
 

Onze Familie in Leeuwarden 2023 
 

Huidige stand van zaken 
Aan het eind van het derde kwartaal van 2022 kunnen we zeggen dat de activiteiten van 
Onze Familie in Leeuwarden (OFIL) weer op de rit zijn. Na een onrustig eerste half jaar 
met o.a. een lockdown en personeelswisselingen, heeft het team zijn draai gevonden.  
 
Sinds deze zomer is er meer onderlinge verbinding en afstemming en worden de drie 
onderdelen van OFIL nadrukkelijker op elkaar afgestemd. De uitvoerders van deze drie 
onderdelen laten ook steeds meer eigenaarschap zien ten aanzien van het onderdeel 
waar zij bij betrokken zijn, maar ook ten aanzien van OFIL in zijn geheel.  
 

Sedrana 
Er zijn steeds meer bezoekers bij Sedrana, soms wel 60 personen op één dag. De mix van 
jong en oud, man en vrouw, en de diversiteit van culturen die hun weg weet te vinden 
naar Sedrana is inspirerend te noemen.  
 
We organiseren verschillende activiteiten waarvan een aantal vaste activiteiten en 
anderen activiteiten soms eenmalig of in een serie zijn. Het gaat hierbij om creatieve, 
ontspannende, educatieve activiteiten. 
 
Onze vaste activiteiten zijn taaloefeningen, huiswerktafels, samen koken, 
themagesprekken in het Nederlands, helpen bij solliciteren en theater lessen voor 
volwassenen en jongeren. Losse workshopssessies zijn bijvoorbeeld make-up workshop 
om meer vrouwelijk bezoekers aan te trekken, en ook een praatgroep sessie met een 
psycholoog.  
 
We werken aan het verrijken van ons team met vrijwilligers met verschillende 
achtergronden, waardoor we op een interactieve manier met onze bezoekers kunnen 
communiceren. We hebben op dit moment 6 vrijwilligers en 3 stagiaires en een groep 
van 6 studenten(atelier) die een specifieke opdracht voor de jongeren gaan doen. 
 
Onze aantal bezoekers groeit, we ontvangen +/- 40 tot 50 bezoekers per dag. Zij vallen in 
drie categorieën:  
1. Ouderen 60-plussers. 
2. Volwassenen.  
3. Jongeren tussen 12 tot 18 jaar. 
 
Aantal bezoekers afgelopen 6 maanden: 

Maand Aantal 
bezoekers 

Dagen open 

Januari* 37 2 
Februari 169 8 
Maart 239 10 
April 211 7 
Mei 323 8 
Juni 315 9 
Juli 288 8 
Augustus 281 9 
September 376 9 

*in verband met de lockdown en het ontbreken van een inloopmedewerker konden we 
minder open zijn dan gepland. 
 
 



 

 
 
 
Meet Ups 
Elke week om 16:30 tot 18:00 uur staat er een Meet Up overleg gepland bij Sedrana om 
maandelijks een activiteit te organiseren. Dit om de continuïteit in er in te houden en zo 
zichtbaar aanwezig te zijn bij Sedrana.  
 
In verband met de corona maatregelen hebben we in het begin van het jaar wat 
‘kleinere’ activiteiten georganiseerd om zo in te spelen op de binding en de contacten 
die we hebben opgedaan in 2021. In maart en april waren er grote versoepelingen en 
konden we dan ook eindelijk langzaam weer uitpakken. Dit is terug te zien in de 
dansavond en de sport & spelavond. Een activiteit buiten de bekende muren van 
Sedrana en dus publiekelijk toegankelijk.  
 
Naast de stagiaires zijn onze bezoekers 90% nieuwkomer. Dit is een aandachtspunt en er 
zijn daarom gesprekken geweest met bijvoorbeeld Jimmy’s om daar meer 
kruisbestuiving in te krijgen. 
 
Overzicht activiteiten 

 
Thema Partners Opmerkingen Aantal 

aanwezige
n 

Januari: 
Week 3 

Welcome back! 
 

Winter thema / wat kijk jij 
in lockdown? 
 
Halal Snert & vega snert & 
warme chocolademelk 
 
Welkom terug!  + 1 op 1 
spelletjes (dammen, 
schaken, backgammon) 
met iemand die je nog 
niet goed kent.  

22 (ook de 
max) 

Week 4 - 
Extra 

 Kookworkshop 
 

Hawazen kiest een 
gerecht, er kunnen vijf 
mensen meekoken.  

Er 
mochten 
vijf 
meedoen, 
en er 
deden 5 
mee! 

16 februari: 
woensdag 
- Extra 

Schaatsen 
 

Ging in november niet 
door ivm covid - dus 
ingehaald! 

25  

februari: 
vrijdag 25e 

Informatiebijeenko
mst verkiezingen 

Tienskip In aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezin
gen van 16 maart een 
informatiebijeenkomst 
over stemmen & de 
partijen. 

20  



 

Vrijdag 10 
april 

Dansavond Neushoor
n Cafe 

Het idee was om bijv. 3 
verschillende dansen uit 
te proberen (dapke, 
modern, etc). Daarna een 
dansfeestje 

15 

Vrijdag 23 
april 

• Extr
a 

Nacht van de 
Filosofie 

Dbieb  Kampvuur gesprekken 10 

vrijdag 27 
mei 

Sport & Spelavond 
 

In het Rengerspark 40 

Juni: 
vrijdag 24e 

Informatiebijeenko
mst Summerschool 
+ voorbereidingen 
Kamperen 

  
24 

8 t/m 9 juli Kamperen op 
Terschelling 

  25 

Juli – 
augustus 

Summerschool 
Sedrana 

 Diverse activiteiten zoals 
sportmiddag, 
muziekmiddag, bezoek 
hunebedden en 
zomerfeest  

+/- 100 

 
De MeetUps staan voor de uitdaging om vernieuwing in de projectgroep te brengen nu 
veel van de vrijwilligers van het eerste uur uitvliegen om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Een positieve ontwikkeling voor de jongeren, die nu wel even zorgt voor een zeer 
kleine projectgroep. Gezien de toenemende bezoekers bij Sedrana is de verwachting dat 
de projectgroep in het vierde kwartaal weer op volle sterkte komt. 
 

Buddy to Buddy 
In april hebben we het team versterkt met Hinke Tinet van der Werf, zij werkt als ZZP’er 
8 uur per week voor het Buddy to Buddy. 
 
Op woensdag 8 juni hebben 22 Buddy’s elkaar ontmoet tijdens het eerste 
matchingsdiner van dit jaar. Onder het genot van heerlijke Indiase curry’s in een mooi 
versierde Westerkerk leerden de koppels elkaar kennen door middel van verschillende 
kennismakingsspelletjes. De avond werd afgesloten met de Dabke, een Arabische dans 
die traditioneel bij feesten en partijen wordt gedanst. 
 
In totaal hebben we 16 nieuwkomers aan 16 Nederlanders gekoppeld. De nieuwkomers 
komen uit Iran, Syrië, Afghanistan en Bosnië. Helaas zijn drie koppels vroegtijdig gestopt 
omdat de nieuwkomers niet meer in Leeuwarden wonen. Zij woonden op de 
noodopvang en zijn inmiddels overgeplaatst naar AZC elders in het land.  
 
De lopende koppels ontmoeten elkaar wekelijks en ook gezamenlijk worden activiteiten 
ondernomen zoals een spelletjesavond, een middag op het terras en een picknick.  
 
In oktober starten we weer met een nieuwe ronde. We zijn volop aan het werven.  
Inmiddels zijn daar ook al zestig deelnemers (nieuwkomers en Nederlanders) voor 
geworven. Verwachting is dat we bij de start van deze ronde minimaal 35 koppels 
kunnen maken.  



 

 
 
 
 
 
We merken echter wel dat het lastig is om voldoende Nederlandse buddy’s te werven. 
Dit is een trend die we ook zien bij de andere maatjesprojecten van Stjoer, en bij 
navraag, ook zien bij maatjesactiviteiten van diverse andere organisaties in Leeuwarden. 
We zetten de komende periode vooral in op het versterken van het netwerk rondom 
Nederlandse Buddy’s. Dit doen we onder andere door contact te leggen met bedrijven 
en Rotary. 
 
“Mijn buddy moest optreden bij City Proms. Samen met mijn gezin zijn wij gaan kijken. 
Wat leuk om te zien hoe hij opgaat in zijn passie muziek maken en wat een verrijking 
dat ik ook mijn gezin kan betrekken bij Buddy to Buddy.” 
 
“In mijn thuisland was ik verslaggever. Mijn buddy kent veel mensen die werken bij de 
televisie, radio en krant. Hij heeft mij geïntroduceerd bij een paar kennissen en 
binnenkort begin ik met mijn taalstage bij de Leeuwarder Courant. Ik weet niet of mij 
dat was gelukt zonder mijn buddy.” 
 

Evaluatie 2022 
In het projectplan is opgenomen dat we ieder jaar een onderzoek laten doen naar de 
impact van OFIL. Dit jaar willen we dat doen vanuit de verhalen van de bezoekers, 
deelnemers en vrijwilligers. Hiervoor is contact met Riemie van Dijk 
(https://www.enerrgy.nl/over-mij.html). Verwachting is dat zij in november haar evaluatie 
zal opleveren. Zodra deze evaluatie beschikbaar is wordt deze nagestuurd. 
 
 
 
  

https://www.enerrgy.nl/over-mij.html


 

 
 
 
Financiën 2022 
De uitputting van de middelen voor 2022 ligt aardig gelijk aan de begroting voor dit jaar. 
Wel zien we dat het aantal uren bij alle onderdelen hoger ligt, maar dit wordt 
gecompenseerd door lagere activiteitenkosten. We boren dit jaar de reserve die 
gemaakt is voor OFIL aan. Verwachting is dat er tussen de €7.500 en €10.000 gebruikt 
gaat worden. Hierdoor blijft er €15.000 over voor 2023. 
 
Hieronder de verwachting voor 2022, gebaseerd op de werkelijke uitgaven in de eerste 
drie kwartalen. 
 

  

Lasten Werkelijk per kwartaal

Buddy to Buddy Eenheid Aantal Tarief Budget Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Z. Bult U. 416 50,88€                     20.800,00€            5.291,05€           5.291,05€        5.291,05€       5.291,05€        21.164,21€      

Hinke Tinet U. 312 50,00€                     15.600,00€            8.560,75€        6.500,00€       6.500,00€        21.560,75€      

Administratie Jr. 1 1.063,00€               1.063,00€               50,00€                 50,00€              50,00€             50,00€              200,00€            

Vrijwilligersbinding Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€        1.000,00€         

Werk door derden Jr. 1 2.420,00€               2.420,00€               -€                   

Dienstenpakket Jr. 1 5.500,00€               5.500,00€               5.500,00€        5.500,00€         

Activiteiten Jr. 1 9.680,00€               9.680,00€               1.090,10€        2.500,00€       2.500,00€        6.090,10€         

Communicatie Jr. 1 3.444,00€               3.444,00€               223,85€           500,00€           1.000,00€        1.723,85€         

Onvoorzien Jr. 1 1.336,00€               1.336,00€               -€                   

Faciliteiten Jr. 1 € 5.300 5.300,00€               1.325,00€           1.325,00€        1.325,00€       1.325,00€        5.300,00€         

Subtotaal 66.143,00€            6.666,05€           22.040,75€     16.166,05€     17.666,05€      62.538,91€      

MeetUp Café Eenheid Aantal Tarief Credit Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Projectleiding U. 180 60,50€                     10.890,00€            16.463,00€      

Jan Willem 2.752,75€           1.845,25€        1.694,00€       2.000,00€        

Thillie 1.845,25€           2.480,50€        1.845,25€       2.000,00€        

Activiteiten budget Jr. 1 8.000,00€               8.000,00€               474,74€              1.330,00€        789,95€           2.500,00€        5.094,69€         

Subtotaal 18.890,00€            5.072,74€           5.655,75€        4.329,20€       6.500,00€        21.557,69€      

Sedrana Eenheid Aantal Tarief Credit Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

S. Ahmed U. 828 42,96€                     31.050,00€            6.185,99€           8.935,32€        11.169,15€     11.169,15€      37.459,61€      

VK3 U. 31 42,34€                     -€                         1.312,41€       1.312,41€         

Activiteiten budget Jr. 1 5.000,00€               5.000,00€               69,19€                 900,00€           1.000,00€       1.000,00€        7.469,19€         

Theaterles 900,00€              1.200,00€        900,00€           900,00€            

Huur Bres 200,00€              400,00€           

Subtotaal 36.050,00€            7.355,18€           11.435,32€     14.381,56€     13.069,15€      46.241,21€      

Algemeen (Project breed) Eenheid Aantal Tarief Credit Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Deskundigheidsbevordering Jr. 1 1.500,00€               1.500,00€               -€                   

Projectleiding Stjoer Jr. 260 50,88€                     12.350,00€            3.306,91€           3.306,91€        3.306,91€       3.306,91€        13.227,63€      

Projectleiding JOF Jr. 416 60,50€                     33.978,88€            8.902,59€           7.064,90€        4.000,00€       8.000,00€        27.967,49€      

Overige personeelskosten Jr. 1 1.500,00€               1.500,00€               2.848,08€         

Personeelskosten Sara 5,80€                   192,78€           500,00€            

Teamoverleg/overig Thillie 453,75€              332,75€           90,75€             500,00€            

Teamoverleg/overig Jan Willem 181,50€           90,75€             500,00€            

Reiskosten vrijwilligers Jr. 1 500,00€                  500,00€                  -€                   

Onkosten vrijwilligers Jr. 1 1.500,00€               1.500,00€               -€                   

Vrijwilligers binding Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€        1.000,00€         

PR en Communicatie Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               550,94€           450,00€            1.000,94€         

Evaluatie Jr. 1 2.500,00€               2.500,00€               2.500,00€        2.500,00€         

Onvoorzien Jr. 1 750,00€                  750,00€                  229,98€           500,00€            729,98€            

Subtotaal 56.578,88€            12.669,05€        11.859,76€     7.488,41€       17.256,91€      49.274,12€      

Totaal 177.661,88€          31.763,02€        50.991,58€     42.365,22€     54.492,11€      179.611,92€    

Baten

Subsidies Eenheid Aantal Begroot Budget Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Gemeente Leeuwarden Sedrana & MeetupsJr. 1 20.000,00€            20.000,00€            5.000,00€           5.000,00€        5.000,00€       5.000,00€        20.000,00€      

VSB Fonds OFIL Jr. 1 25.000,00€            25.000,00€            6.250,00€           6.250,00€        6.250,00€       6.250,00€        25.000,00€      

Oranje Fonds OFIL Jr. 1 25.000,00€            25.000,00€            6.250,00€           6.250,00€        6.250,00€       6.250,00€        25.000,00€      

Kansfonds OFIL Jr. 1 35.000,00€            30.000,00€            7.500,00€           7.500,00€        7.500,00€       7.500,00€        30.000,00€      

Terugbetaling Kansfonds 2021 -315,00€                 -315,00€             -315,00€           

Het Nieuwe Stadsweeshuis Jr. 1 12.000,00€            12.000,00€            3.000,00€           3.000,00€        3.000,00€       3.000,00€        12.000,00€      

Old Burger Weeshuis Jr. 1 7.500,00€               -€                         -€                   

Buddy to Buddy Gemeente Leeuwarden Jr. 1 20.000,00€            20.000,00€            5.000,00€           5.000,00€        5.000,00€       5.000,00€        20.000,00€      

Buddy to Buddy community Jr. 1 2.800,00€               -€                         -€                   

Buddy to Buddy Oranjefonds Jr. 1 20.000,00€            20.000,00€            5.000,00€           5.000,00€        5.000,00€       5.000,00€        20.000,00€      

Buddy to Buddy KNR/PIN fonds Jr. 1 15.000,00€            15.000,00€            3.750,00€           3.750,00€        3.750,00€       3.750,00€        15.000,00€      

Buddy to Buddy steun in natura Stjoer Jr. 1 5.500,00€               5.500,00€               1.375,00€           1.375,00€        1.375,00€       1.375,00€        5.500,00€         

Reserve OFIL Jr. 1 25.000,00€            25.000,00€            7.500,00€        7.500,00€         

Totaal baten 212.800,00€          197.185,00€          42.810,00€        43.125,00€     43.125,00€     50.625,00€      179.685,00€    

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Resultaat 19.523,12€            11.046,98€        -7.866,58€      759,78€           -3.867,11€       73,08€               



 

 
 
Doorontwikkeling 2023 
 
De basis voor OFIL is gelegd in het projectplan welke was geschreven voor 2021 (zie 
bijlage). Vanaf het begin zijn we ons er bewust van geweest dat de financiering van de 
fondsen voor maximaal drie jaar zou zijn. Dit houdt in dat deze ondersteuning, 
grotendeels, eind 2023 af wordt gerond. Ook zijn we ons bewust van het feit dat de 
gemeente Leeuwarden, hoogstwaarschijnlijk, niet in staat is om per 2024 OFIL volledig 
financieel te ondersteunen (zeg €150.000 per jaar).  
 
In 2023 willen we op verschillende onderdelen door ontwikkelen om OFIL 
toekomstbestendig te maken en onze impact op de doelgroep te vergroten. Om daar 
toe te komen zullen we de volgende acties ondernemen: 
 

Projectleiderschap 
Voor 2022 hadden we de uren voor het projectleiderschap verhoogd, welke wordt 
uitgevoerd door twee personen. Dit was gedaan vanuit de gedachte dat ook in 2022 veel 
tijd zou zitten in het begeleiden van de uitvoerders van de drie onderdelen. Inmiddels is 
gebleken dat de uitvoerders van de drie onderdelen zelfstandig in staat zijn om hun 
onderdeel vorm te geven.  
 
Daarnaast waren de projectleiders om de week aanwezig bij o.a. het teamoverleg van de 
vrijwilligers van Sedrana. Dit is een voortvloeisel uit de ervaringen van vorig jaar, waar we 
te maken hadden met een inloopmedewerker die niet zelfstandig in staat was om dit 
vorm te geven. De nieuwe inloopmedewerker heeft laten zien hier zelf toe in staat te zijn, 
waardoor de hoge frequentie van aanwezigheid van de projectleiders niet meer 
noodzakelijk is.  
 
Plan voor 2023 is om het aantal uren van de projectleider terug te schroeven van 12 uur 
naar 4 uur per week en dit uit te laten voeren door één persoon. De hoofdtaken van de 
projectleider zullen zijn: 

• Verbinding tussen de verschillende onderdelen versterken zodat er meer 
samenhang ontstaat binnen OFIL, o.a. door minimaal 1x per kwartaal inhoudelijk 
met het volledige team de voortgang te evalueren en de doelen voor de nieuwe 
periode vast te stellen. 

• Netwerken met externe partijen om te komen tot goede samenwerking. In deze 
rol zal de projectleider zich vooral richten op het tot stand laten komen van 
verbinding en daarna de betreffende projectmedewerker koppelen aan de relatie. 
Bijvoorbeeld een relatie tot stand brengen met dBieb voor het organiseren van 
voorleesochtenden in Sedrana, waarna de relatie en concrete uitvoering komt te 
liggen bij de inloopmedewerker van Sedrana. De projectleider stapt er dan 
tussenuit en monitort van afstand wat er uit komt. 

• Ieder kwartaal input voor de verantwoording op halen bij de drie onderdelen van 
OFIL en eventueel zelf uit werken.  

 
De directeur van Stjoer zal de relatie met de gemeente en andere financiers op zich 
blijven nemen ten aanzien van het rondkrijgen van de begroting. Hij zal ook, minimaal, 
vier keer per jaar aanschuiven bij de kwartaal overleggen om inzage te geven over de 
financiële stand van zaken en de inhoudelijke ontwikkeling te monitoren. 
 
Door o.a. een efficiëntere manier van invulling van de teamvergaderingen en de 
verantwoordelijkheden te laten bij de uitvoerders van de drie onderdelen is de 
verwachting dat dit in vier uur per week mogelijk moet zijn.  
 



 

 
 
 
 
 
Bijkomend voordeel is dat er hierdoor flink in de kosten wordt gesnoeid, waardoor het 
bestendigen van OFIL weer een stap dichterbij is gekomen. 
 

Sedrana 
Sedrana is de basis van OFIL. Deze basis is steeds sterker geworden door de 
aanwezigheid van een stabiele inloopmedewerker. Uitdagingen voor 2023 is om te 
komen tot een duidelijker activiteitenaanbod binnen Sedrana, welke aansluit bij de 
bezoekers en vrijwilligers en tijdiger naar buiten gecommuniceerd kan worden. 
 
We willen er naar toe dat deze activiteiten meer in gezamenlijkheid met de MeetUps en 
Buddy to Buddy worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat ook voor de bezoekers van 
Sedrana een sterkere relatie met de andere onderdelen van OFIL. 
 
Verwachte deelnemers 2023: 250 bezoekers per maand / 3.000 bezoekers per jaar 
 

MeetUps 
De MeetUps staan in het vierde kwartaal van 2022 voor de uitdaging om een nieuwe 
projectgroep samen te stellen. Verwachting is dat dit gaat lukken en dat op deze manier 
de maandelijkse MeetUps ook in 2023 grotendeels worden georganiseerd door de 
doelgroep, met ondersteuning van beroepskracht(en). 
 
We willen er naar toe dat deze activiteiten meer in gezamenlijkheid met Sedrana en 
Buddy to Buddy worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat ook voor de deelnemers van 
de MeetUps een sterkere relatie met de andere onderdelen van OFIL. 
 
Verwachte deelnemers 2023: 40 per maand / 500 per jaar 
 

Buddy to Buddy 
In oktober zal er een evaluatie plaats vinden met de landelijke stichting. Tijdens deze 
evaluatie zullen we met elkaar terugblikken op de eerste twee jaar. Onze ambitie is om 4 
trajecten per jaar aan te bieden met minimaal 40 deelnemers per traject. Dat betekent 
dat we er naar streven om 160-200 mensen per jaar met elkaar in contact te brengen. 
 
Eén van de bewegingen waar we over het algemeen al mee bezig zijn is dat de drie 
onderdelen van OFIL meer met elkaar afstemmen. Nu worden er bijvoorbeeld nog 
afzonderlijke (groeps-)activiteiten georganiseerd voor Buddy to Buddy. We willen er naar 
toe dat deze activiteiten meer in gezamenlijkheid met Sedrana en de MeetUps worden 
georganiseerd. Dit kan er voor zorgen dat de werkdruk bij de projectmedewerkers van 
Buddy to Buddy naar beneden gaat. Hierdoor ontstaat ook voor de deelnemers van 
Buddy to Buddy een sterkere relatie met de andere onderdelen van OFIL. 
 
Verwachte deelnemers 2023: 160-200 mensen (50% nieuwkomer, 50% Nederlander). 
 

Overige culturele activiteiten 
In 2022 is uit de reserve van OFIL ruimte geweest voor wekelijkse theaterlessen voor 
nieuwkomers. Er lag een idee om deze activiteiten uit te breiden. Samen met de 
betrokken theaterdocent zal in het vierde kwartaal van 2022 gekeken worden naar een 
aanvullend plan voor culturele activiteiten in 2023. Voor deze activiteiten zullen we dan 
ook op zoek gaan naar aanvullende financiering vanuit andere fondsen, zoals 
bijvoorbeeld het Fonds voor Cultuurparticipatie. 



 

 

 
 
PR 
Ook binnen de PR willen we toewerken naar meer gezamenlijkheid en een 
herkenbaardere manier van de uitingen op o.a. de social media. Op dit moment loopt 
dat nog wat langs elkaar en zit er ook nog geen continuïteit in de uitingen. Voor 2023 
willen we toewerken naar een ‘beleid’ waarin bovenstaande wordt uitgewerkt en één 
persoon verantwoordelijk wordt voor de uitvoering hiervan (dit wil niet zeggen dat één 
persoon toegang heeft tot de socials). 
 

Betrokkenheid Nederlanders 
Door onze start tijdens één van de lockdowns ivm corona is de focus tijdens de 
coronaperiode voornamelijk gericht op het bereiken van de nieuwkomers. We kunnen 
tot de conclusie komen dat de nieuwkomers in Leeuwarden de activiteiten van OFIL 
goed weten te vinden. In 2023 willen we deze kracht continueren, en ook de ombuiging 
maken naar een grotere betrokkenheid vanuit de Nederlanders. Binnen alle onderdelen 
van OFIL zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn. 
 
Hiervoor zullen we o.a. de banden met de onderwijsinstellingen, de buurt, andere 
maatschappelijke organisaties (zoals dBieb, Humanitas, Solidair Friesland, Netwerk Time 
To Connect en Amaryllis) gaan versterken in 2023. Uitgangspunt hierbij is dat OFIL geen 
dingen wil organiseren die andere partijen al doen, maar vooral aanvullend, verbindend 
en aanjager wil zijn ten aanzien van de eerder genoemde partijen. 
 

Bestendigen OFIL na 2023 
In 2023 zal ook hard gewerkt worden aan het bestendigen van OFIL na 2023.  
 
In het eerste kwartaal van 2023 willen we een bijeenkomst organiseren voor al onze 
partners en financiers om de impact van twee jaar OFIL met hen te delen en gezamenlijk 
te komen tot een aanzet voor OFIL na 2023. Voor deze bijeenkomst worden de huidige 
financiers, gemeente, gemeenteraad en samenwerkingspartners uitgenodigd. 
 
Met de gemeente Leeuwarden zullen afspraken moeten komen over de vervolg-
financiering. In september is de nieuwe wethouder van de gemeente Leeuwarden op 
werkbezoek geweest bij OFIL. Via onze accounthouder hebben we vernomen dat de 
wethouder het bezoek indrukwekkend vond. Sindsdien neemt de gemeente meer 
initiatief om, in eerste instantie, te komen tot een verhoogde bijdrage voor 2023. 
 
Onze verwachting is dat we met de gemeente in de komende maanden stappen gaan 
zetten ten aanzien van de voortzetting van OFIL. We kunnen er echter niet gelijk van 
uitgaan dat de gemeente de volledige begroting gaat dragen. Voor het resterende 
bedrag zullen we op zoek moeten gaan naar andere financiering.  
 
Uitgangspunt is dat alle drie onderdelen na 2023 blijven bestaan, waarbij we in de 
versterking van onze relaties met andere organisaties gaan kijken hoe samenwerking de 
onderdelen van OFIL kan versterken of kunnen worden samengevoegd met bestaande 
activiteiten van de andere organisaties. 
 
Daarnaast zijn er bij Buddy to Buddy Nederland ontwikkelingen, welke bij een positieve 
uitkomst een forse financiële injectie kunnen geven voor de toekomst van dit onderdeel 
van OFIL. Verwachting is dat dit ook in de komende maanden duidelijk wordt. 
 
Al met al zijn we inmiddels aardig positief over de voortzetting na 2023. 
  



 

 
Financiële ontwikkelingen ten aanzien van 2023 
 

Fondsen 
In de afgelopen periode is met een aantal van de fondsen die OFIL in 2022 ondersteunen 
contact geweest. Oranje Fonds, Kansfonds en VSB fonds hebben alle drie aangegeven 
OFIL ook in 2023 te willen ondersteunen. Vanuit enkele fondsen kwam ook het signaal 
dat er voor 2024 nog mogelijkheden zijn als er een kleiner bedrag overbrugd moet 
worden.  
Er volgt op korte termijn nog een gesprek met het PIN fonds om hen te bewegen om 
OFIL nog een jaar te ondersteunen. 
 

Buddy to Buddy 
Met de landelijke stichting van Buddy to Buddy is het plan opgepakt om in september 
een aanvraag te doen bij het ministerie in het kader van de nieuwe AMIF periode. Mocht 
de aanvraag worden goedgekeurd kan dit voor een forse financiële impuls zorgen voor 
Buddy to Buddy Leeuwarden voor de komende 3-4 jaar. De kans op slagen is zeker 
aanwezig, maar is nog geen zekerheid. 
 

Gemeente Leeuwarden 
De gemeente Leeuwarden heeft bij de start van OFIL een toezegging gedaan van 
€20.000 per jaar voor de periode 2021-2023. In 2022 hebben zij eenmalig een 
aanvullende toezegging gedaan van €20.000 voor Buddy tot Buddy. We zijn nu met de 
gemeente aan het zoeken naar mogelijkheden om voor 2023 wederom een aanvullend 
bedrag te ontvangen. De gesprekken verlopen moeizaam, maar het positieve 
werkbezoek van de wethouder zorgt voor nieuwe mogelijkheden.  
 

Voorlopige conclusie 
Wij gaan er van uit dat het projectplan voor 2023 wordt goedgekeurd door de eerder 
genoemde fondsen. Voor de begroting gaan we er vanuit dat het Nieuwe Stads 
Weeshuis ook in 2023 bijdraagt (€12.000), de gemeente Leeuwarden met minimaal 
€20.000 aanvullende financiering over de brug komt (gelijk aan 2022) en dat we een 
nieuwe aanvraag mogen doen bij het PIN fonds (€10.000). Met de inzet van de reserve 
van €15.000 komen we uit op maximale inkomsten van  €162.800.  
 
Er zijn nog een aantal onduidelijkheden, zoals hier boven benoemd. Door het wegvallen 
van een fonds of het uitblijven van de aanvullende financiering van de gemeente 
Leeuwarden kan het zijn dat er aanpassingen moeten worden gedaan in de opzet. Er 
lopen echter ook nog aanvullende lijntjes met Buddy to Buddy en het culturele 
programma. Mochten deze positief uitvallen kan het zijn dat de begroting, waar nodig 
kan worden opgeschroefd.  
 



 

Lasten

Buddy to Buddy Eenheid Aantal Tarief Budget

Z. Bult U. 416 51,56€                     21.448,17€            

H.T. v/d Werf U. 384 50,00€                     19.200,00€            

Administratie Jr. 1 1.063,00€               1.063,00€               

Vrijwilligersbinding Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               

Werk door derden Jr. 1 2.420,00€               2.420,00€               

Dienstenpakket Jr. 1 5.500,00€               5.500,00€               

Activiteiten Jr. 1 9.680,00€               9.680,00€               

Communicatie Jr. 1 3.444,00€               3.444,00€               

Onvoorzien Jr. 1 1.336,00€               1.336,00€               

Faciliteiten Jr. 1 5.300,00€               5.300,00€               

Subtotaal 70.391,17€            

MeetUp Café Eenheid Aantal Tarief Credit

Projectleiding U. 250 60,50€                     15.125,00€            

J.W. Verhoeven

T. Bremer

Activiteiten budget Jr. 1 5.000,00€               5.000,00€               

Subtotaal 20.125,00€            

Sedrana Eenheid Aantal Tarief Credit

S. Ahmed U. 936 42,43€                     39.717,19€            

VK U. 64 37,62€                     2.407,40€               

Activiteiten budget Jr. 1 5.000,00€               5.000,00€               

Theaterles

Huur Bres

Subtotaal 47.124,59€            

Algemeen (Project breed) Eenheid Aantal Tarief Credit

Deskundigheidsbevordering Jr. 1 1.500,00€               1.500,00€               

Projectleiding OFIL Jr. 208 72,60€                     15.100,80€            

Overige personeelskosten Jr. 1 1.500,00€               1.500,00€               

Personeelskosten Sara -€                         

Teamoverleg/overig Thillie 12 60,50€                     726,00€                  

Teamoverleg/overig Jan Willem 12 60,50€                     726,00€                  

Reiskosten vrijwilligers Jr. 1 -€                         -€                         

Onkosten vrijwilligers Jr. 1 500,00€                  500,00€                  

Vrijwilligers binding Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               

PR en Communicatie Jr. 1 1.000,00€               1.000,00€               

Evaluatie Jr. 1 2.500,00€               2.500,00€               

Onvoorzien Jr. 1 500,00€                  500,00€                  

Subtotaal 25.052,80€            

Totaal 162.693,56€          

Baten

Subsidies Eenheid Aantal Begroot Budget

Gemeente Leeuwarden Sedrana & MeetupsJr. 1 20.000,00€            20.000,00€            

VSB Fonds OFIL Jr. 1 25.000,00€            25.000,00€            

Oranje Fonds OFIL Jr. 1 12.500,00€            12.500,00€            

Kansfonds OFIL Jr. 1 30.000,00€            30.000,00€            

Het Nieuwe Stadsweeshuis Jr. 1 12.000,00€            12.000,00€            

Buddy to Buddy Gemeente Leeuwarden Jr. 1 20.000,00€            20.000,00€            

Buddy to Buddy community Jr. 1 2.800,00€               2.800,00€               

Buddy to Buddy Oranjefonds Jr. 1 10.000,00€            10.000,00€            

Buddy to Buddy KNR/PIN fonds Jr. 1 10.000,00€            10.000,00€            

Buddy to Buddy steun in natura Stjoer Jr. 1 5.500,00€               5.500,00€               

Reserve OFIL Jr. 1 15.000,00€            15.000,00€            

Totaal baten 162.800,00€          162.800,00€          

Resultaat 106,44€                  

Begroting 2023 
 
 


