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VOORWOORD 

Quiet wil armoede onder de aandacht 
brengen én verzachten. In 2015 is de 
eerste Quiet Community van start gegaan 
in Tilburg. In 2017 kwam het initiatief in 
Groningen (en Maastricht en Den Bosch) 
van de grond. Elke Community werft 
lokale sponsoren om haar ‘members’ via 
een digitaal systeem iets aan te bieden 
wat ze normaal gesproken niet kunnen 
betalen: van een tweedehands fiets tot 
een etentje, van een serie behandelingen 
bij een fysiotherapeut tot een coachtraject 
en van een knipbeurt tot kaartjes voor een 
voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast 
wil Quiet mensen in armoedesituaties 
de kans geven om hun talenten te (her)
ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als 
vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen 
én voor de mensen die ze daarmee 
helpen.

Quiet Groningen is nog een jonge 
organisatie in ontwikkeling. Dit gaat 
natuurlijk met vallen en opstaan. Maar het 
Quiet Groningen team is enthousiast en 
groeit in kracht en ervaring. Successen 
namen toe in 2018. Het is mooi om te 
zien dat veel zaken zich langzamerhand 
vanzelf ontvouwen. Zoals bijvoorbeeld 

het feit dat alle mensen die zich met 
hart en ziel bij en voor Quiet Groningen 
inzetten spontaan én op het juiste 
moment op het pad zijn gekomen. Echt 
verbazingwekkend. 

Ook verbazingwekkend en zelfs 
ontroerend is dat een zo negatief 
verschijnsel als armoede aan de andere 
kant zoveel positiviteit, kracht en nieuw 
bewustzijn kan bewerkstelligen. Dat er 
vanuit armoede zoveel hulpvaardige en 
liefdevolle verbindingen in Groningen zijn 
ontstaan.
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Onze organisatie 
Een klein maar sterk en enthousiast team 
is de kern van Quiet Groningen. Om in de 
organisatie een stevige basis te hebben en 
te houden werd in 2018 een basis aantal 
uren van 2 Fte betaald op basis van CAO 
Welzijn. Om het basisteam heen waren 
gemiddeld 7 vrijwilligers werkzaam. Voor 
een kijkje achter de schermen: http://quiet.
nl/hollen-of-stilstaan-bij-quiet/

We zijn trots dat QG ondertussen als Leer- 
en Participatiebedrijf is erkend. Mooi te 
vermelden is ook dat door de nieuwe Quiet 
organisatie twee medewerkers niet meer 
afhankelijk zijn van een uitkering.

Het Quiet-team heeft kantoor bij de 
Voedselbank op 3 dagen in de week: 
dinsdag, donderdag en vrijdag. De inloop 
is elke dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur in 
de wachtruimte van de Voedselbank.

Het is voor ons belangrijk dat het 
structureren van de organisatie vooral 
dienstbaar en ondersteunend blijft aan de 

ontvouwing van de processen en de vraag 
en behoeften van de mensen in armoede.

Vanaf november 2017 is Quiet 
Groningen tevens een stichting met een 
(onbezoldigd) bestuur. Het vinden van 
een passend bestuur ging het afgelopen 
jaar niet van een leien dakje. Een tijdlang 
koos Quiet Groningen voor een bestuur 
op afstand. Maar dit bleek voor de nog 
kleine QG organisatie niet werkbaar. Op 
basis van de opgedane ervaringen en 
in overleg met notaris Lambeck Harms 
hebben we gekozen voor een uitvoerend 
(onbezoldigd) bestuur. Het organisatie 
model van de Voedselbank Groningen 
diende QG hierbij als voorbeeld. 

Het QG bestuur is verantwoordelijk voor 
de organisatie en heeft de dagelijkse 
leiding. Wanneer QG de komende jaren 
gaat groeien kan het bestuur aangepast 
of uitgebreid worden. In de huidige kleine 
organisatie is vooralsnog het uitvoerende 
bestuur praktisch en werkbaar. 

Waarden en 
streefdoelen

Bewustwording

Armoedeverzachting

Versterken

Verbinding

Solidariteit

Gelijkwaardigheid

Veiligheid

http://quiet.nl/hollen-of-stilstaan-bij-quiet/ 
http://quiet.nl/hollen-of-stilstaan-bij-quiet/ 
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In 2018 werden nieuwe members met zorg 
en aandacht ingeschreven. Veel tijd werd 
geïnvesteerd voor een eerste kennismaking 
en iedere member kreeg een leuk 
welkomstcadeau. Met dit cadeau kon ook het 
downloaden van de app en het verzilveren 
geoefend worden. 

We zijn dankbaar dat we konden beschikken 
over ons ruime en lichte kantoor bij de 
Voedselbank. En in de wachtruimte van de 
Voedselbank werd een Quiet Inloop opgezet: 
https://quiet.nl/quiet-inloop-elke-dinsdagmiddag-
van-14-tot-16-uur/

Behalve de successen zagen we ook dat het 
goede vaak langzaam komt. Met name door 
chronische stress die meestal bij armoede 
voorkomt, bleek het voor meerdere members 
lastig zaken direct te begrijpen of afspraken na 
te komen. De vraag naar meer maatwerk is dan 
aan de orde. Quiet Groningen wil niet alleen de 
prestatie-indicatoren leidend laten zijn voor het 
wel of niet uitvoeren van onze diensten, kwaliteit 
gaat voor kwantiteit. 

De interactie en verbinding met onze doelgroep 
vraagt om goed bereikbaar, dichtbij en 
aanspreekbaar te zijn. Wellicht zal dit gedurende 
het jaar 2019 veel makkelijker worden. Het ziet 
er naar uit dat we gaan verhuizen naar een 
geweldig eigen Quiet Groningen pand aan de 
Oosterhamriklaan 101-115 in de Korrewegwijk! 
Hier kunnen we, samen met onze vrijwilligers, 
meer energie gaan steken in het in hun kracht 
zetten van members middels leuke projecten, 
zinvolle activiteiten en het aanbieden van 
gezelligheid. Op een eigen vertrouwde en mooie 
plek! 

Gaandeweg het jaar kwamen er steeds meer 
member geluksmomenten en mooie feedback. 

Een kleine greep:

‘Wat heb ik genoten van het diner bij het 
Elanderhus - Scandinavisch Dorp gisteren! Met 
alle egards ontvangen, superleuk en vriendelijk 
personeel, superlekker en mooi eten. Wat een 
‘warme deken’ was dat, dat was zó welkom na 
een moeilijke tijd. Nogmaals dank voor alles!’ 

Members Quiet  
Groningen

In 2018 werden 192 members ingeschreven, 
waarvan 163 actief waren. 

953 ‘matches’ waren handmatig. Vanaf oktober 
werden via het digitale platform 181 aanbiedingen 
verzilverd.  

 https://quiet.nl/quiet-inloop-elke-dinsdagmiddag-van-14-tot-16-uur/
 https://quiet.nl/quiet-inloop-elke-dinsdagmiddag-van-14-tot-16-uur/
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Een dappere Miranda vertelde ons over haar moeilijke strijd tegen de 
verslaving: https://quiet.nl/miranda-wint-strijd-tegen-verslaving/

En member Gre, alleenstaande moeder van 3 kinderen, die haar 
schaamte voor armoede overwon. Zij ontving schaatskaarten voor 
Groningen on ice. Dankzij de gulle gave van De Drie Gezusters, die 
maar liefst 100 gratis schaatskaarten doneerde. Gre: ’Normaal doen we 
’s ochtends heel weinig, maar nu gaan we lekker in de kerstvakantie 
aan de wandel naar de schaatsbaan. Heerlijk actief zijn met je 
kinderen. Fantastisch.’  https://quiet.nl/de-schaamte-voor-armoede-
voorbij/

Brigitte was erg blij met de 
fiets voor haar zoon. Hoe 
mooi dat een andere 
kleine jongen uit de stad 
iets goeds wilde doen 
en zijn fiets aan Quiet 
schonk! En Cherissa kon 
het haast niet geloven 
toen ze in de Inloop 
hoorde dat ze bij 1 van 
de 4 member(gezinnen) 
hoorde die waren uitgeloot 
voor een bungalow 
vakantie in Norgerberg!

De reacties van members op de voorstelling Beyond Beyond’, van het wereldberoemde 
Australische circusgezelschap CIRCA met de familievoorstelling ‘Humans’ in Grand Theater waren 
indrukwekkend:

Bart: “Buitengewoon prettige ervaring. Ook voor mijn dochter. Deze aanbieding was als een kers 
op de taart. Een heel andere ervaring dan de gewone dagelijkse, we kregen toegang tot kunst. 
Vaak voel je in armoede dat je minder mens bent. Alsof je niet de juiste stappen zet, alsof het leven 
maakbaar is. Maar in deze voorstelling werd bijvoorbeeld ook iemand in rolstoel neergezet, het 
was niet elitair. Ik was erg ontroerd en merkte mijn behoefte aan schoonheid die ik zo mis in m’n 
‘normale’ omgeving.”

Regelmatig sturen members ons foto’s, zoals Brenda die met haar 
familie genoot van een heerlijk etentje bij Kaap Hoorn. En Willy die 
verwend werd door VP noord Health and Beauty center. 

En over empowerment 
gesproken.. Member Linda: 
“Ik heb nu een betaalde baan 
gekregen!” Mogelijk gemaakt 
dankzij hulp van onze sponsor 
Nathan Brinkman, eigenaar van 
Tekstbureau De Groene Draak. 

Linda:  “Dankzij de steun van 
Nathan heb ik een mooie CV 
goed vorm gegeven en alles 
wat ik gedaan heb een beetje 
opgepoetst. En het werkt. Ik heb 
dankzij de steun van Nathan nu  

een betaalde baan gekregen bij het UMCG als ervaringsdeskundige 
meergeneratie armoede en sociale uitsluiting.”  Lees het verhaal van 
Linda: https://quiet.nl/aanbieding-groene-draak-werkt

https://quiet.nl/miranda-wint-strijd-tegen-verslaving/ 
 https://quiet.nl/de-schaamte-voor-armoede-voorbij/ 
 https://quiet.nl/de-schaamte-voor-armoede-voorbij/ 
https://quiet.nl/aanbieding-groene-draak-werkt
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Member Maaike: “Vandaag heerlijk zitten lunchen in de Kastanjehoeve in Glimmen. Het 
was werkelijk fantastisch. We hebben met elkaar vreselijk genoten!! Lieve mensen van de 
Kanstanjehoeve... heel erg bedankt”

Een blije member bracht ons lekkers op kantoor, als dank voor de gratis sterilisatie van zijn kat. Wij 
op onze beurt zijn blij met sponsor Stichting MaxiDier!

Bonnie was erg enthousiast over haar metamorfose bij Palazzo woman mode & more: https://quiet.
nl/quiet-metamorfose-bij-palazzo/

Suus: “Aan het eind van de week zat m’n hoofd vol met moeilijke dingen. Zo 
fijn om even afgeleid te zijn en dit geluksmoment te beleven. Met een vriendin 
en onze dochters mochten we naar de voorstelling van het wereldberoemde 
circusgezelschap CIRCA. Er werd uitgebeeld hoe iemand als het ware “ontpopte’ 
en zich al kruipende op het podium verplaatste als een soort rups, steeds 
afgewisseld door anderen die tegen elkaar aan klauterend naar boven klommen 
tot ze 4 man hoog een menselijke toren vormden. Ik voelde verwondering en 

spanning en ook voelde ik 
regelmatig een hand naar 
me grijpen van de spanning 
of deze artiesten niet zouden 
breken of van meters hoog goed 
opgevangen zouden worden door 
elkaar… Het was ontroerend 
mooi, heel moedig, en na de 
afgelopen zware week was ik 
dankbaar dat de beelden in mijn 
hoofd er nu heel anders uitzien.”

Member Johanna Vegt: “Heerlijk zitten lunchen met 6 buurvrouwen bij Vapiano in 
de Poelestraat. Het was in één woord geweldig en gezellig. Quiet bedankt voor 
deze fijne mogelijkheid om te kunnen doen”
Twee andere dames: “Het was geweldig, we hebben lekker gegeten in een 
mooie sfeervolle omgeving. Ik moest er even aan wennen omdat het voor mij 
lang geleden is dat ik ergens ben wezen eten. De mensen die ons hielpen zijn 
hulpvaardig en echt aardig en we hebben er heerlijk een paar uurtjes kunnen 
vertoeven” 

https://quiet.nl/quiet-metamorfose-bij-palazzo/ 
https://quiet.nl/quiet-metamorfose-bij-palazzo/ 
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Annastasia Hair
Average Joe’s Barbershop
Bake my Day
Ballorig
Beachclub Kaap Hoorn
Beauties
Bistro Bommen Berend
Bjoeks
Body Fit
Boxingstad Groningen
Brasserie de Kastanjehoeve
Brasserie Midi
Brownies & Downies
Buitengewoon Zijn
Buurman & Buurman
Cafe de Sigaar
Café het Noorderstation
Cafetaria Plaza
Cafetaria Succes
Centrum De Poort
Clarien Cornelisse
Coach Lucy Arts
Croissanterie Du Nord Groningen
David Vroom Photography
De Drie Gezusters 
De Magische Poort
De Soepwinkel
Diana hairdesign
Diner Café Diep
Donerix
DOT Groningen
Eetcafe Het Pakhuis
Eetcafe Ugly Duck
Elmers

Emoji shop
Eurosonic Noorderslag 
Favolosa 
FC Groningen
Fietscentrum Bus
Foto de Voogd
Gevangenis museum Veenhuizen 
Gino’s IJssalon & Stamppotsalon 
Goodz
Grand theatre
Grand-cafe De Betere Tijden 
Groninger Museum
Gusto Wine & Bar
Henk Morren
Het Opstapje
Het Toetjesparadijs 
Huishoudcoach
Inspiratiecafe OSO
Kadepop Festival
Kartracing & Bowling Groningen 
Kebab Centre
Kringloop Vinkhuizen
Land van Kokanje
Marikesj Kindertheater
Marjo Jans
Martiniplaza
MCZ
Mediterra Qualityfoods 
Mennoos Kookerij
Mindset Instituut
Moedige Dialoog
Mooie Boel 050
Noorderzon
OR-Quest

Osteria Da Vinci
Palazzo Woman
Peter van Nijen
Restaurant Il Lago
Plat Frietzaak
Reshare
Restaurant Weeva
Resto VanHarte
Ristorante Mediterraneo 
Romano Bouwondersteuning 
Salon Hipp
Scandinavisch dorp 
Schilderclub Liesbeth Hovenkamp 
Schoenmakerij Hamming 
Sikkom
Sil’s & Da Silva
Spaak
Stichting DIG050
Stichting Maxidier
Tassenteam Punthorst 
Tekstbureau De Groene Draak 
The Body Shop
The Student Hotel
Theater Artemis
Tineke Brouwer Visagie
To Dress, De Jurkenwinkel 
Vapiano
Vera Groningen
Voetstuk Podotherapie
VP Noord Health & Beautycenter 
Wok& Groningen
Your Move

Sponsoren Quiet  
Groningen

Eind 2018 waren er 68 sponsoren waarvan 52 actief.

Ondertussen meldde in mei 2019 de honderdste sponsor 
zich bij Quiet Groningen aan. Reden voor een feestje 
natuurlijk! Met champagne die we kregen van Sikkom!
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FROM THE 
CHAIRMAN

Het is geweldig te ervaren dat er maatschappelijk betrokken restaurants zijn in de stad 
Groningen die met Quiet Groningen mee willen doen. We krijgen voor de members steeds 
meer heerlijke etentjes aangeboden van ondernemers met een groot hart. 
Lees bijvoorbeeld op onze site het verhaal van Beachclub Kaap Hoorn: https://quiet.nl/voor-
iedereen-iets-goeds-doen/  en restaurant Weeva: https://quiet.nl/sociale-betrokkenheid-in-dna-
van-weeva/

Het afgelopen jaar ontvingen we steeds meer mooie aanbiedingen uit de stad 
Groningen voor onze members. Zo veel gulle ondernemers en supporters die 
meehelpen om armoede te verlichten. Het was geweldig om te zien dat er 
zoveel lieve mensen zijn die graag iets voor een ander willen doen of betekenen. 
Ongelofelijk hartverwarmend! De Quiet community waardeert dit enorm. 

We lichten een paar voorbeelden uit een langer wordende rij sponsoren en 
supporters:
Dankbaar zijn we voor de vele kledingbonnen van de Reshare Store in Groningen 
voor onze members: https://quiet.nl/reshare-store-bij-ons-vind-je-kleding-en-vooral-
aandacht/

De gratis behandelingen van de fysiotherapeuten van MCZ Groningen waren 
voor meerdere members een geweldige uitkomst! Zij hebben geen aanvullende 
verzekering, kunnen dit niet betalen en krijgen dan niet de zo benodigde fysio. 

Mooi zijn ook de actieve aanbiedingen van Boxing Stad Groningen, Body fit 
Haren, Klimcentrum Bjoeks, Your Move en Kartracing & bowling.

Kringloopwinkel Vinkhuizen heeft onze members behalve iedere maand allerlei 
leuke spullen en meubelen ook gezelligheid in hun sociale winkel geboden.

Hoe mooi, supporter Henk Morren bood members een compleet uitje aan: een 
dagje Attractiepark Drouwenerzand inclusief vervoer met zijn oude prachtige 
oldtimer auto.

De lieve dames van coöperatie Mooie Boel 050 die de Quiet members maandelijks kledingherstel 
bieden in hun mooie atelier: https://quiet.nl/mooie-boel-bij-quiet/
En fietscentrum Bus die meedoet vanuit een al 85 jaar bestaande maatschappelijk betrokkenheid 
in de stad Groningen: https://quiet.nl/fietscentrum-bus-al-85-jaar-sociaal-maatschappelijk-be-
trokken/

https://quiet.nl/voor-iedereen-iets-goeds-doen/ en https://quiet.nl/sociale-betrokkenheid-in-dna-van-weeva/ 
https://quiet.nl/voor-iedereen-iets-goeds-doen/ en https://quiet.nl/sociale-betrokkenheid-in-dna-van-weeva/ 
https://quiet.nl/reshare-store-bij-ons-vind-je-kleding-en-vooral-aandacht/
https://quiet.nl/reshare-store-bij-ons-vind-je-kleding-en-vooral-aandacht/
https://quiet.nl/mooie-boel-bij-quiet/
https://quiet.nl/fietscentrum-bus-al-85-jaar-sociaal-maatschappelijk-betrokken/ 
https://quiet.nl/fietscentrum-bus-al-85-jaar-sociaal-maatschappelijk-betrokken/ 
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MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Prachtige make overs, lunches, gratis outfits, complete hairstyling en schoonheids-
behandelingen kregen we aangeboden van Sil’s & Da silva, Tineke Brouwer Visagie, Goodz 
for fashion, Diana’s hairdesign, Salon Hipp, Beauties Cosmetics & Treatments en VP Noord 
Health and Beauty center.

Marjo Jans zijn we heel dankbaar voor de vele prachtige zelfgemaakte 
verjaardags- en sinterklaasdozen en sieraden. Van Peter van Nijen kregen 
we lieve knuffelberen voor de kinderen.

Hartverwarmende acties van supporters zijn er ook, zoals Clarien Cornelisse 
die in totaal 200 kilo (!) zelf gekweekte en biologische groente langsbracht 
voor de members. Elisa Tonegawa nam regelmatig zelfgebakken Japanse 
koekjes mee voor de Quiet inloop. En van een supporter die liever anoniem 
bleef kregen we voor ons kantoor maar liefst 3 mooie laptops.
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MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Mensen die de festivals bezochten deden mee 
aan ‘Geef een Toegift’. Zij kochten een extra 
kaartje voor een member.

Er kwamen meer verrassingen op het pad, zoals 
de heerlijkheden van Il Lago voor de members 
in onze drukbezochte kerstinloop: https://quiet.
nl/gezellige-kerstinloop-met-heerlijkheden-van-il-
lago/. 

En voor 50 members tegelijk was er aan het eind van het jaar een heerlijk pizza etentje bij 
eetwinkel Buurman en Buurman! Wokrestaurant Wok& verraste ons in de aanloop naar de kerst 
met maar liefs 75 heerlijke wokgerechten van de kaart met lekkere smoothies erbij voor onze 
members! Wat toch een voorrecht om het allemaal mee te kunnen maken! 

Geraakt werden we door de mooie boodschap van ESNS directeur Dago 
Houben bij de kerstborrel van Eurosonic Noorderslag. Hij vertelde ons dat 
80 ESNS teamleden hun kerstpakket hadden ingeleverd voor het goede 
doel! Door deze geweldig actie kon Quiet Groningen maar liefst 110 (jonge) 
members blij maken met gratis ESNS toegangskaarten en Podium-cadeau-
kaarten. Daar zaten ook 25 exclusieve Noorderslag tickets bij, inclusief 
royaal consumptie-tegoed, die we hebben verloot onder de jongeren in onze 
membergezinnen. Jongeren die anders nooit in staat zouden zijn om van 
Noorderslag te kunnen genieten. Wat een fantastisch kerstcadeau! Lees het 
allemaal op onze site: https://quiet.nl/eurosonic-noorderslag-kiest-voor-quiet-
groningen/

Mede dankzij de inspanningen van onze ambassadeur Pascal Rakers, 
tevens connector van The Student Hotel, ontvingen we voor onze members 
vele gratis toegangskaarten van Noorderzon, Kadepop, Grand Theater, Drie 
gezusters met Groningen on Ice, ESNS en Vera Groningen. 
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MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Samenwerkingen
De samenwerking met de Voedselbank Groningen en haar voorzitter Ulfert Molenhuis was 
geweldig. Behalve dat we er kantoor houden maken we ook gebruik van de expertise van de 
voedselbank. We krijgen tips en adviezen betreffende organisatie en members. We mogen 
gebruik maken van alle faciliteiten van de voedselbank en de sfeer is goed en gezellig.

Sietzes Hulpexpres zijn we dankbaar voor zijn aanbod voor vervoer en de mogelijkheid 
van opslag in zijn loods van alle spullen die we kregen: https://quiet.nl/quiet-student-
hotel-en-hulpexpress-vinden-elkaar/

Samenwerkingen 
Quiet Groningen
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MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Quiet Groningen vindt het belangrijk kansen te creёren voor members en hun kinderen om tot 
meer basisrust te kunnen komen. Er kan dan weer ruimte ontstaan voor het (her)ontdekken 
van eigen talenten en positieve vermogens. We zijn blij met nieuwe sponsor de Magische 
Poort die op dit gebied aanbiedingen zal gaan verzorgen.

In 2018 werden verder goede contacten gelegd voor nieuwe samenwerkingen met social 
werkers van WIJ teams en Leergeld.

Met de studenten van Stichting Star van Albertus Magnus hebben we een 
super fijne verbinding. We ontvingen van hen een geweldige donatie van 
10.000 euro en organiseerden met hen een fantastische filmavond voor 
sponsoren en members: https://quiet.nl/studenten-albertus-magnus-steunen-
quiet-groningen/

Samen met Centrum de Poort werd een heel gezellige Quiet Zomerdag 
georganiseerd voor de kinderen van members. In de mooie oude kloostertuin 
en ruimten van Centrum de Poort was er heerlijk eten en drinken, ook voor de 
ouders. Met veel creatieve en leuke workshops en met Kindertheater Marikesj! 
En veel aandacht voor rustgevende activiteiten: https://quiet.nl/ontspannen-
sfeer-op-prachtige-zomerdag/

https://quiet.nl/studenten-albertus-magnus-steunen-quiet-groningen/
https://quiet.nl/studenten-albertus-magnus-steunen-quiet-groningen/
https://quiet.nl/ontspannen-sfeer-op-prachtige-zomerdag/
https://quiet.nl/ontspannen-sfeer-op-prachtige-zomerdag/


24

Not far stuff she think the jokes. Going as by 
do known noise he wrote round leave. Warmly 
put branch people narrow see. Winding 
its waiting yet parlors married own feeling. 
Marry fruit do spite jokes an times. Whether 
at it unknown warrant herself winding if. Him 
same none name sake had post love. An busy 
feel form hand am up help. Parties it brother 
amongst an fortune of. Twenty behind wicket 
why age now itself ten. 

Why painful the sixteen how minuter looking 
nor. Subject but why ten earnest husband 
imagine sixteen brandon. Are unpleasing 
occasional celebrated motionless unaffected 
conviction out. Evil make to no five they. Stuff 
at avoid of sense small fully it whose an. Ten 
scarcely distance moreover handsome age 
although. As when have find fine or said no 
mile. He in dispatched in imprudence dissim-
ilar be possession unreserved insensible. 
She evil face fine calm have now. Separate 
screened he outweigh of distance landlord. 

Doubtful two bed way pleasure confined
followed. Shew up ye away no eyes life or 
were this. Perfectly did suspicion daughters 
but his intention. Started on society an brought 
it explain. Position two saw greatest stronger 
old. Pianoforte if at simplicity do estimating. 

At distant inhabit amongst by. Appetite 
welcomed interest the goodness boy not. Esti-
mable education for disposing pronounce her. 
John size good gay plan sent old roof own. 
Inquietude saw understood his friendship 
frequently yet. Nature his marked ham wished. 

Sigh view am high neat half to what. Sent 
late held than set why wife our. If an blessing 
building steepest. Agreement distrusts mrs 
six affection satisfied. Day blushes visitor 
end company old prevent chapter. Consider 
declared out expenses her concerns. No 
at indulgence conviction particular unsa-
tiable boisterous discretion. Direct enough off 
others say eldest may exeter she. Possible 
all ignorant supplied get settling marriage 
recurred. 

MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Vorig jaar kwam Frederik ons team versterken. Een kei op het gebied van ICT. Hij had veel 
handige digitale adviezen. Frederik ervaarde in het begin nogal wat argwaan bij de vooral wat 
oudere teamleden. Maar gelukkig vervaagde dit al snel naar een voorzichtig optimisme. 
Stoffige mappen en rondslingerende Sticky Notes maakten plaatst voor digitale 
opslagsystemen, agenda’s gingen terug in de tas. Bureaubladen werden bevrijd van stapels 
papier en mail geordend. 

Het sponsorproces werd gestructureerd en gestroomlijnd en de aandacht verlegd van 
sponsorwerving naar actief relatiebeheer, aangestuurd door een CRM systeem. Een 
instrument voor klantbeheer om gegevens centraal op te slaan met ondersteunende planning- 
en controlesystemen om de informatie te beheren. 

De voornaamste meerwaarde van het CRM systeem is dat er efficiënter gewerkt kan worden 
en er meer tijd beschikbaar komt voor aandacht voor mensen in armoede. Het heeft zich 
vertaald in een structurele groei van het aanbod, members en sponsoren.

Digitaliseringsslag

Digitalisering 
Quiet Groningen
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MESSAGE 
FROM THE 
CHAIRMAN

Quiet Groningen is bijzonder dankbaar voor de financiële bijdragen en het vangnet in het 
vooruitzicht gesteld door Harry Hilders, een van de landelijke financiers van het eerste 
uur van Quiet. Hierdoor is het mogelijk om de Quiet organisatie in Groningen verder op 
te bouwen, het netwerk verder te vormen en de geschikte mensen bij Quiet te betrekken. 
We proberen in 2019 ook meer werk te maken van fonds/donatiewerving. Langzaam aan 
groeit de community en kan zij in gaan zetten op ontmoeting van members onderling en het 
werken aan empowerment. De nieuwe activiteiten van Quiet Groningen zullen tijd en geld 
kosten. We verwachten dat ook anderen (bedrijven, plaatselijke- en landelijke fondsen) hier 
financieel aan bij zullen gaan dragen. Quiet Groningen gaat ze daartoe uitnodigen.

Blij waren we ook met de bijdrage van 15.000 euro van de gemeente Groningen voor onze 
opstartkosten. En met de fantastische donatie van 10.000 euro van de studenten van 
Stichting Star van Albertus Magnus!! Ook de gulle gift van 5000 euro door een particulier 
aan het einde van het jaar werd zeer gewaardeerd: https://quiet.nl/wat-een-geweldige-ver-
rassing/

Bij een meer dan geslaagde Vintage en Summersale afgelopen zomer, aangeboden door 
Reshare en The Student Hotel aan onze members, gingen de entreegelden naar Quiet 
Groningen: een donatie van 250 euro.

Financiële Positie
  Financiële Positie 

Quiet Groningen
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