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S A M E N V AT T I N G

Doelstelling | De bloei van de wijk is in 2018 ons belangrijkste focuspunt geweest. We hebben nieuwe 
vriendschappen zien ontstaan en wijkbewoners zien groeien in het omzien naar elkaar. Meer culturen zijn 
aangesloten, we zijn stichting BijHem Community gestart en we hebben een aantal mooie projecten kunnen 
opstarten. De dynamiek van de wijk veranderd, en onderling betrokken zijn wordt steeds normaler. De 
bekendheid van de community groeit, waardoor er steeds meer mensen gaan meedoen. Kortom: we zijn 
enorm dankbaar! 

Resultaten | 175 betrokken wijkbewoners | 8 projecten | 1.050 vrijwilligersuren | 3.655 contacturen
Een paar getallen die iets weergeven van de resultaten uit 2018. Maar de échte resultaten zijn niet in getallen 
uit te drukken. De blijdschap van een gezin die mee kan eten tijdens de buurtmaaltijd. Of de straatjongere die 
geholpen wordt bij het vinden van een passende opleiding. De vriendschappen die ontstaan. En al die kinderen 
die tweewekelijks met elkaar knutselen, spelen en zingen. Soms kleine dingen, maar met grote waarde. 

Team| Dit jaar is het kernteam uitgebreid en hebben meerdere mensen aansluiting gevonden. De projecten 
Work Out, Buurtmaaltijd, Sportcommunity, Kidsclub en overige events zijn breed gedragen door toegewijde 
buurtbewoners. Volgend jaar willen we een vervolg stap zetten in het ontwikkelen van een leidersteam en 
projectleiders die zelfstandig de projecten uit kunnen voeren. Dit jaar werkten we aan de samenwerking met 
politieke partijen, de gemeente Groningen, WIJ Beijum en partners zoals Leger des Heils, Indoor Soccer Centre, 
en diverse kerken.

Financiën | Dankzij de bijdragen van wijkgenoten, gemeente Groningen en diverse giften hebben we in 2018 al 
onze activiteiten kunnen bekostigen. Het jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van €3.950,-. 
Dit jaar is daarnaast door middel van fondswerving een basis gelegd voor doorontwikkeling van de community 
in 2019 en daaropvolgende jaren. De combinatie van positieve cijfers over 2018 en een gezonde basis voor de 
jaren die volgen, geven ons vertrouwen in de toekomst van BijHem Community.

Communicatie | Onze activiteiten, verhalen, foto’s, vragen en aanbod hebben we via onze website 
(www.bijhem.net) , Instagram en onze Facebookpagina gedeeld met de wijk. In 2018 zijn we aangesloten bij de 
wijk overleggen op zowel operationeel als strategisch niveau, waarin we info konden uitwisselen met onze 
samenwerkingspartners. Daarnaast communiceerden we via onze evenementen, onze buurtmaaltijden, sloten 
we aan bij netwerkbijeenkomsten en hebben we vele persoonlijke gesprekken gevoerd.

http://www.bijhem.net/


Doelstelling | De bloei van de wijk is in 2018 ons belangrijkste focuspunt geweest. We hebben nieuwe 

vriendschappen zien ontstaan en wijkbewoners zien groeien in het omzien naar elkaar. Meer culturen zijn 

aangesloten, we zijn stichting BijHem Community gestart en we hebben een aantal mooie projecten 

kunnen opstarten. De dynamiek van de wijk veranderd, en onderling betrokken zijn wordt steeds 

normaler. De bekendheid van de community groeit, waardoor er steeds meer mensen gaan meedoen. 

Kortom: we zijn enorm dankbaar! 

Gedreven door onze passie zetten wij als gemeenschap van

BijHem dit om in acties. Via onze stichting ‘BijHem

Community’ investeren we in elkaar als wijkgenoten. We

doen dit met z’n allen, iedereen is welkom om mee te

bouwen, niemand uitgezonderd. Voor de bloei van de wijk!

“HET KLEINSCHALIGE SPREEKT ME AAN. EN DE

OPRECHTHEID VAN DE MENSEN.“

[Kristie– enthousiast deelnemer buurtmaaltijd]

In de voorgaande jaren hebben we een goede basis kunnen

leggen om als wijkcommunity te kunnen bouwen aan een

verbonden en dynamische wijk. Deze basis bestaat uit een

stevige groep vrijwillige wijkbewoners die bereid zijn om

vanuit hun passie en talent verantwoording te dragen in

onze zeer diverse wijkprojecten. Naast deze passie is

organisatiekracht essentieel gebleken om het geheel in

goede banen te kunnen leiden, doelen te kunnen stellen en

hierop te kunnen evalueren. Doorbouwend op deze basis,

hebben we voor 2018 duidelijke doelen kunnen definiëren:

Trainen, toerusten en bekrachtigen van potentieel in
Beijum:
Dit jaar hebben we geïnvesteerd in het kernteam, er zijn

twee kerngezinnen bijgekomen. Er is gebouwd aan een

stevig fundament van waaruit we willen samenleven en

delen.

Daarnaast is er een stabiele basis neergelegd bij de Kidsclub

en de Workout, deze functioneren zelfstandig. Voor

komend seizoen gaan we op zoek naar nieuwe dragers van

de projecten.

Initiëren van verbindende projecten rondom thema’s:

Het is –naast de lopende projecten- niet gelukt om veel

nieuwe projecten op te zetten, bij een gebrek aan

draagkracht. Er heeft veel gespeeld op persoonlijk vlak,

betrokken wijkbewoners hebben gegeven wat ze konden.

Wel zijn de eerste gesprekken gevoerd over Vrijwillige Zorg

en een deelauto.

Fysieke plek waar projecten kunnen worden voorbereid
en uitgevoerd
Door de samenwerking met BijBosshardt hebben we de

buurtmaaltijd kunnen houden in hun wijkgebouw. Ook zijn

we blij met de Wegwijzer die ter beschikking is gekomen.

Deze gebruiken we voor de Kidsclub en als flex werkplek.

Werven van resources:
We hebben door verschillende donaties en een bijdrage van

de Gemeente Groningen onze activiteiten kunnen

bekostigen en een kleine buffer opgebouwd voor in de

toekomst.

We zijn erg tevreden met de mooie ontwikkelingen op alle

vlakken en kijken met vertrouwen uit naar komend seizoen.



Resultaten | 175 betrokken wijkbewoners | 8 projecten | 1.0405vrijwilligersuren | 3.655 contacturen
Een paar getallen die iets weergeven van de resultaten uit 2018. Maar de échte resultaten zijn niet in 
getallen uit te drukken. De blijdschap van een gezin die mee kan eten tijdens de buurtmaaltijd. Of de 
straatjongere die geholpen wordt bij het vinden van een passende opleiding. De vriendschappen die 
ontstaan. En al die kinderen die tweewekelijks met elkaar knutselen, spelen en zingen. Soms kleine 
dingen, maar met grote waarde. 

Door kleine veranderingen door te
voeren, konden we elke keer de
projecten laten aansluiten bij de
behoefte van het kernteam en de
wijk.

ü De vier projecten (Workout,
Buurtmaaltijd, Sportcommunity
en de Kidsclub) hebben een vast
ritme en zijn bekend bij de
wijkbewoners.

ü Het aantal contacturen van alle
projecten samen zijn 3.644 uren.
Een ongekend mooi aantal!

ü Vanuit de bezoekers zijn diverse
gezinnen aangesloten en vormen
een stevig fundament voor de
community.

ü Een aantal projecten zijn nog 
niet uitgevoerd en zal na een 
goeie evaluatie mogelijk 
doorgeschoven worden naar het 
nieuwe jaar.

Dit is waar we als wijk enorm 
trots op mogen zijn, gezien de 
drukte van het jonge 
gezinsleven.



Team| Dit jaar is het kernteam uitgebreid en hebben meerdere mensen aansluiting gevonden. De projecten 
Work Out, Buurtmaaltijd, Sportcommunity, Kidsclub en overige events zijn breed gedragen door toegewijde 
buurtbewoners. Volgend jaar willen we een vervolg stap zetten in het ontwikkelen van een leidersteam en 
projectleiders die zelfstandig de projecten uit kunnen voeren. Dit jaar werkten we aan de samenwerking met 
politieke partijen, de gemeente Groningen, WIJ Beijum en partners zoals Leger des Heils, Indoor Soccer 
Centre, en diverse kerken.

“DOOR DE POSITIEVE SFEER BIJ DE DE SPORTCOMMUNITY
EN DE AANMOEDIGING VAN DE LEIDERS DURFDE IK HET
AAN OM EEN EIGEN VOETBALTEAM TE BEGINNEN

[Rachid – deelnemer sportcommunity]

Dit jaar stonden we voor een mooie uitdaging om onze
visie en missie in de praktijk te brengen. Na een jaar van
pionieren was het tijd om een aantal zaken duurzaam in te
richten.

Een van de zaken waar we mee bezig zijn gegaan is het
definiëren van het kernteam. De laag van betrokkenen die
vanuit hetzelfde verlangen voor bloei van de wijk, zich aan
elkaar toewijden en commitment geven aan de projecten.

Tweewekelijks is het kernteam bij elkaar gekomen voor
intervisie en persoonlijke ontmoeting. Er is veel gesproken
over wat voor community we willen zijn en wat we aan
elkaar hebben. Hoe we er voor elkaar willen zijn en wat de
visie achter de projecten is. Ook zien we in de praktijk dat
het dagelijkse leven met jonge gezinnen en werk het soms
moeilijk maakt commitment te geven aan allerlei projecten.
Laat staan nieuwe initiatieven. We zijn daarom erg blij dat
het kernteam zich uitbreid met mensen die geloven in
dezelfde missie: bloei voor de wijk!

De vier basis projecten lopen goed, ze worden geleid door
toegewijde vrijwilligers die zelfstandig opereren. Met de
steun van de community worden de projecten goed geleid
en komen er mooie mensen op af. Helaas gaat één van
onze projectleiders ons verlaten en zijn we op zoek naar
een vervanger.

Voor komend jaar gaan we verdieping zoeken in het
inrichten van het kernteam. Op dit moment zijn dit de
kerngezinnen die vanuit dezelfde identiteit met elkaar
optrekken. Enige duidelijkheid wat er van het kernteam
verwacht wordt en hoe ze leiding geven aan de community
is wenselijk.

Het samenwerken met andere partijen in de wijk zorgt er
voor dat we niet het wiel elke keer opnieuw hoeven uit te
vinden. Door de kruisbestuiving ontstaan er mooie
contacten en kunnen gezamenlijke projecten worden
opgepakt.

Een mooie ontwikkeling is ook dat opgroeiende jeugd
bereid is meer verantwoording te gaan dragen binnen
projecten van de community. Samen organiseerden ze een
tweetal voetbaltoernooien voor verschillende wijken in
Groningen en daarbuiten! Op deze manier kunnen ze zich
op een andere manier doorontwikkelen, en tegelijkertijd
rechtstreeks bijdragen aan de opbouw van een bloeiende
wijk.



“ER IS EEN MOOIE BASIS GELEGD OM OP VOORT TE

BOUWEN IN DE TOEKOMST”

[Mathijs Vallinga– Penningmeester bestuur BijHem Community]

Het jaar 2018 was het eerste jaar waarin we voor het eerst

kosten maakten als stichting BijHem Community. We

hebben een aantal giften ontvangen en een subsidie van de

Gemeente Groningen, daarnaast waren er bijdragen uit de

community zelf.

Het jaar stond vooral in het teken van het inrichten van de

stichting. Voor verschillende kosten hebben we

deelnemersbijdragen gevraagd. Voor andere kosten hebben

we subsidies gekregen. Er is een goede, en financieel

gezonde, basis gelegd voor de komende jaren, waarin we

ook salarissen willen uitbetalen.

De positieve balans is te wijten aan één van de projecten

voor jeugd, welke nog niet gerealiseerd is.

We zijn trots op het resultaat wat we hebben weten te

behalen, en de nauwkeurigheid waarmee onze realisaties

aansluiten op de begroting. De basis is op orde!

*Op onze webpagina is het uitgebreide financiële jaar-
verslag terug te vinden.

Financiën | Dankzij de bijdragen van wijkgenoten, gemeente Groningen en diverse giften hebben 

we in 2018 al onze activiteiten kunnen bekostigen. Het jaar hebben we afgesloten met een 

positief resultaat van €3.950,-. Dit jaar is daarnaast door middel van fondswerving een basis 

gelegd voor doorontwikkeling van de community in 2019 en daaropvolgende jaren. De 

combinatie van positieve cijfers over 2018 en een gezonde basis voor de jaren die volgen, geven 

ons vertrouwen in de toekomst van BijHem Community.

Project Status Begroot Gerealiseerd 

Baten

Giften J 1.150 1506,50

Subsidie J 4.000 4.030 

TOTAAL J 5.150 5.536,50 

Kosten

Algemeen J 600 716,39

Jeugd J 4.100 869,70

TOTAAL J 4.700 1586,09

RESULTAAT J 450 3.950 

http://www.bijhem.net/anbi


Communicatie | Onze activiteiten, verhalen, foto’s, vragen en aanbod hebben we via onze website 
(www.bijhem.net) , Instagram en onze Facebookpagina gedeeld met de wijk. In 2018 zijn we aangesloten bij de 
wijk overleggen op zowel operationeel als strategisch niveau, waarin we info konden uitwisselen met onze 
samenwerkingspartners. Daarnaast communiceerden we via onze evenementen, onze buurtmaaltijden, sloten 
we aan bij netwerkbijeenkomsten en hebben we vele persoonlijke gesprekken gevoerd.

Communicatie is één van de belangrijkste en tegelijkertijd
één van de meest lastige thema’s als het gaat om
communitybuilding. Vanaf het begin hebben we gezocht
naar de beste kanalen om wijkgenoten met elkaar in
contact te brengen en te houden.

In navolging van onze partner community in Ede hebben we
geprobeerd een online platform op te zetten. Er bleken
meerdere partijen in Beijum hier mee bezig te zijn en we
hebben meegedachte in de ontwikkeling hiervan. Ondanks
het feit dat het iets anders is geworden dan wij hadden
bedacht, is er een mooie website gelanceerd, mede door
onze input.

In de eerste maanden van gebruik in 2017 hebben we 69
gebruikers ingeschreven en 5 ondernemers. Daarnaast zijn
er 23 groepen ingeschreven. Iedere week is er een speciaal
voor het platform een inloop uur georganiseerd. Naast hulp

We zijn blij en trots op de website en de Facebook pagina
die we hebben gerealiseerd en die bezoekers vertelt wie we
zijn en wat we doen. Op de agenda kunnen mensen zien

wanneer er activiteiten zijn in de wijk en hoe ze hier bij aan
kunnen sluiten. We zullen in de toekomst ook nog meer van
ons laten horen in de wijkkrantjes en op de maandelijkse
wijkbijeenkomsten.

“IK GELOOF NIET IN GOD, MAAR VOEL ME WEL HELEMAAL
WELKOM BIJ JULLIE”

[Trijntje– initiatiefnemer vuurplaats voor de wijk]

We horen steeds vaker dat mensen
over BijHem Community hebben
gehoord via de Sociale Media. Er zijn
inmiddels 100 mensen die de pagina
hebben geliked en op de hoogte
blijven van alle activiteiten.

Andere belangrijke communicatiekanalen zijn;
§ De wijkinloop waar we als community bij aanschuiven

om afstemming te hebben met gemeente Groningen en
ander maatschappelijke organisaties.

§ de buurtmaaltijd, een informeel samenzijn waar ook veel
wijk gerelateerde onderwerpen worden besproken

§ events die we organiseren met kerken of andere
wijkinitiatieven in Nederland

§ WhatsApp – voor informatie delen en lichte
ondersteuning aan elkaar

http://www.bijhem.net/

