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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 2019 
vorm hebben gegeven.

INLEIDING



OVERZICHT 2019 IN CIJFERS

Members:
Op 31 december 2019 stonden 637 huishoudens 
ingeschreven als member van Quiet Den Bosch.Dit staat 
gelijk aan een bereik van bijna 2000 Bosschenaren. 

Eind 2020 willen we een community zijn voor minimaal 800 
members.

Sponsoren & supporters:
185 sponsoren en supporters dragen actief bij aan 
Quiet Community Den Bosch.

Eind 2020 verwachten we te zijn gegroeid naar minimaal 225 
sponsoren en supporters.

Matches: 
Totaal aantal matches in 2019: 3907
- 1021 via online platform,
- 2649 handmatige matches,
- 237 openingsaanbieding voor nieuwe members (Sportiom).

In 2019 hebben we 3907 
geluksmomenten mogen 

realiseren.



MEMBERS

“Je hoort weer ergens bij, 
bent ergens onderdeel van”

Mensen die binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch in een 
armoedesituatie leven, kunnen member worden van Quiet. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn er 
verschillende manieren van inschrijving:

1. Inschrijving bij de Voedselbank, de coördinator
members is 1 x per kwartaal tijdens alle vier de uitgifte
momenten aanwezig.

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 Farent (via de
wijkpleinen, ambassadeurs MEEDOEN), Humanitas,
Vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld.

Eind 2019 waren er 637 members (huishoudens) 
ingeschreven bij Quiet Den Bosch. Dankzij onze sponsor, 
Het Sportiom, ontvangt iedere nieuwe member een 
waardebon om met 6 personen te gaan zwemmen of 
schaatsen.

Bij alles wat we doen en bij iedere keuze die gemaakt moet 
worden, stellen we altijd het belang van onze members 
voorop. 



SPONSOREN & SUPPORTERS

Elk aanbod, groot of klein, 
tientallen of een enkel stuk, 
wekelijks of maandelijks; ze 

zijn ons allemaal even dierbaar! 

Om de situatie voor alle 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 2019 185 sponsoren (bedrijven) 
en supporters (particulieren) aan Quiet Den Bosch 
verbonden. Zij zorgden samen voor 3907 matches en zijn 
op verschillende manieren benaderd:

- Via het eigen netwerk van mensen binnen Quiet,
- via ambassadeurs,
- door middel van koude acquisitie,
- via bestaande sponsoren die andere potentiële

sponsoren uit hun netwerk aandragen,
- door aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten, zoals de

netwerkontbijten van Business Open en BNI
- door het regelmatig geven van presentaties bij

serviceclubs, bedrijven, ondernemersverenigingen etc.

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.



INLOOPOCHTEND

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. Quiet Den Bosch is 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).

Gemiddeld waren er iedere week ongeveer 45-50 gasten 
aanwezig, met uitschieters tijdens de uitgifte van de 
DPD-kerstpakketten (120), de zomerinloop (73), het tweejarig 
bestaan (133), de sinterklaasinloop (72) en de kerstinloop 
(90). 

Regelmatig staat de ochtend in het teken van een belangrijk 
relevant thema, zoals het onderwerp Lezen & Schrijven op 3 
mei. Of we hebben bijzondere gasten, zoals Burgemeester 
Mikkers in april of Iris Hond in september (zie foto).



MEDEWERKERS & BESTUUR

Het team van betaalde medewerkers (2,1 Fte) zag er in 
2019 als volgt uit:

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

Daarnaast waren er twaalf vrijwilligers, waarvan de helft 
member-vrijwilligers, actief. Variërend van gastvrouw, tot 
belteam, administratie, sponsoring en communicatie. Van 
twee vrijwilligers hebben wij in 2019 afscheid genomen, 
omdat zij zijn doorgestroomd naar betaald werk of een 
opleiding. 

Van eind augustus tot eind december heeft een stagiaire 
van de kunstacademie het Quiet-team versterkt.  

Quiet Den Bosch is een onderdeel van Stichting Netwerk 
tegen Armoede. In september heeft een bestuurswisseling 
plaatsgevonden: 

Voorzitter: Geert Snijders -> Geertje Cousin
Secretaris: José van Grinsven -> Edon van der Gun
Penningmeester: Ad van Gurp -> José van Grinsven



Bijlage: 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 2019:

Kerstpakketten-nasleep 
Van schoonmaakbedrijf De Lelie ontvingen we vier 
kerstpakketten die zij over hadden. Een bericht op social 
media bracht ook andere bedrijven op ideeën, waardoor we 
ook pakketten van het Sportiom, de Rabobank en de GGD 
mochten ontvangen. 

Atelier Bij Katrien 
De dames van het atelier van Bij Katrien hebben prachtige 
mutsen en sjaals voor Quiet gebreid en gehaakt. Een flinke 
groep members mocht tijdens de inloop in januari een mooi 
exemplaar uitzoeken. 

Efteling 
Vier studenten van het Koning Willem I College hebben een 
sponsoractie opgezet. Met de opbrengst van die actie 
hebben zij op 13  januari een member-gezin een 
onvergetelijke dag in de Efteling aan kunnen bieden.

Verhuizing 
Op woensdag 30 januari zijn we verhuisd naar de 
Schilderstraat 33. Met de hulp van maar liefst zes members 
hebben we alles in één dag kunnen overhuizen.



Samenwerking Werkcarrousel 
Al vanaf maart 2019 biedt Leerwerkcentrum De 
Werkcarrousel iedere laatste vrijdag van de maand, 
aansluitend aan de inloopochtend, een luxe lunch voor 20 
members aan.  

Leergemeenschap Avans, Lend a Hand 
Vol trots presenteerden de studenten van onze 
leergemeenschap tijdens de inloopochtend op 22 februari 
het project 'Lend a hand'. Met dit project wordt vraag en 
aanbod van members rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. 

Samenwerking VVAO 
De vereniging VVAO is een netwerk van hoger opgeleide 
vrouwen. Zij hebben in 2019 voor twee groepen Quiet 
vrouwen de uitgebreide training 'Vrouwen Versterken 
Vrouwen' verzorgd. De cursus heeft bijgedragen aan het 
versterken van het zelfbeeld en de positie van deze 
vrouwen.  

Verwenmiddag door studenten Avans Een groep 
studenten uit onze leergemeenschap van Avans heeft op 
vrijdag 15 maart een verwenmiddag voor twintig Quiet 
vrouwen georganiseerd. Er was een kapper, twee visagistes 
en alle nagels werden gelakt. Ook hebben de studenten 
gezorgd voor lekkere hapjes, waardoor iedereen zich extra 
verwend heeft gevoeld.



Donatie Mediteren Den Bosch 
Iedere twee weken mediteert een groep bij Mediteren Den 
Bosch. Afgelopen jaar hebben zij geld ingezameld voor 
Quiet Den Bosch en mochten wij een bedrag van 600 euro 
in ontvangst nemen.

Samenwerking Stichting Lezen & Schrijven 
Tijdens de inloopochtend van 15 maart hadden we Deniz 
Ozkanlı, projectleider Stichting Lezen & Schrijven op 
bezoek. Hij bood vijftig boeken ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ 
aan. Dit mooie aanbod hebben we verpakt in een speciale 
thema-inloopochtend op vrijdag 3 mei. Die ochtend stond 
geheel in het teken van lezen en schrijven. In dat kader 
hebben de medewerkers een workshop gevolgd over het 
herkennen van laaggeletterdheid. 

Kindermiddag door studenten Avans 
Een leuke en gezellige middag voor Quiet-kids op 
woensdag 
17 april, dankzij de studenten van onze leergemeenschap. 
Met veel enthousiasme liepen de kinderen een spannende 
speurtocht door de stad, mooie kleurplaten werden 
gekleurd, paaseieren gezocht en vrolijke gezichten 
geschminkt.

Jazz in Duketown
Ook dit jaar kregen alle members de gelegenheid om te 
genieten van Jazz in Duketown, met een hapje en een 
drankje. We hebben bijna 100 strippenkaarten voor elk 8 
consumpties uit mogen delen.



Pedicure Petra van Gruijthuijsen 
Voet Buro is een sponsor van het eerste uur. Petraj stelde 
op 16 mei haar praktijk een ochtend open voor 
Quiet-members. Petra: "Wat een bijzondere dag heb ik 
gehad! Ik ontmoette mooie, oprecht dankbare mensen. Ik 
heb gelachen, serieuze gesprekken gehad en af en toe een 
traan gelaten. Het is me zo goed bevallen, dit ga ik dit 
najaar weer doen!”. En dat deed ze! Op 5 december 
organiseerde ze weer een ochtend voor Quiet.

Het mooie Kinderboekenfestival 
Op zondag 16 juni kwamen kinderboeken tot leven in de 
Verkadefabriek. Quiet kids konden meegenieten van dit 
mooie spektakel. 

Libéma Open 
Net als vorig jaar heeft Libéma voor Quiet op 11 en 13 juni 
20 kaarten beschikbaar gesteld voor het bijwonen van dit 
bijzondere tennistoernooi in Rosmalen.

Samenwerking Swapfiets 
De fiets is, zeker voor de members van Quiet, een heel 
belangrijk vervoersmiddel. Wij maken regelmatig mee dat 
members tijdelijk of voor langere tijd zonder fiets zitten. 
Swapfiets heeft ons een leenfiets aangeboden voor als 
members tijdelijk kampen met vervoersproblemen. Verder 
krijgen zij af en toe fietsen aangeboden, die in de 
werkplaats van Swapfiets worden opgeknapt en worden 
gedoneerd aan Quiet Den Bosch én kunnen members er 
terecht voor reparaties aan hun fiets.



Stadswandeling 
Op 7 juni nam stadsgids Janny Viguurs een groep members 
mee voor een stadswandeling. Het was prachtig weer en de 
groep is op veel verborgen plekjes in de stad geweest. Ook 
Janny was erg enthousiast en wil hier graag een vervolg 
aan geven.  

Beklimming Sint Jan 
Vier studenten van het Koning Willem I College hebben op 
12 juni tien members mee op pad genomen voor een 
beklimming van de Sint Jan. Ook hadden de studenten 
gezorgd voor koffie met een Bossche Bol, zodat het echte 
Bossche uitjes helemaal compleet was.     

Pannenkoeken Oosterhoeve 
Stichting 1184 bood in april, mei en juni voor 24 
Quiet-gezinnen een uitje naar Kinderboerderij de 
Oosterhoeve aan. Op woensdagmiddagen waren zij 
welkom om pannenkoeken te komen eten en te genieten 
van de dieren bij De Oosterhoeve. 

Sponsorloop 
Ieder jaar lopen de kinderen van Jenaplanschool Antonius 
Abt uit Engelen een sponsorloop. Dit jaar hebben de 
kinderen gelopen voor Quiet Den Bosch. De sponsorloop 
heeft maar liefst 7.468 euro opgebracht. Dit bedrag wordt 
besteed aan dagjes uit voor Quiet-kids. 



Lokale Goede Doelen Gids 
Op maandag 1 juli werd de eerste Lokale Goede Doelen 
Gids in het Stadhuis gepresenteerd. In de gids worden 65 
goede doelen uit ‘s-Hertogenbosch belicht. Ook Quiet Den 
Bosch is hierin opgenomen.

Het Vergeten Kind 
Vanuit Den Bosch vertrok er op 23 juli een Hartenbus naar 
de Efteling. Dankzij Stichting Het Vergeten Kind genoten 
maar liefst 50 members van een geheel verzorgde, 
onvergetelijke dag in Kaatsheuvel. 

DenBosch Bike Tours 
Op 15 juli mochten bijna 20 members met DenBosch Bike 
Tours op pad. Heerlijk fietsen door de stad en genieten van 
de verhalen van de gids. Een leuke ervaring.

Stichting Weekje Weg 
Tijdens de zomervakantie mochten 20 gezinnen een week 
op (groeps)vakantie in Ommen of Vierhouten. De 
coördinatie vanuit Den Bosch verliep vanuit Quiet.  

Vakantie Kloosterhotel ZIN Vught In de laatste twee 
weken van juli organiseren de fraters van de 
Eleousa-communiteit al 18 jaar, samen met een groot 
aantal vrijwilligers, de Vakantie Vierdaagse in Kloosterhotel 
ZIN. Vier dagen om bij te komen, om er even uit te zijn, om 
te ontspannen en om even de dagelijkse zorgen te 
vergeten. Een aantal members hebben hiervan mogen 
genieten. 
 



Theaterfestival Boulevard
Op vrijdagmiddag 9 augustus waren we met een groep van 
30 members uitgenodigd op de Boulevard. Behalve een 
(kinder)voorstelling, stond er ook een lunch en een 
workshop op het programma (gefinancierd uit ‘Geef een 
Toegift’).

Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch
Op zaterdag 14 september kregen 50 members een 
3-gangen lunch aangeboden op het Wereldterras. Mede
dankzij het mooie weer, was dit weer een heel geslaagd
uitje voor Quiet.

BOELgondisch 
Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september werd, 
met een vriendelijke knipoog naar Bourgondisch, ook 
BOELgondisch georganiseerd. Op alledrie de avonden 
waren 20 members welkom om aan te schuiven voor een 
gezonde maaltijd bij BOEL Bazaar. 

Letterbekken 
De stichting Letterbekken organiseerde op zaterdag 14 
september de voorronde verkiezing Stadsdichter 
‘s-Hertogenbosch. Quiet member Marion Kerkhof was een 
van de deelnemers. Een groep members kreeg vrijkaarten 
voor dit evenement aangeboden, zodat zij Marion konden 
supporteren. 



Hoge Bomen Festival
Op 21 en 22 september stond Fort Isabella in Vught in het 
teken van het Hoge Bomen Festival. Café P79 bood voor 
de zondag een aantal kaarten voor dit festival aan. 

Inloopochtend Iris Hond
In aanloop naar het Quiet Winter Dinner Concert in 
november bezocht concertpianiste Iris Hond onze 
inloopochtend. Behalve dat zij verhalen heeft opgehaald 
voor haar nieuwe album, werden we ook nog verrast met 
een indrukwekkend mini-optreden van Iris op de piano.

Oktoberfest 
25 members mochten op vrijdag 11 oktober op z'n Duits een 
drankje komen doen bij het Oktoberfest Den Bosch. 

Benefietconcert Iris Hond 
Op zondag 13 oktober vond het Quiet benefietconcert 
plaats bij Maaspoort Sports & Events. 70 gasten hebben 
genoten van een geheel verzorgde avond met een Quiet 
presentatie door Ralf Embrechts, entertainment door 
Steven Kazàn én natuurlijk het exclusieve concert van Iris 
Hond. De opbrengst ging naar het Quiet Winter Concert op 
23 november.  

Wereldarmoededag 17 oktober 
Stagiaire Marlou organiseerde op Wereldarmoededag een 
creatieve workshop. Een groep van bijna 20 members 
zetten hun eigen talenten en kwaliteiten in en creëerden 
samen het Quiet-kunstwerk.



Viering 2-jarig bestaan
Op 17 oktober bestond Quiet Den Bosch 2 jaar. Tijdens de 
inloopochtend van 18 oktober vierden we dit samen met 
130 members. Met een loterij, schminken, lekkere hapjes 
en cadeaus.

Brabant Trophy & Turngala 26 en 27 oktober
Voor beide evenementen bij Maaspoort Sports & Events 
waren er 25 kaarten (inclusief buskaarten Arriva) voor 
members beschikbaar.

Dag van de Dialoog
Op 5 november ontvingen we diverse inwoners uit Den 
Bosch bij Quiet aan tafel voor een Indische maaltijd, 
verzorgt door een member. Met elkaar in gesprek over 
vrijheid.

Intocht Sinterklaas
Via Stichting Intocht Sinterklaas hebben 25 kinderen de 
intocht op zondag 17 november op een heel bijzondere 
manier mogen beleven. De kinderen werden ontvangen bij 
Van Puffelen, gingen met een busje naar de haven voor een 
meet & greet met de Sint, voeren voor de boot van de Sint 
uit en kregen cadeautjes. Een ervaring om nooit te 
vergeten.   

Emballagebox AH Helftheuvel 
Met de opbrengst van de emballage bonnetjes die in 
november zijn ingeleverd bij de Albert Heijn Helftheuvel, 
zorgen wij samen met onze partner Kinepolis ervoor dat 
een groep Quiet-kids een verzorgde middag naar de 
bioscoop kunnen. 



Quiet Winter Dinner Concert 
Zaterdag 23 november was het eindelijk zo ver. Een 
onvergetelijke avond voor maar liefst 177 members. Entree 
via de VIP-ingang, ontvangst met een glaasje Cava, een 
luxe buffet waar iedereen erg van heeft genoten (er is vis!), 
een goede sfeer en bovenal de prachtige muziek en het 
verhaal van Iris Hond. Een zeer geslaagde avond met veel 
verbondenheid. 

Knipdag Salon Claar 
Net als vorig jaar mochten er op 25 november enkele 
members plaatsnemen op de kappersstoel voor een nieuwe 
coupe bij Claar Haar. 

Sinterklaasinloop
Tijdens de inloop van vrijdag 29 november konden 
members, onder andere dankzij de medewerkers van Van 
Puffelen, Sinterklaascadeaus voor hun kinderen uitzoeken 
om te geven op 5 december. Daarnaast hebben we dankzij 
een donatie van een enthousiaste Quiet-supporter maar 
liefst 32 extra Sinterklaascadeaus kunnen kopen.

Actie Klaasje
95 Bioscoopbon-pakketten voor de oudere Quiet-kids 
(tussen 12-18 jaar)! Met in ieder pakket een bioscoopbon, 
een chocoladeletter en een blikje frisdrank.   

Sinterklaas Kiwanis 
Op zaterdag 30 november mochten 20 Quiet-kids op 
bezoek bij (Kiwanis-)Sinterklaas. Voor ieder kind was er een 
persoonlijk verhaaltje en een aantal mooie cadeaus.



Kerstpakketten Riki Stichting
De Riki Stichting heeft Quiet al twee jaar op rij 100 
kerstpakketten geschonken. Dit jaar ontvingen we er maar 
liefst 200.    

Kerstpakketten Rotary Den Bosch 
50 members werden verrast met een mooi pakket dat 
persoonlijk aan de deur werd afgegeven door een 
Rotary-lid. 

Kerstpakketten Number One / PowerUp073 
Voor 53 members uit Rosmalen, Vinkel en Nuland was er 
een extra verrassing in de vorm van een kerstpakket waar 
zelfs ook verse producten in zaten. Vrijwilligers van Number 
One / PowerUp073 brachten de pakketten een paar dagen 
voor kerst bij de mensen thuis.  

Voorstellingen Theater aan de Parade 
Voor de maand december heeft het theater kaarten 
aangeboden voor vier mooie, goed lopende voorstellingen. 
Een mooi extraatje voor de decembermaand.  

Celtic Gold | An Irish Christmas
Op 15 december mochten 122 members genieten van een 
spectaculaire kerstshow bij Mainstage (Brabanthallen). 

Kerstviering ds. Pierson College 
Stille armoede is dit schooljaar het centrale thema voor het 
ds. Pierson College. Tijdens de kerstviering, waar we de 
kans kregen om uitgebreid over Quiet te vertellen, 
doneerden veel medewerkers hun vouchers. Daarnaast 
werden verschillende wensen van members vervuld.   



Kerstinloop 
op vrijdag 20 december organiseerden we een speciale 
kerstinloop waarbij alle aanwezige members een aantal 
cadeaus en kleding uit mochten zoeken.   

Bosch Winterparadijs
Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakte mogelijk dat 100 
volwassenen en kinderen konden genieten van het Bosch 
Winterparadijs met vouchers inclusief schaatsen, 
worstenbroodje, een drankje en het versturen van een 
wenskaart.

Members aan de kersttafel
Supporter Menthe en haar moeder zijn twee lieve, 
betrokken Bosschenaren die op kerstavond én tweede 
kerstdag members hebben uitgenodigd voor een maaltijd 
met lekker eten, muziek, warmte en gezelligheid. Een mooi, 
bijzonder voorbeeld van een particuliere actie.

Oliebollenactie
Al voor het derde jaar op rij bakken de bewoners van de 
Schumannstraat oliebollen en appelbeignets waarvan de 
opbrengst naar Quiet gaat. Dit jaar bracht dit meer dan 300 
euro op! 


