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1  Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2018.  
 
In Haarlem hebben wij afgelopen jaar kennis mogen maken met de lokale politiek en veel 
verschillende nieuwe mensen mogen ontmoeten. Het is een goede keuze geweest om ons ook te 
gaan focussen op de stad Haarlem.  
 
Ook hebben we dit jaar een begin mogen maken met ons nieuwe project: Chef Debuut. Wat dat 
project inhoudt kunt u lezen in hoofdstuk 4. Het is een uitdaging om jongeren te vinden voor onze 
projecten, reden hiervoor is dat op dit moment de economie beter draait en jongeren eerder aan het 
werk komen. Daarnaast laat onze doelgroep  zich niet snel zien of horen. Reden hiervoor is dat het 
veelal jongeren zijn die door verschillende tegenslagen of verkeerde keuzes zich verstoppen achter 
hun computers in hun huizen, en dus lastiger vindbaar zijn. Samenwerking met scholen en andere 
organisaties is hard nodig om de jongeren te vinden die hulp kunnen gebruiken, want de statische 
staat vast dat er veel jongeren zijn, vooral in de steden, die hulp nodig hebben, maar niet geholpen 
worden. Jongeren die onze projecten bereikt hebben, zijn altijd rijker geworden wat betreft 
contacten, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Het is dus erg belangrijk voor ons en de jongeren dat 
we zichtbaar zijn, dat we samenwerken in deze zichtbaarheid om alle jongeren te kunnen bereiken 
die de hulp zo hard nodig hebben.  
 
Financieel hebben wij een stabiel jaar gekend. Voor ons nieuwe project zijn er voldoende middelen 
beschikbaar en door een klein eigen vermogen zijn wij in staat geweest om loonkosten ten tijde dat 
er geen project liep te kunnen betalen.  
 
In het hoofdstuk met de beschrijving van onze activiteiten kunt u lezen wat ons afgelopen jaar 
allemaal nog meer heeft gebracht. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Drop Inn,   
Josje Schonagen, voorzitter 
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2  Stichting Drop-Inn: even voorstellen 

Het Bestuur 
 

 

Josje Schonagen: voorzitter 
Sinds 2014 ben ik betrokken bij deze geweldige stichting. Eerst als 
algemeen bestuurslid, later als voorzitter. Mijn ervaring als manager 
en strategisch adviseur helpen mij om de stichting te kunnen 
ondersteunen. 
 
Natuurlijk geeft de Stichting mij ook de gelegenheid om bij te kunnen 
dragen aan bij projecten en onderwerpen die ik belangrijk binnen 
onze maatschappij vind. Nu ik zelf kinderen heb, realiseer ik mij nog 
meer hoe belangrijk het is om kinderen/ jongeren in hun kracht te 
zetten en ervoor te kunnen zorgen dat ze de kansen krijgen - en 
pakken - die ze verdienen. 
 

  

 

Sonny Bergen: secretaris 
In juni 2018, vlak voordat ik mijn Bachelor diploma Business Studies 
behaalde, ben ik opnieuw opzoek gegaan naar wat ik nou echt 
belangrijk vind. ‘Iets terug doen voor een ander’. Al snel kwam ik dus 
uit bij Stichting Drop-Inn. Sindsdien ben ik actief als secretaris, bepaal 
ik mee met het gevoerde beleid en bereid ik onder andere de 
bestuursvergaderingen voor.  
 
Naast bestuurslid val ik, mede door mijn leeftijd, ook deels binnen de 
huidige doelgroep. Hierdoor voel ik mij zeer betrokken bij het verder 
verspreiden van onze visie en hoop ik in de komende jaren actief bij 
te kunnen dragen aan het verspreiden van onze missie; ‘jongeren 
volop de kans bieden om zichzelf (verder) te ontwikkelen’. 
 

  

 

Rudo Ritz: penningmeester (sinds september 2017) 
Sinds september ben ik als Penningmeester weer betrokken bij 
Stichting Drop-Inn. Eerder, van 2007 tot 2012, was ik ook al 
penningmeester. Ditmaal richt ik mij ook op de P&O-taken van de 
stichting. 
 
Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Groningen. 
Als allround bedrijfskundige adviseer en ondersteun ik organisaties 
op het gebied van ‘strategie & beleid’, ‘kwaliteitsmanagement’, 
‘personeel & organisatie’ en ‘bedrijfsjuridische zaken’. 
 
Ik voel mij zeer verbonden met de visie & missie, hetgeen waar Drop-
Inn voor staat en de passie en het enthousiasme waarop hier 
uitvoering aan wordt gegeven. Om hier onderdeel van uit te mogen 
maken, zie ik als een heel mooie gelegenheid om mijn 
maatschappelijke betrokkenheid te kunnen uiten. 
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Magdy Khalil: algemeen bestuurslid 
Sinds de oprichting ben ik actief betrokken bij de stichting. In mijn 
puberteit vond ik het erg lastig te kiezen welke kant ik op wilde en de 
bestaande beroepskeuzetesten gaven mij weinig houvast. Dit was 
één van de redenen om voor het mede oprichten van de stichting.  
 
Ik vind het belangrijk dat jongeren voldoende de kans krijgen om zich 
te ontwikkelen en te ontdekken waar hun kwaliteiten zitten. Hierdoor 
kunnen zij later een betere keuze maken en hun maatschappelijke 
betrokkenheid verder ontplooien.  
 
Ik heb Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd en heb 
momenteel twee werkgevers, beiden in de welzijnssector. Bij deze 
werkgevers voer ik verschillende projecten uit.   
 
Mijn droom is een maatschappij met veel respect, tolerantie en 
begrip voor elkaar en waar mensen op een leuke met elkaar samen 
kunnen leven. 

 

Personeel 
 

 

Thera Smitt: oprichter en directeur Stichting Drop-Inn, 
projectmanager diverse projecten 
Als oprichter en uitvoerend directeur van Stichting Drop-Inn begeleid 
ik projecten binnen de stichting. 
 
Jarenlang heb ik gewerkt bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam 
Amstelland. Mijn beroep is Maatschappelijk Werker en daarnaast ben 
ik gecertificeerd Trainer Rots en Water,  een psychofysische training 
met als doel het vergroten van communicatie en sociale 
vaardigheden, specifiek gericht op jongeren. Mijn grootste drijfveer is 
jongeren stimuleren in hun creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Ik heb altijd met kinderen en jongeren gewerkt. Puberteit en 
adolescentie zijn fragile periodes in een mensenleven, waarin 
jongeren vatbaar zijn voor diverse invloeden. Daarnaast zijn zij op 
zoek zijn naar grenzen en mogelijkheden. Deze items zijn sterk 
bepalend voor het vormen van hun eigen mening. Ik beschouw het 
als een voorrecht om deel te mogen uitmaken van deze belangrijke 
periode en hen te stimuleren tot wereldburgers met een mening. 
Creativiteit is hierbij een belangrijk instrument, die de geest aanzet 
tot meer mogelijkheden. 
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Vrijwilligers 
 

 

Sarra Haji: stagiaire  
Mijn motto? ‘Haal het beste uit JEZELF!’ Ik ben Sarra Haji en ben 
bezig met mijn afstuderen, Toegepaste Psychologie aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze studie heb ik de verdieping 
Onderwijs en Ontwikkeling gekozen omdat ik graag met jongeren 
werk. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan de positieve 
ontwikkeling van jongeren. Ik ben van mening dat de creatieve 
aspecten hier veel meer naar voren mogen komen. 
 
In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport en dans, ik heb het idee dat ik 
hierdoor beter mijn emoties kan toelaten. Ik kan mij hierdoor beter 
uitdrukken en ga bewuster om met stressoren, maatschappelijke 
vereisten en de rollen die je vervult in het leven. Ik ben een streber 
en een doener! Ik geloof sterk in: "Waar een wil is een weg". Samen 
met jongeren gaan we aan de slag om hun talenten te ontdekken, 
met als doel hun dromen te kunnen verwezenlijken! Ik vind het 
belangrijk dat je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt zonder 
beoordeeld te worden. 

  
 

  
 
 
 

 

Inge Roetman: mentor/ begeleider  
Als mentor/begeleider zet ik mij met plezier in voor de Stichting 
Drop-Inn. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat investeren in jongeren van essentieel 
belang is; we moeten hen ondersteunen bij hun zoektocht naar een 
plek in de samenleving. Dat is niet alleen voor henzelf van belang, 
maar ook voor de rest van de samenleving. Ik heb veel ervaring met 
deze ondersteuning opgedaan binnen de sector Zorg & Welzijn, in 
andere jongerenprojecten en natuurlijk door het opvoeden van twee 
(nu volwassen) kinderen. 
 
Kernbegrippen zijn voor mij: aandacht en respect. Aandacht en 
respect voor verschillen en overeenkomsten: zowel op individueel als 
op cultureel vlak. 
 
 
Bastiaan Dikker:  
Mijn naam is Bastiaan Dikker, 42 jaar en woonachtig in het centrum 
van Haarlem. Sinds begin 2018 ben ik als accountmanager voor 
stichting Drop-Inn actief om het goede werk van onze mooie stichting 
meer bekendheid te geven in de regio. Het is ons team afgelopen jaar 
gelukt om lokale politici, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties meer betrokken te krijgen bij onze projecten en 
activiteiten. Maar ook de inwoners van Haarlem kennen ons beter 
van de vele informatiepraatjes en collectes aan de deur. Wat de rol 
van accountmanager zo ontzettend leuk maakt is dat je de 
waardering en betrokkenheid van Haarlemmers voor het werk van 
onze stichting direct ervaart. Een bevestiging dat we op het goede 
pad zijn met ons team en dat we ons steentje bijdragen aan betere 
toekomst voor kwetsbare jongeren in Haarlem! 
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3  Visie & methodiek Drop-Inn 

Visie 
Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot volwassenen 
met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te 
ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn (hun talenten). Door hen in contact te brengen met 
zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te kiezen en zullen er meer 
mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. Door het omarmen van de doelgroep, wil 
Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent aanwezig is op elk vlak en niveau. 
 
Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en medeburgers, 
maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de jongeren. 
 
‘Goed voorgaan, doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in de 
spotlights zetten en waarderen.  Wij zijn ervan overtuigd dat andere jongeren die niet meedoen en 
dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen. 

Doel 
Stichting Drop-Inn heeft als doel jongeren te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van 
hun talenten en een brug te slaan naar de arbeidsmarkt en de maatschappij (jong-burgerschap) 
 

Doelgroep 
Wij richten ons op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden hebben om zichzelf te 
ontwikkelen. De leeftijd van ‘onze’ jongeren ligt tussen de 14 en 25 jaar. 

Onze speerpunten 
 Ontdekken en ontwikkelen van de eigen kracht van jongeren 

 Leren gebruik te maken van je creativiteit 

 Samenwerken 

 Stimuleren jong burgerschap 
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4  Activiteiten 
 
2018 was vooral een jaar van uitdaging en interne groei. In 2017 hebben we besloten een begin te 
maken met de groei van stichting Drop-Inn, wat zich heeft vertaald in het betrekken van meer 
vrijwilligers op verschillende deelgebieden. Zo is bijvoorbeeld Bastiaan Dikker aangehaakt als 
netwerker/accountmanager en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt. 
  
Eén van zijn ideeën: in Haarlem een collecte houden voor Chef Debuut, ons nieuwe project in 
Haarlem. Behalve de euro's die dat opleverde, heeft het bij de Haarlemmers meer bekendheid 
gebracht van onze stichting met onze doelen. Wat opviel was dat de inwoners gecharmeerd waren 
dat het een stichting is die opkomt voor Haarlemse jongeren. 
 
Daarnaast hebben Bastiaan en Sonny ( Secretaris) gezamelijk gewerkt aan het opzetten van een 
marketingplan, met als doel: meer funding voor Chef Debuut en Stichting Drop-Inn in het algemeen. 
 
Inge Roetman heeft zich ingezet als mentor van de jongeren en ondersteuning van PR activiteiten. 
 
Het nieuwe project: Chef Debuut   
 
We zijn er dan ook heel trots op dat het ons is gelukt om met het project Chef Debuut te mogen 
starten! Dit project gaat 20 jongeren op jaarbasis begeleiden. Jongeren met verschillende 
achtergronden en redenen die zoeken naar mogelijkheden voor hun toekomst. Zij kunnen daarbij 
een steuntje in de rug gebruiken. Kortom: ze zijn allemaal op zoek naar hun talenten, sterke kanten, 
meer vertrouwen en contacten. Dat is wat hen samen verbindt.  
Zij krijgen bij Chef Debuut de Talent Oriëntatie Training aangeboden.Hierdoor wordt het mogelijk 
zicht te krijgen op hun mogelijkheden, interesses en sterke kanten én krijgen zij een antwoord op de 
vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat heb ik nog nodig? Door de verschillende oefeningen die 
aangeboden worden binnen de training krijgen ze veel antwoorden op hun vragen. En door samen te 
werken in een groep, is het voor de jongeren vaak een openbaring om erachter te komen dat ze niet 
de enige zijn die vragen hebben en onzeker zijn, maar dat leeftijdgenoten ook met vergelijkbare 
items struggelen. Dit feit alleen al schept een band en geeft meer zelfvertrouwen, saamhorigheid en 
minder onzekerheid.  
De training wordt gegeven in zes dagdelen, met als laatste de presentatieworkshop. Deze laatste 
stelt de jongeren in staat hun verhaal te doen voor de gasten van Chef Debuut.  
Want gasten zijn er ook; de jongeren gaan namelijk na de training, op dezelfde dag, met elkaar koken 
(onder begeleiding van een kok), voor inwoners uit Haarlem. De gasten gaan aan tafel om 18.00u en 
na een voorstelrondje van de jongeren wordt er gezamelijk gegeten. Na de maaltijd mag één van de 
jongeren zich presenteren en luisteren de gasten aandachtig naar hun verhaal en geven tips. Deze 
tips leiden uiteindelijk richting werk, stage, bijbaan of andere mogelijkheden die de jongeren verder 
op weg helpen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van een maatje. 
Het bijzondere van Chef Debuut is dat er contacten worden gelegd tussen groepen mensen die 
normaal niet zo snel in contact zouden komen met elkaar. Deze contacten worden ingezet om 
jongeren een opstapje te geven voor hun toekomst. 
Meer hierover kunt u vinden op de website: http://www.stichtingdropinn.nl/chef-debuut/. 
 
In maart is dit project voorgelegd aan de gemeente Haarlem bij Platform Sociale Initiatieven.  
Helaas, de gemeente heeft het niet goedgekeurd en vielen wij dit keer buiten de toekenning van 
subsidie. Hoofdreden: er zijn al veel sociale eettafels in Haarlem (maar niet één waar aan het einde 
van de maaltijd de doelgroep op een podium wordt gezet! redactie). 
 
Stichting Drop-Inn is echter niet voor één gat te vangen! Onze missie roept, talentontwikkeling en 
jong-burgerschap (onze doelen) zijn in het project duidelijk verweven, dus willen we dit project graag 
uitvoeren.  

http://www.stichtingdropinn.nl/chef-debuut/
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In april hebben we dan ook het projectplan ingediend bij het VSB-fonds "Donatie op Locatie", een 
nieuw initiatief van het VSB-fonds om sneller beslissingen te kunnen maken en bureaucratische 
rompslomp zo veel mogelijk te omzeilen. 
 
Ruimschoots zijn we door de ballotagecommissie gekomen! Sterker nog: het VSB-fonds vond ‘ Chef 
Debuut’  het beste project voorbeeld van dit evenement, daar wij, net als het VSB-fonds zelf, twee 
doelen voor ogen hebben: talentontwikkeling én maatschappelijke participatie. Dat komt niet vaak 
voor, aldus het VSB-fonds. Als dit project goed loopt, is er zelfs een mogelijkheid dat er een verdere 
uitrol komt na dit projectjaar.  
 
Wie steunt ons nog meer? Het Badhuis heeft ons gesteund met een tegemoetkoming in de kosten 
van de huur; ook zij zagen graag dit project in het Badhuis draaien. Hartelijk dank Badhuis! 
 
Vervolgens hebben we dit project ingediend bij het Kansfonds, een fonds die kwetsbare mensen 
steunt door om te zien naar elkaar opdat zij niet buitengesloten raken. Ook dit fonds heeft 
vertrouwen in ons getoond en aangegeven dat zij dit project nog twee jaar willen steunen als het een 
succesvol project wordt.  
 
Uit ons marketingplan was naar voren gekomen dat het RABOBANK Stimuleringsfonds heel goed past 
bij onze doelen en dat is ook zo gebleken: ook zij hebben ons gesteund!   
 
Zodoende konden wij half November starten met het project Chef Debuut in het Badhuis 
Leidsebuurt, een sfeervolle woonkamer van de buurt, waar inmiddels jongeren, vrijwilligers en 
buurtbewoners actief zijn binnen ons project. We zijn begonnen! 
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Meer acties van Drop-Inn in 2018 
 
Op 4 en 5 mei heeft Young4Society actief meegedaan aan de ondersteuning, programmering en 
realisatie van de Dodenherdenking in De Baarsjes, Amsterdam-West. Stagiair Sarra Haji en jongere 
Imad Lotfi waren de kartrekkers en wat hebben ze veel gedaan!  
 
Voor 4 mei Dodenherdenking hebben zij een prachtig gedicht gemaakt en voorgedragen bij het 
nieuwe monument op het Columbusplein. Dit gedicht is terug te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=kGBOrBokmZA.  
 
Namens stichting Drop-Inn is een krans gelegd.  
  

 
 
Op 5 mei heeft Sarra, in samenwerking met de organisatoren van de Dodenherdenking De Baarsjes, 
een rondwandeling door de buurt georganiseerd, waar verzetsstrijders hebben gewoond en hun 
verzetswerk hebben uitgevoerd. 50 buurtbewoners hebben zich opgegeven om deze interessante en 
informatieve wandeling door hun buurt mee te mogen maken en vele verborgen plekjes zijn bezocht 
en belicht. Erg interessant om er achter te komen waar voormalige buurtbewoners zich hebben 
ingezet voor de vrijheid en vrede van onze buurt, onze stad en ons land. 
 
 

 
     

https://www.youtube.com/watch?v=kGBOrBokmZA
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5 Conclusie 
 
 
2018, een jaar van interne groei en uithoudingsvermogen. Wij geloven in onze doelen en zetten ons 
daar graag voor in! Op naar een jaar met externe groei, waarin veel jongeren gegroeid zijn, meer 
kansen hebben gekregen en zich durven laten zien en horen op verschillende (maatschappelijke) 
terreinen. 
 
2019 wordt een jaar waarin wij als Stichting Drop-Inn ons verder gaan professionaliseren en zichtbaar 
worden. Met het aantrekken van een Zakelijk Directeur gaan we ons aan ons nieuwe beleidsplan 
(2020-2024) invulling geven, meer samenwerken met andere organisaties en meer projecten uit 
rollen, zodat de doelgroep nog meer en beter bediend kan worden.  
 
Wij willen een ieder bedanken die zich heeft ingezet in 2018:  
het team van Drop-Inn: personeel, vrijwilligers (bestaande uit jongeren en volwassenen vrijwilligers) 
en de bestuursleden. 
 
Namens het team van Stichting Drop-Inn, 
 
Josje Schonage 
Voorzitter 
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6  Met dank aan 
 
 
 

  
 

 
  

 
  

 

https://www.vsbfonds.nl/
https://www.kansfonds.nl/
https://badhuisleidsebuurt.nl/
https://www.rabobank.com/nl/

