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Diamanten en gouden partners

Matches

Financiën

Ons netwerk

activiteiten/bijeenkomsten

1 gemeente

10 maatschappelijk partners

16 bedrijvenpartners

5 vrienden

Vanaf maart stond ons land in het teken van 
het Coronavirus. Bijeenkomsten konden niet 
meer plaatsvinden. Op de dag voor NLdoet 
adviseerde het Oranje Fonds om geen acti-
viteiten te organiseren. Wel hebben we de 
volgende activiteiten georganiseerd:
•	 Bijeenkomst duurzame inzetbaarheid
•	 Belmaatje
•	 Meewerken aan Vitamine C
•	 Digitale Beursvloer 

71 totaal in 2020

31 Beursvloer 
 
37 Belmaatje

3 overig

Inkomsten 
Subsidie gemeente 10.400
Partnerbijdragen 41.000
Overig 15.000
 66.400
Uitgaven 
Personeel 51.000
Activiteiten 9.800
Communicatie 5.000
Overig 4.500
 70.300
resultaat - 3.900

Sinds 2010 werkt Samen voor Nieuwegein aan haar passie; een hechtere samenleving door in de 
lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Samen voor Nieuwegein verbindt partijen, inspireert, organiseert en adviseert.



een selectie van onze matches
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Belmaatje
•	  Vrijwilligers bellen wekelijks met mensen die behoefte hebben aan contact. 
•	  Bruna Muntplein heeft twee keer een stapel tijdschriften ter beschikking gesteld voor de deelne-

mers aan het Belmaatje project. Samen voor Nieuwegein heeft deze tijdschriften verspreid. Dit 
werd door de deelnemers erg gewaardeerd 

Beursvloer
•	  Burgemeester Frans Backhuijs en presentator Edwin Koene gaan een keer mee als fietsvrijwilli-

ger met de scootmobielclub.
•	  HLB Blömer helpt Kringloopwinkel de Nieuwe Vorm met de subsidieaanvraag en functieomschrij-

vingen.
•	  Leerlingen van het Oosterlicht College kunnen helpen bij Kringloopwinkel de Nieuwe Vorm bij de 

organisatie van een feestje. Dit alles coronaproof.
•	  Leerlingen van het Oosterlicht college helpen Kamers met Aandacht met het verspreiden van 

folders. 
•	  Fotogroep Fotogein gaat statushouders van Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein fotograferen.
•	  HLB Blömer helpt Lister bij het in kaart brengen van het bedrijvennetwerk op het gebied van 

administratieve dienstverlening.
•	  Lister gaat via de website fietsmaatjes werven voor de scootmobielclub.
•	  Scherrenberg helpt bij de aankleding van het buitenterrein bij een Buurtplein van MOvactor. 
•	  Fotogroep Fotogein gaat samen met SVS Inburgering een documentaire fotorapportage maken 

over inburgeraars in hun thuissituatie. Mogelijk een project binnen Nieuwegein 50 jaar.
•	  Mensen van Lister zoeken werkplekken / stageplekken. Dela staat open voor overleg.

global goals

Wij sluiten met onze activiteiten aan bij de Global Goals.


