JAARVERSLAG 2018

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Netwerkgroep45plus Nijmegen.
Wij kijken terug op een mooi jaar waarin er in de tweede helft van het jaar beduidend
meer leden een baan vonden dan in de voorafgaande jaren.
Namens het bestuur van de Netwerkgroep,
Con Reuvers
Rudie Heinen
Sylvie Vleeming

Bestuur en Werkgroepen
Het Bestuur, bestaande uit Con Reuvers (voorzitter) en Rudie Heinen (penningmeester)
werd uitgebreid met een nieuw lid, Sylvie Vleeming. De Netwerkgroep kreeg daarmee een
drie-koppig bestuur. De Netwerkgroep had in 2018 gemiddeld 140 leden en ambassadeurs.
Het bestuur werd tijdens de vergadering ondersteund door 2 adviseurs, om aansluiting bij
alle werkgroepen te waarborgen. Deze leden vonden beiden een baan eind 2018 en werden
vervangen door één adviseur. Borging vindt verder plaats doordat bestuursleden ook in
werkgroepen zitting hebben.
Samen met De WerkMakerij en TalentPlus zoekt de Netwerkgroep naar nieuwe partners om
regionaal mee samen te werken. Er vonden, samen met TalentPlus, overleggen plaats met
de regiomanager van het Werkbedrijf en de Gemeente Nijmegen.
Het overleg met het Werkbedrijf heeft geresulteerd in een wat meer prominentere plaats
van het logo en het verhaal van de Netwerkgroep (2x per jaar) op de website van het
Werkbedrijf. Met de Gemeente Nijmegen is er onder meer gesproken over de regels die
gelden voor vrijwilligerswerk door werklozen.
De bestaande werkgroepen (Bedrijven Contact Groep (BCG), Introductiegroep, Website en
Redactiegroep en Lezingengroep timmerden hard aan de weg. Er kwamen nieuwe
werkgroepen bij, zoals Leden in Beweging en de PR-groep.
De Website- en Redactiegroep lanceerde een nieuwe website, schoonden de
ledenadministratie op en zorgden voor de content van de wekelijkse Nieuwsbrief.
Uit de Introductiegroep ontstond de groep Leden in Beweging, waarin leden voor elkaar
workshops verzorgen in het kader van het vinden van werk.
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De nieuwe PR groep gaat voor naamsbekendheid. De
Netwerkgroep kreeg een bedrijvenpagina op LinkedIn
waar actief wordt gepubliceerd.

Er verscheen een artikel in het gratis huis-aan-huis blad Springlevend en we presenteerden
ons op verschillende Walk & Talks in bibliotheken.
De lezingengroep zorgde voor interessante presentaties tijdens de maandbijeenkomsten van
de Netwerkgroep.

Netwerkgroep 45 Plus en Talentplus Nijmegen
TalentPlus Nijmegen is de Netwerkgroep voor HBO + en WO. Beide Netwerkorganisaties
werken samen via de Werkmakerij, hierin worden beide organisaties door een bestuurslid
vertegenwoordigd.
De afspraak is gemaakt dat de activiteiten die beide organisaties gedurende een jaar
organiseren door leden van beide netwerkgroepen kunnen worden bezocht, waarbij ze
gebruik maken van elkaars faciliteiten.
In 2018 is de werkmakerij eens per 2 maanden bij elkaar geweest en hebben in
gezamenlijkheid naast bestuurszaken beider activiteiten kenbaar gemaakt en bijgewoond.

Extra activiteiten in 2018
We zijn er trots op dat we in 2018 in staat zijn geweest zinvolle trainingen aan te bieden.
Deze trainingen hebben er zeker toe bijgedragen dat leden een nieuwe baan vonden.

In de loop van 2018 is er, samen met de Gemeente
Nijmegen en Sportschool Feduchi, gestart met een
pilot waarin leden van de Netwerkgroep letterlijk in
beweging kwamen. Door een combinatie van
(letterlijk) bewegen en netwerken kwamen leden in
beweging, werden weerbaarder, kregen meer
zelfvertrouwen.
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We organiseerden diverse LinkedIn
trainingen, op verschillende niveaus.
De trainingen werden verzorgd door
een professioneel trainer.

We boden een training van Het Belmeisje aan. Een
bijzondere training, waarin geleerd wordt hoe je
(telefonisch) in een organisatie kunt ‘binnenkomen’
voor een netwerkgesprek. Claudia Bouwens bewijst
dat koud bellen warme contacten oplevert.

We boden een training aan over
uitstraling en presentatie door een
professionele coach

Authenticiteit
en Uitstraling
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Leden en ambassadeurs
Gemiddeld had de Netwerkgroep 45plus Nijmegen gedurende het jaar 150 leden. Er
meldden zich 27 nieuwe leden.
24 leden vonden een nieuwe baan, voornamelijk parttime banen.
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Bijlage 1:
Financieel verslag jaarverslag 2018
Netwerkgroep 45 plus 2018:
Stand ING 1-1-2018
Spaarbank ING
Subsidie 1e helft 2018 (16-04-2018)
Subsidie 2e helft 2018 (16-07-2018)

€ 140,97
€ 5.677,86
€ 5.000,00
€ 5.000,00

Totaal Saldo

€ 15.818,83

Uitgaven 2018:
Bestuurskosten
Huur zalen e.d.
Workshops
Kosten ING
Website
PR
Aanschaf Laptop

€ 1.501,90
€ 5.871,80
€ 3.201,17
€ 121,26
€ 380,65
€ 762,30
€ 1.199,00

Totaal uitgaven

€ 13.038,08

Eindsaldo 2018

€ 2.780,75

ING 1-1-2019:
Lopende rekening
Spaarrekening

€ 573,64
€ 2.577,86
€ 3.151,50

Betaald in 2019 voor 2018:
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Pura Catering

42,09
111,90
216,76
370,75
2.780,75

Verschil

€ 0,00
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