, 
2. via ambassadeurs, 
3. door middel van koude acquisitie, 
4. via bestaande sponsoren die andere potentiële sponsoren uit hun netwerk 

aandragen, 
5. door aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten, zoals de netwerkontbijten van 

Business Open en de Beursvloer in november.  
 
In totaal zijn er in 2018 2187 matches gemaakt: 

➢ 486 via online platform, 
➢ 1450 handmatige matches, 
➢ 251 openingsaanbieding voor nieuwe members (Sportiom). 

 
Matches zijn de producten, diensten en verwennerijen waar members via Quiet gebruik van 
hebben gemaakt. Voor een eerlijke verdeling van het aanbod, maken we gebruik van een 
online platform, dat in Tilburg in opdracht van Quiet door Freshheads is ontwikkeld en 
constant wordt doorontwikkeld. Hiermee brengen we vraag en aanbod van producten en 
diensten samen en garanderen we dat alles op een eerlijke manier verdeeld wordt.  
 

 
 Foto: Yvette Hurkens 

 
Eind 2019 verwachten we te zijn gegroeid naar minimaal 160 sponsoren en supporters. 
 
  



 

Partners 
 
Quiet Den Bosch zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met partners op. Samenwerking 
vindt op verschillende niveaus plaats: 
 

➢ Partners uit het Netwerk tegen Armoede: Dit vanuit het idee om meer mogelijke 
members te bereiken, maar vaak ook voor aanbod en verbinding met andere 
initiatieven. Twee voorbeelden: 

- Intermediairschap Jeugdfonds Sport en Cultuur, er is in 2018 voor 20 
kinderen een aanvraag gedaan voor sport en/of cultuur. 

- Project Samen Fietsen, in samenwerking met Copernikkel en het Cementrum 
bieden we de members een tweedehands fiets die zij zelf mee repareren en 
leren onderhouden.  

➢ Partners uit het onderwijs: Quiet Den Bosch heeft een eigen leergemeenschap van 
Avans, bestaande uit 12 studenten die zich inzetten op het gebied van de drie 
hoofddoelstellingen (verzachten, versterken, vertellen). Studenten van het Koning 
Willem I College hebben verschillende activiteiten voor de members georganiseerd 
en Fontys Pabo heeft tijdens een kerstactiviteit geld ingezameld om daarmee 
cadeaukaarten voor members in te kopen. 

➢ Quiet-community’s: Quiet Nederland ondersteunt ons actief op het gebied van het 
online platform, marketing en in het delen van ervaringen uit Tilburg. Ook is er 
regelmatig contact met de projectleiders van de andere Quiet-steden. 

➢ Pers: In het Stadsblad verschijnt iedere laatste woensdag van de maand een 
Quiet-artikel, geschreven door een tekstschrijver die zich vrijwillig voor ons inzet. Ook 
met Dtv en het Brabants Dagblad is een goed contact, waardoor we regelmatig in de 
media verschijnen.  
 

 
     Foto: Yvette Hurkens  



 

Inloopochtenden 
 
De inloopochtend is een belangrijk onderdeel van de community. Hier ontmoeten mensen 
elkaar, kunnen er initiatieven ontstaan en er worden ter plekke regelmatig extraatjes 
weggegeven. In 2018 was Quiet Den Bosch iedere vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur 
geopend voor de ontvangst van de members met een kop koffie of thee met wat lekkers. 

 
Tijdens de inloopochtenden wordt vaak 
duidelijk wie er wat wil bijdragen aan de 
community. Deze initiatieven worden waar 
mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd 
(versterken). Zo hebben een aantal 
members zich gemeld als gastvrouw en zo 
is het belteam ontstaan. 
 
Gemiddeld waren er iedere week ongeveer 
35 gasten aanwezig, met uitzonderlijke 
uitschieters tijdens het eenjarig bestaan op 
19 oktober (117 gasten) en de kerstinloop 
op 21 december (75 gasten). Er zijn circa 
65 unieke members die regelmatig de 
inloopochtenden bezoeken.  
 

 

 
 
 
 
  



 

Medewerkers en bestuur 
 
Het team van betaalde medewerkers (2,1 Fte) zag er in 2018 als volgt uit: 

- projectleider (32 uur) 
- coördinator members (22 uur) 
- coördinator sponsoring & communicatie (22 uur) 

 

 
                   v.l.n.r. Angelina Hoedemakers, Yvette Hurkens, Tessa van Berkel 

       Foto: Aukje Stelt Fotografie  
  

Daarnaast waren er tien vrijwilligers, waarvan zes member-vrijwilligers, actief. Variërend van 
gastvrouw, tot belteam, administratie, sponsoring en communicatie. Van twee vrijwilligers 
hebben wij in 2018 afscheid genomen, omdat zij zijn doorgestroomd naar betaald werk.  
 
 
 
Quiet Den Bosch is een onderdeel van Stichting Netwerk tegen Armoede. Het bestuur van 
de stichting bestaat uit de volgende personen:  
 
Geert Snijders, voorzitter 
José van Grinsven, secretaris 
Ad van Gurp, penningmeester 
 
 
 
 
  



 

Bijlage - Overzicht extra acties en activiteiten 
 
Naast het reguliere aanbod van onze sponsoren (kapper, uit eten, pedicure, fotosessie, 
kleding, sportschool, tickets etc.), wat al zeer divers en uitgebreid is, zijn er regelmatig extra 
acties en activiteiten. Een overzicht uit 2018: 
 
 
Nieuwjaarsinloop 5 januari: members konden haarverzorgingsproducten en make-up, 
aangeboden door Studio Ekstijn, uitzoeken en Eveline van de Bibliotheek kwam een mooi 
verhaal voordragen. 
 
Effe plèkke bij de bouwers: arrangement aangeboden door de Oeteldonkse Club; bezoek 
aan de Oeteldonkse Bouwhal, inclusief een hapje, een drankje en een herinnering. 
 
Donatie Rabobank: vanwege de verhuizing van Rabobank ’s-Hertogenbosch is oud 
meubilair verkocht. Voor het verdelen van de opbrengst hebben medewerkers van de 
Rabobank een aantal goede doelen aangedragen en is het bedrag uiteindelijk door 
stemming verdeeld over drie goede doelen. Quiet was er één van en heeft hierdoor een 
bedrag van maar liefst € 2.630 mogen ontvangen. Dit bedrag is ingezet voor de uitvoering 
van het project Samen Fietsen*.  
 
Stichting 1184, Gin Pinneke: tijdens carnaval hebben de leden van de stichting hun Gin 
Pinnekes verkocht en hebben daarmee 3000 euro voor Quiet Den Bosch opgehaald. Met 
dat bedrag hebben we 154 mensen bij Roels kunnen laten eten. Members kregen een 
driegangenmenu, inclusief 3 drankjes per persoon. 
 
De Ronde Tafel 58 organiseerde op 1 maart een toepdrive. De opbrengst van € 400 hebben 
zij gedoneerd aan Quiet Den Bosch. 
 
Carnavalsinloop 9 februari: naast het vertrouwde kopje koffie, waren er warme 
worstenbroodjes (van Brabantsche Worstenbroodjes), kon men nog volop kinder 
Carnavalskleding (via Quiet Tilburg) uitzoeken en waren er sjaals (Foe Jong Bende), kielen, 
accessoires én een lezing over Carnaval door Ernst-Jan van Loenen van Oetelpedia. 
Minister President van de Oeteldonkse Club, Sander van de Gevel, bood symbolisch zijn 
Ministersdas aan. 
 
Fietstassen Van Grinsven Rijwielen: tijdens de inloop van 11 mei mochten we maar liefst  
80 splinternieuwe fietstassen weggeven. Een zeer welkom aanbod voor de members, 
waarvoor de fiets vaak het meest belangrijke vervoermiddel is.  
 
Workshop Ontdek je Talenten: op woensdag 16 mei organiseerden we, onder leiding van 
onze vrijwilliger Sanne Netten (inzet op talent) en Inge Hulshof (expert verhogen 
psychologisch kapitaal) een workshop over het ontdekken van je sterke punten. Vier 
members hebben gebruik gemaakt van dit mooie aanbod.  
 



 

Mountainbiken: Marijn van der Sloot, supporter van het eerste uur, vindt het geweldig om te 
mountainbiken en wilde deze passie graag delen met een aantal sportieve Members van 
Quiet. Op 26 mei vertrok hij met een groepje naar De Rustende Jager van waaruit zij de 
route door De Loonse en Drunense Duinen hebben gefietst. Marijn zorgde naast het 
vervoer, voor de huur van de fiets en de helm.  
 
*Project Samen Fietsen: dat verder gaat dan alleen een fiets regelen voor mensen die het 
niet kunnen betalen. Het gaat over vrijheid en zelfredzaamheid: ook zelf je fiets kunnen 
repareren en onderhouden. En waar nodig wordt ook verkeersles en fietsles aangeboden. 
Dit alles in samenwerking met Copernikkel en het Cementrum. Het project wordt 
gefinancierd door Stichting VRAW (zij betalen de kinderfietsen) en door de Rabobank (voor 
de fietsen voor volwassenen). 
 
Jazz in Duketown: namens Jazz in Duketown mochten we 100 strippenkaarten voor 
consumpties (6 drankjes, 2 hapjes) verdelen, zodat de members extra konden genieten van 
dit mooie evenement.  
 
Farfallina en Pink: deze lingeriezaken boden een hele stapel bikini’s en beha’s aan die 
tijdens de inloopochtend van 15 juni zijn verspreid onder een deel van de members. 
 
Libéma Open: voor dit bijzondere tennistoernooi in Rosmalen heeft Libéma een aantal 
kaarten voor de finaledag op 17 juni beschikbaar gesteld.  
 
Business Open de Haverleij: in juni is ons gratis een jaarlidmaatschap bij Business Open 
de Haverleij aangeboden. Iedere twee weken zijn we welkom tijdens het netwerkontbijt op 
donderdagochtend. Hier kunnen we onze vragen neerleggen en ingangen creëren bij 
relaties binnen het netwerk van de leden. 
 
Geef een Toegift: Theaterfestival Boulevard deed mee aan Geef een Toegift; een 
campagne waarbij bezoekers van Nederlandse festivals worden opgeroepen een kaartje te 
betalen voor mensen uit de omgeving die het niet zelf kunnen betalen. Voor de verspreiding 
van deze kaarten, heeft het festival de samenwerking met Quiet Den Bosch gezocht. Op 
deze manier hebben 56 members kunnen genieten van een voorstelling. 
 
Escape Den Bosch: in de maanden juli en augustus hebben 12 groepen het avontuur van 
de Escape Room beleefd.  
 
Personeelsuitje LPR: op 14 september zijn de medewerkers van LPR met  
17 Quiet-jongeren gaan shoppen, met een budget van maar liefst 250 euro per persoon. 
Vervolgens hebben zij met heel de groep gegeten bij Happy Italy. Een zeer geslaagde dag 
voor zowel de jongeren als voor de medewerkers van LPR.  
 
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch: op zaterdag 15 september hebben we met 120 mensen 
via Quiet geluncht op Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch. Een heel geslaagde dag en een 
bijzondere ervaring.  



 

  
More2Win: organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren van maatschappelijke side 
events, bijvoorbeeld rondom de Olympische Spelen en het WK Voetbal. Zo ook het WK 
Handboogschieten in juni 2019. Vanaf half september 2018 organiseren zij iedere 
woensdagmiddag tot aan het WK twee Dukes of Archery-kinderfeestjes voor Quiet kids.  
 
Rabobank Clubkas Campagne: Quiet Den Bosch deed mee met de Rabobank Clubkas 
Campagne. Dit leverde 305 euro op. 
 
Viering 1-jarig bestaan 19 oktober: alle members waren uitgenodigd om bij deze 
feestelijke inloop aanwezig te zijn. Iedereen werd verwelkomd met een drankje en een lot. 
Voor de eerste 25 members stond er een goedgevulde goodiebag klaar. Tussen het 
schminken door, wist Fieke de loterij ook nog in goede banen te leiden en verraste member 
Grace de aanwezigen met door haar gemaakt loempia’s en pasteitjes. De kinderen kregen 
vlechtjes, een clown toverde de meest geweldige creaties van ballonnen, er werd gekleurd, 
geschminkt en gespeeld. 
 
Kinderen bouwen voor Kinderen: voor dit Rosmalense bouwfestijn op zaterdag 3 
november heeft Lionsclub Rosmalen 70 vrijkaarten beschikbaar gesteld voor Quiet. Tijdens 
het festijn werd er gebouwd met Lego, Kapla en nieuwe speelgoed-bouwsystemen. 
 
Turngala Brabant: op zaterdag 10 november vond het Turngala Brabant plaats. Meer dan 
65 members mochten op uitnodiging van Maaspoort Sports & Events gratis van dit mooie 
evenement komen genieten.  
 
Workshop Meer grip op jouw financiën: financieel coach Michiel Hoedt een aantal 
members op 12 november tips en adviezen op het gebied van financiën.  
 
Actie Sinterklaascadeaus: de studenten van Avans hebben in november honderden 
cadeaus ingezameld. De members kregen op vrijdagmiddag 23 november de gelegenheid 
om voor hun kinderen en kleinkinderen een cadeau uit te zoeken en samen met de 
studenten in te pakken. Op deze manier hebben we zo‘n 250 cadeaus mogen verdelen. 
 
Quiet-dag bij Salon Claar: op 3 december stelde Clarina van Oort van Salon Claar haar 
kapsalon exclusief open voor Quiet-members. De 15 members werden bij binnenkomst op 
hun gemak gesteld met een warm welkom, een goede sfeer, aandacht, koffie en 
citroencake. Er werden haren gewassen, hoofdmassages gegeven, wensen besproken en 
verhalen verteld. Alle bezoekers werden tot slot ook nog verrast met een goedgevulde 
goodiebag.  
 
Kerststukjes maken: op vrijdagmiddag 7 en 14 december hebben 40 members, samen met 
40 ouderen van Stichting Met je Hart, kerststukjes gemaakt Bij Katrien. Dit op initiatief en op 
kosten van Stichting 1184. Onder leiding van bloemist Evert den Otter kon iedereen een 
kerststukje voor zichzelf én een om cadeau te geven maken.  
 
  



 

Kerstpakketten Riki Stichting: net als vorig jaar mochten we 100 kerstpakketten van de 
Riki Stichting verdelen onder de members.  
 
Kerstpakketten Rotary ‘s-Hertogenbosch: Rotary ‘s-Hertogenbosch vulde voor maar liefst  
40 member-huishoudens een kerstpakket op maat. 
 
All You Need is Love Kerstspecial: van de Horeca aan de Parade ontvingen we  
20 truien die als toegangsbewijs dienden voor deelname aan de stewardessendans, een 
vast onderdeel van de AYNIL-kerstspecial. De dans werd op 15 december opgenomen op 
de Parade. 
 
Wedstrijd Ajax: supporter Jos den Otter nam op 16 december drie members mee naar een 
wedstrijd van Ajax in de Arena. Iedereen heeft zich goed vermaakt, maar vooral het nichtje 
van Cor Brom, oud trainer van Ajax, genoot met volle teugen. 
 
Kerstactie Fontys - Pabo: op dinsdag 18 december organiseerden de studenten van de 
Pabo Den Bosch een kerstactie met pubquiz en foodmarket. Dit leverde maar liefst 1306 
euro op, waarmee zij waardebonnen hebben aangeschaft voor o.a. Pipoos, Intertoys, 
Verkadefabriek en Hema.  
 
Candy Divine Foundation: op vrijdag 21 december organiseerde Stichting Candy Divine 
Foundation voor een groep members een gezellige avond met een buffet en live muziek in 
Café De Sjang. 
 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch: van de gemeente ontvingen we 50 arrangementen voor het 
Winterparadijs op de Parade, waar we 50 kinderen heel blij mee hebben kunnen maken in 
de vakantie.  
 
Oliebollenactie: net als vorig jaar bakte Charles Snijder met zijn buurtgenoten op Zuid heel 
veel oliebollen. De opbrengst van 314 euro hebben zij aan Quiet gedoneerd. Te besteden 
aan activiteiten voor en door members. 
 
 


