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Van de voorzitter 

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Nieuwe Alphenaren. De Stichtingsacte is 
gepasseerd op 11 januari 2016 voor notaris Wolterink, met daarin als doel het samenbrengen 
van statushouders en Nederlanders in de gemeente Alphen aan den Rijn, om de afstand tussen 
deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar sociale participatie en 

 

We vullen deze doelstelling in door vrijwilligers als maatjes te koppelen aan statushouders. 
Zij zien elkaar eens per week en de maatjes lopen als het ware een eindje met de 
statushouders op. 

Een woord van erkenning en waardering gaat naar het DPA, het Diaconaal Platform Alphen 
aan den Rijn, dat als eerste inzag dat er een organisatie als de onze in Alphen moest komen. 
Zij hebben in 2015 gewerkt aan het opzetten van wat nu de Stichting Nieuwe Alphenaren is. 
Hoewel door kerken opgezet, is de stichting niet kerkelijk. 
 
De resultaten van het eerste jaar van de Stichting hebben onze stoutste verwachtingen 
overtroffen. Einde jaar waren er ruim 90 koppels van vrijwilligers en statushouders actief.  
De meeste koppelingen zijn één op één, maar er zijn ook echtparen actief en in Boskoop zelfs 
buren, waardoor het totaal aantal actieve vrijwilligers nu uitkomt op meer dan 100 personen. 
Daarmee hebben we een flink percentage van alle statushouders te pakken. En dat is precies 
wat onze Stichting beoogt. 
 
Maar er zijn ook nog statushouders in afwachting van een maatje. Hiermee is tevens de 
uitdaging geschetst waar we komend jaar voor staan. Liepen aanmeldingen van statushouders 
en vrijwilligers eerst nog gelijk op, statushouders weten de weg naar ons steeds sneller te 
vinden. Kunnen we iedere keer tijdig nieuwe vrijwilligers vinden om te voldoen aan de 
groeiende vraag naar maatjes?  
 

Om het huidige aantal koppels te krijgen is veel werk verricht. We begonnen met één 
coördinator, die gesprekken hield met alle vrijwilligers en statushouders afzonderlijk en dan 
de koppelingen maakte. In de loop van het jaar zijn er twee coördinatoren bijgekomen. Zij 
hebben bergen werk verzet. Voor bijna 100 koppels zijn er alleen al een kleine 200 
gesprekken geweest. Dan is er de nazorg. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt van 
de vrijwilligers. Aldus zijn deze coördinatoren het kloppende hart van onze organisatie.  
 
Ter ondersteuning van de maatjes begonnen we met vrijwilligersbijeenkomsten, waarvan we 
in het afgelopen jaar drie gehouden hebben. De vergaderingen zijn goed bezocht en gaven 
veel gelegenheid tot uitwisselen van informatie. Alle statushouders zijn uniek, maar verhalen 
over de contacten zijn goed invoelbaar voor de anderen. Een extra probleem is de taal. 
Sommige statushouders spreken nauwelijks een woordje Nederlands, anderen alleen wat 
Engels, weer anderen geen enkele Europese taal. Om de vrijwilligers daarbij te ondersteunen 
hebben we een cursus met en bij Tama opgezet. Die is in het afgelopen jaar drie maal 
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gegeven. We kijken verder naar wat voor cursussen er nog meer van waarde kunnen zijn, bijv. 
over cultuurverschillen en hoe ermee om te gaan. 
 
Om te helpen met integreren is het van belang dat statushouders zowel onderling als met 
ingeburgerde Alphenaren contacten hebben. We proberen daar ook evenementen voor te 
ontwikkelen. Aan het einde van het eerste jaar, op 29 december, hebben we een Ladies Night 
georganiseerd. Dit was bedoeld als een gezellige avond voor alleen vrouwen. Het is altijd 
weer een vraag of er dan ook mensen komen. Tot onze verrassing kwamen hier ruim 80 
dames op af en was het een spectaculair evenement. 
  
Er zijn in Alphen aan den Rijn veel organisaties die zich, professioneel of werkend met 
vrijwilligers, inzetten voor mensen die op een of andere manier ondersteuning nodig hebben. 
De Stichting heeft vanaf het begin gestreefd naar goede relaties met organisaties als Tom in 
de Buurt, het Gilde SamenSpraak, Tama en Sagenn, de bibliotheek en het taalcafé, met kerken 
maar ook met verschillende gemeente instanties en -ambtenaren. We hebben hier een 
positieve samenwerking mogen ervaren. De lokale pers, inclusief het AD, heeft artikelen over 
ons gepubliceerd. Met de pers bestaat een goede verstandhouding. Voorts hebben we twee 
maal een presentatie voor een Rotary gehouden. 
Al vroeg in het jaar is er een website opgezet, www.nieuwealphenaren.nl. Die geeft veel 
informatie, ook voor de vrijwilligers. Het daarbij horende mailadres vergemakkelijkt de 
communicatie naar buiten.  
 
Met erkentelijkheid vermelden wij dat wij als jonge organisatie van verschillende kanten 
giften hebben gekregen, zodat wij konden starten. Ik noem het DPA, verschillende kerkelijke 
collectes, de kringloop en zelfs particuliere gevers. 
Voor onze plannen voor 2017 hebben we diverse subsidies aangevraagd. Nog in 2016 hebben 
de gemeente en het Rabobankfonds hierop positief gereageerd.  
 
Samenvattend, we hebben een succesvol eerste jaar achter ons liggen. De sfeer bij de 
vrijwilligers, bij de koppels en in het bestuur is positief. We hebben goede werkrelaties met 
andere spelers in het veld. We zetten ons allemaal in en dat geeft voldoening.  
Uitdagingen voor komend jaar zijn er genoeg. We plannen inloopavonden in de wijken, voor 
meer contacten met wijkbewoners. En groepsbezoeken voor verdere kennismaking met de 
Nederlandse cultuur. Daar is de uitdaging om voldoende vrijwilligers te werven bij de 
verwachte toeloop van statushouders. 
Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met het doel om de nieuwe Alphenaren te 
helpen integreren tot waardevolle en voor zo ver mogelijk gelukkige inwoners van Alphen 
aan den Rijn. 
 
Er werken geen betaalde krachten bij de Stichting. 
 
Coen Zuidema, voorzitter Stichting Nieuwe Alphenaren  
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Samenstelling bestuur 

Na de oprichting in januari 2016 bestaat het bestuur uit 6 personen, te weten: Coen Zuidema, 
voorzitter, Johan Kemker, penningmeester, Fried Logemann, secretaris, Kees Wenting, 
coördinator, Batoel El-Jeaid, communicatie, en Ruby Loppé, lid. 
De activiteiten van de stichting worden ondersteund door twee additionele coördinatoren 
(vrijwilligers). 
 
Vrijwilligers 
 
Ultimo 2016 waren er meer dan 90 koppels van vrijwilligers en statushouders actief. De 
meeste koppelingen zijn één op één, maar er zijn ook echtparen en buren actief, waardoor het 
totaal aantal actieve vrijwilligers nu uitkomt op meer dan 100 personen. 
 
Statushouders 

Ultimo 2016 waren ruim 105 statushouders aangemeld bij de stichting, waarvan meer dan 90 
zijn gekoppeld aan een vrijwilliger.  
De statushouders komen uit een 10-tal landen, voornamelijk uit Syrië (69%) en Eritrea (28%). 
 
PR 

Begin 2016 is de website voor de stichting, https://nieuwealphenaren.nl gelanceerd en deze 
site wordt continu verbeterd en uitgebreid.  
Recent is ook een facebook site online gegaan. 
 
Een folder over de activiteiten van de stichting is inmiddels beschikbaar op papier en digitaal, 
uitgebracht in 4 talen, Nederlands, Engels, Arabisch en Eritrees.  
 
Met enige regelmaat zijn persberichten om vrijwilligers te werven, uitgebracht en geplaatst in 
lokale en regionale kranten, kerkbladen en andere media. 
 

Samenwerking, bijeenkomsten en presentaties 

Met vele organisaties in en buiten Alphen aan den Rijn is gesproken over onze activiteiten. 
 
Voor de financiering van de activiteiten is in het begin van het jaar veel contact geweest met 
kerken en het Diagonaal Platform Alphen, die gezorgd hebben voor een startkapitaal.  
Voor verdere financiering is contact geweest met de gemeente Alphen aan den Rijn, het 
Rabobank Fonds, het VSB Alphen aan den Rijn Fonds, en met het Oranjefonds. 
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Om bekendheid van de stichting te krijgen in Alphen aan den Rijn, is op allerlei wijzen 
gewerkt aan netwerken, zoals 
 

 Contacten met politieke partijen, CU, GL en CDA 
 Deelname aan netwerkbijeenkomsten van sociale partijen in Ridderveld 
 Deelname aan de Surplusbeurs 
 Overleg met TOM in de Buurt 
 Overleg met taalinstituten TAMA en Sagenn 
 Overleg met Gilde Samenspraak 
 Contact met de bibliotheek, taalcafé, en taalhuis 
 Contact met Stichting Geldzorg 
 Contact met Humanitas 
 Contact met stichting SLIMM/Alphenaren voor Alphenaren 
 Contact met het Leger des Heils 
 Contact met Participe Nieuwkoop 

Presentaties over de activiteiten van de stichting zijn gegeven in diverse kerken in Alphen aan 
den Rijn, bij de Rotary, en bij de diverse andere contacten hiervoor genoemd. 
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Financiën 

De stichting Nieuwe Alphenaren is opgericht op initiatief van het Diaconaal Platform Alphen, 
en de kerken in Alphen aan de Rijn. Zij hebben ook het startkapitaal geleverd bij de 
oprichting van de stichting, in de loop van het jaar 2016 aangevuld door collectes in diverse 
kerken. 

Ook van anderen, particulieren en de stichting Kringloop Alphen, zijn giften ontvangen. 

Dit heeft het de stichting mogelijk gemaakt zo snel te groeien en reeds diverse activiteiten 
voor vrijwilligers en statushouders te ontwikkelen. 

 

 

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties door kerken: 5.080 Bestuurskosten  992 

 + DPA     + administratie   

 + Kerstactie de Stek, Boskoop    + promotie   

 + Heilige Thomas, Alphen       

 + Maranatha kerk, Alphen   Co-ordinatiekosten 1.577 

 + Hervormde kerk, Alphen    + overlegkosten   

 + Diaconie Boskoop    + lesmateriaal   

   + cursussen   

Subsidies, andere instellingen 250      

 + Kringloop   Integratie activiteiten 526 

   + vrijwilligersbijeenkomsten   

Donaties, particulieren 460   + inloopavonden   

     + groepsactiviteiten    

        

Inkomsten totaal 5.790 Uitgaven totaal 3.095 
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Overzicht activiteiten 
 
Werving vrijwilligers 
Vrijwilligers hebben zich voornamelijk aangemeld na wervingsartikelen in de lokale kranten 
en persberichten in het AD Groene Hart. Ook na berichtjes in de kerkbladen, d.m.v. 
bekendheid van Stichting Nieuwe Alphenaren via de website en Facebook, via een vacature in 
de vacaturebank van Tom de Buurt, en door het enthousiasme van maatjes hebben zich 
vrijwilligers aangemeld.  
 
Aan het eind van het jaar liep het aantal vrijwilligers achter bij de gestegen vraag van 
statushouders. 

In totaal zijn in 2016 meer dan 100 individuele kennismakingsgesprekken gehouden. 
 
Statushouders 
In contact komen met statushouders is niet vanzelfsprekend. De gemeente geeft geen namen 
van statushouders door aan Stichting Nieuwe Alphenaren in het kader van de privacy. Voor 
statushouders zelf is het moeilijk contact te leggen met de Stichting vanwege de 
onbekendheid en de taal.  
Doordat in de loop van het jaar goede contacten zijn gelegd met taaldocenten en wijkcoaches 
van Tom in de Buurt, en met de taalscholen Tama en Sagènn, melden zich meer en meer 
statushouders nu zelf aan. Ook via landgenoten, die al een maatje van Nieuwe Alphenaren 
hebben, melden zich nieuwe statushouders aan.  
 
De inschatting is dat we aan het eind van het jaar 40% van de statushouders, die in de 
gemeente Alphen aan den Rijn zijn gekomen in de jaren 2014-2016, hebben bereikt. 
 
In totaal zijn in 2016 meer dan 70 individuele kennismakingsgesprekken gehouden. 
 
Ondersteuning vrijwilligers 
Vrijwilligers worden op verschillende manieren ondersteund. In eerste instantie kunnen 
vrijwilligers met vragen en problemen terecht bij één van de drie coördinatoren.  
Voor informatie en antwoorden zijn contacten gelegd met alle van belang zijnde organisaties 
in de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Veel informatie is verzameld en geplaatst op de website.  
 
Voor de vrijwilligers zijn in het afgelopen jaar drie vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd. 
Daarbij heeft men met elkaar kunnen kennismaken en heeft men informatie en ervaringen 
onderling kunnen uitwisselen. Er is daarbij ook aandacht besteed aan het geven van algemene 
informatie en aandacht voor cultuurverschillen.  
 
Voor de vrijwilligers is er een (taal) cursus opgezet om de vrijwilligers hulpmiddelen aan te 
rijken om statushouders met de Nederlandse taal te helpen, vooral die statushouders die net 
begonnen zijn of er moeite mee hebben. Deze cursus is nieuw ontwikkeld, op verzoek van de 


