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Voorwoord
Het tweede jaar van Quiet Drechtsteden is een jaar van groei geweest. Als bestuur en
projectleiders zijn we steeds beter in staat onze members te helpen en onze sponsoren te bevragen.
We zijn professioneler geworden. We zijn ook gegroeid in aantallen members en sponsoren en we
vallen op in het reguliere armoedeveld. Vanuit diverse Drechtsteden is interesse getoond voor het
concept van Quiet. En er zijn diverse nieuwe Quiet steden in Nederland gestart. Het bestuur van
Quiet NL is geprofessionaliseerd en de relatie met de Quiet steden daarmee ook.
In Dordrecht zijn we gestart met de inloopochtend voor onze members. Deze inloopochtend is van
groot belang om een band op te bouwen met de member en om members te versterken. Wekelijks
komt een groep members met wisselende samenstelling naar ons pand in het centrum van Dordt om
even bij te praten. Het blijft niet alleen bij praten. Een van onze members is een bedrijfje gestart en
heeft haar producten op ons uitgeprobeerd. Iemand heeft een Sinterklaasfeest georganiseerd en (nu
ik dit schrijf) zien we zeker in Coronatijd dat dat elkaar helpen en versterken gaat doorzetten.
Dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, members, projectleiders voor een mooi jaar.

Marian Pater-von Wasserthal
Voorzitter Quiet Drechtsteden

Dordrecht, 29 juni 2020
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1. Over Quiet Drechtsteden
19 April 2018 is Quiet Drechtsteden officieel opgericht in Dordrecht. De stichting is gevestigd
aan de Aardappelmarkt 19 te Dordrecht.
Quiet heeft als doel om armoede onder de aandacht brengen én verzachten. 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.
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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
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.
2.2 Vergaderingen
Het bestuur van Quiet Drechtsteden heeft negen keer met elkaar vergaderd. In2019 hebben de
onderstaande onderwerpen centraal gestaan:









Sponsoren, zowel de benadering als de inschrijving en het onderhouden van contact
Aanbrengen van diversiteit in sponsoren
Members, zowel de benadering als de inschrijving en het onderhouden van contact
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
Organiseren van de inloopochtend
Aansluiten van particulieren
Fondsenwerving

2.3 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
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Complete beheer van het platform Quiet Drechtsteden
Contact onderhouden met members

3. 2019 was een jaar van groei
3.1 Members
In 2018 is Quiet Drechtsteden begonnen met het inschrijven van members op de uitgiftelocaties van
de Voedselbank Dordrecht. Eind 2019 waren er zo’n 200 huishoudens ingeschreven. Grotendeels zijn
de members via de Voedselbank Dordrecht ingeschreven, maar dit jaar zijn er ook members via
lokale wijkteams ingeschreven. Sinds de start van de inloop hebben we onze members beter leren
kennen, waardoor de mogelijkheid tot empowerment toeneemt. Zo hebben members ons benaderd
voor hulp bij het starten van een organisatie, maar ook om hun kennis en kunde te delen met andere
members door het geven van workshops.
3.2 Sponsoren
De continuïteit in ons sponsoren bestand is hoog. Sponsoren van het eerste uur zijn nog steeds
aangesloten. De meeste sponsoren komt uit ons eigen netwerk. Maar we hebben ook een aantal
sponsoren die zich extra hard maken voor Quiet Drechtsteden door zelf potentiele sponsoren aan te
dragen. We monitoren de verhouding continue en zetten in op verantwoorde groei van members in
relatie tot sponsoren. Eind 2019 heeft Quiet Drechtsteden 60 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.
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Als we de cijfers in 2019 samenvatten ziet dat er zo uit:

Aantallen

Raming 2019

Realisatie t/m nov 2019

Members

250

196

Sponsors

100

66

Matches

250

393

Maatschappelijke partners

10

6

Particulieren

50

10

Vrijwilligers

5
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Omdat we onze sponsoren koesteren, hebben we in 2019 ook onze eerste (gesponsorde)
sponsorborrel georganiseerd in het bijzijn van members, in Quiet-stijl. Hapjes waren gemaakt door
members. Kosten werden gesponsord door een lokale onderneming. De opkomst was hoog en de
sfeer was zeer gemoedelijk.
Ook hebben we eind 2019 een aantal particulieren aangesloten met aanbiedingen voor onze
members. Denk aan fietsen, kinderspeelgoed en kerstpakketten. Dit laat zien dit iedereen mee kan
helpen aan het ondersteunen van onze members en Quiet Drechtsteden.
Stand dashboard eind 2019
Verzilverde aanbiedingen c.q. matches
705
Aantal afgewezen aanbiedingen
776
Aantal verlopen aanbiedingen
1242
Openstaande geaccepteerde aanbiedingen
0
We hebben een onderzoekje gedaan naar het hoge aantal verlopen aanbiedingen. Een deel van het
aantal verlopen aanbiedingen kan verklaard worden door het feit dat bij de inschrijvingen
emailadressen verkeerd zijn ingevoerd maar ook dat members de pushberichtgeving van de app niet
aan hebben staan. Aanbiedingen worden dan wel verzonden, maar naar een verkeerd adres of ze
worden te laat gezien, dus werden deze ook niet afgewezen of geaccepteerd. Vervolgens zijn ze dan
verlopen.
3.3 Lokale initiatieven
Lokale initiatieven weten ons te vinden, zoals Geef het Dordt en de High Five Foundation. Niet alleen
voor het uitwisselen van diensten, maar ook om samen te werken (denk bijv. aan het samen
organiseren van een Sinterklaasfeest). We proberen onze rol als coördinator van initiatieven voor de
doelgroep uit te bouwen. Dat doen we ook zo met Stichting Anders. We hebben in 2018 en 2019
verschillende gesprekken gevoerd. Het blijkt dat Stichting Anders aanbod gericht werkt en voor
zichzelf niet zo snel een rol ziet op het platform. Recentelijk zagen we ook aanbiedingen die via social
media verspreid werken. We hebben stichting Anders het aanbod gedaan ons platform hiervoor te
gebruiken en daar is positief op gereageerd.
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3.4 Empowerment
Bijzonder om te zien is dat een aantal mensen al tijdens hun inschrijving aangeven graag iets
te willen doen voor Quiet Drechtsteden. Ons doel is om mensen in hun kracht te zetten
(empowerment). We zien dat members dusdanig op hun gemak zijn dat ze kennis en kunde
delen. Een moeder en haar dochters is bijvoorbeeld bezig een bedrijfje van de grond te krijgen om
gezond koken te stimuleren. Kinderen en hun ouders konden zich inschrijven en hebben gezond en
lekker leren koken. We zien ook kleine stappen: members die iets bakken en meenemen naar de
inloop, members die onderling kaartjes voor het circus ruilen. Er is connectie. Hieronder een
opsomming van diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden:
 Workshop knutselen gegeven door member aan jonge members
 Workshop gezond en lekker koken gegeven door member aan jonge members
 Member met circuskaartjes deelde dit uit onder andere members
 Meerdere members die lekkernijen meenemen naar de inloop
 Meerdere members die aangeven iets terug te willen doen door bijv. aangeven dat ze
vrijwilliger willen worden, willen koken voor anderen
 Mooie bedankjes en verhalen over hun leven van members aan sponsoren waren onderdeel
van de sponsorenmiddag.
3.5 Quiet Nederland
Quiet NL beheert het platform, de marketingtools en de formule van Quiet. Er zijn inmiddels 9 steden
aangesloten op Quiet NL. Quiet groeit hard en de steden die zich aansluiten zien een organisatie die
de groei net kan bijbenen.
Het bestuur kies de route om ons lokaal te richten en onze inzet van nut te laten zijn voor andere
Quiet Communities.
Uitgangspunten in de contacten met Quiet NL zijn:
 We streven ernaar een verenigingsvorm af te spreken met Quiet NL.
 We willen inspraak op de functionaliteiten van de tool.
 We willen professionele ondersteuning van Quiet NL.
 We willen betalen voor de ondersteuning maar profijt hebben van de groei en de
schaalvoordelen.

4. Toekomst Quiet Drechtsteden
Quiet begin aan haar derde jaar. Een jaar waarin we verder bouwen van de Quiet community. We
hebben sponsoren die vanaf het eerste uur hun producten en diensten weg geven. Daar wordt
grandioos gebruik van gemaakt door de members die zich vanuit de sociale wijkteams en de
voedselbank aanmelden. De sponsorbijeenkomst heeft laten zien dat de members met hun verhalen
ook indruk maken op de sponsors. En dat is precies onze doelstelling. Mensen of ze nu member zijn
of sponsor zien elkaar, maken elkaar mee en vormen een community. Met de bijdrage van onze
sponsoren leveren we producten en diensten aan de members.
Voor 2020 hebben we groeiambitie in Dordrecht maar ook richting de andere Drechtsteden:
1. Meer members, meer sponsoren in Dordrecht
Eigenlijk snappen we niet zo goed waarom niet alle huishoudens van de Voedselbank member
zijn van de Quiet. Daar zullen we extra aandacht aan geven. De verhouding 1 sponsor op 4
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members houden we daarbij aan. Dat betekent dus ook dat we meer sponsoren werven.
Voor 2020 streven we naar 300 members en 75 sponsoren.
2. Uitbreiding vrijwilligers in Dordrecht
De inloop loopt goed. Het is onze inzet om meer vrijwilligers aan ons te binden om ons te helpen
om de inloop goed te blijven begeleiden. De vrijwilligers werken steeds onder begeleiding van
een projectleider. Voor 2020 streven we naar 8 vrijwilligers.
3. Uitbouwen rol coördinatie minima-initiatieven in Dordrecht
Vooral rondom de feestdagen valt het op hoeveel goede doelen er iets voor minima doen. We
zetten erop in om meer maatschappelijke initiatieven aan te sluiten op het platform. Daarmee
brengen we meer focus aan en is er het hele jaar voor de hele doelgroep hulp die ertoe doet.
4. Voorzichtige uitbreiding richting de Drechtsteden
Papendrecht en Alblasserdam hebben zich al gemeld en er komt voorzichtige belangstelling
vanuit Zwijndrecht. We waken ervoor om te snel te groeien en zullen 2020 gebruiken om een
strategie te bedenken hoe we de community naar de Drechtsteden kunnen uitbreiden. We
streven ernaar een extra Drechtstad aangesloten te hebben.
5. Inzet op versterken van de Quiet
6. community via ons bedrijvennetwerk
Terwijl we op pad gaan om producten te laten sponsoren merken we dat bedrijven soms liever
een financiële bijdrage willen leveren aan Quiet Drechtsteden. Met die bedrijven proberen we
een structurele relatie aan te gaan. We streven ernaar in 2020 1/3 van onze exploitatie via deze
lokale bedrijven binnen te halen.
7. Optimaliseren Quiet organisatie
Mooie ambities zoals hierboven genoemd hebben gevolgen voor de inzet van onze projectleiders
en de Quiet organisatie. Daarom gebruiken we 2020 om de bezetting en de interne sturing van
Quiet te optimaliseren.
Om deze doelstellingen te behalen zullen we nog meer moeten focussen op creëren van
naamsbekendheid, zowel binnen het bedrijfsleven als lokale stichtingen. Daar zal een groot deel van
onze strategie op gebaseerd zijn.
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