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karin: Wat een enerverend jaar hebben we met 
de Helderse Uitdaging achter de rug. Ik ben trots op 
het behaalde resultaat in 2019. Den Helder is maat-
schappelijk volop in beweging. We hebben afgelo-
pen jaar nog meer samengewerkt aan ons maat-
schappelijk perspectief. Steeds meer verenigingen 
en stichtingen hebben hulpvragen ingediend bij de 
Uitdaging. Onze matchgroep, die inmiddels uit 21 
zeer betrokken personen bestaat, is hier voortva-
rend mee aan de slag gegaan, door vraag en aan-
bod te matchen en hun netwerk in te zetten. 

pieter: De Helderse Uitdaging biedt perspectief 
door niet naast elkaar maar met elkaar te werken. 
Een goed voorbeeld is de beursvloer die is gehou-
den in samenwerking met Beroepsonderwijs aan 
Zee. De beursvloer maakt heel tastbaar hoe be-
drijfsleven en verenigingen/stichtingen elkaar  kun-
nen helpen. Handelen met gesloten beurs, vraag 
en aanbod komen op een leuke manier bij elkaar. 
Er is veel potentieel en er wordt werk gemaakt van 
maatschappelijke betrokkenheid. 

karin: Een uitgestoken hand kan een groot ver-
schil maken. Zo hebben we ook de handen inéén 
geslagen om met elf organisaties en de gemeente 
gezamenlijk de armoede aan te pakken in Den Hel-
der. Door samen te werken willen we het ongewo-
ne bereiken. Samenwerken aan een Financieel Fit 

Den Helder. Dit is winst voor jou, mij en voor de 
samenleving. Dit is hoe we met elkaar bouwen.
 
pieter: Het past ook helemaal in de lijn van het 
Helders Perspectief. Doel is extra inwoners aan-
trekken om vacatures in te vullen die de komende 
tijd ontstaan. Daarbij zijn nu verschillende partijen 
aangesloten, van gemeente, marine, bedrijfsleven 
en Woningstichting tot onderwijs, horeca en zorg. 
Met een gezamenlijke aanpak laten we huidige en 
nieuwe inwoners zien wat Den Helder in huis heeft 
op gebied van onderwijs, werk, wonen, zorg, recre-
atie en cultuur.

karin: In mijn ogen is Helderse Uitdaging een or-
ganisatie die werk maakt van maatschappelijk on-
dernemen. Het nut en de relevantie hebben we het 
afgelopen jaar wel bewezen. Als we de handen in-
een slaan met bedrijven en de gemeente, kunnen 
we onze impact vergroten en daarmee de leefbaar-
heid in Den Helder. En voor ondernemers biedt 
dit de kans om invulling te geven aan hun sociale 
doelstellingen. Want iets goed doen voor een ander 
maakt ondernemen echt waardevol. De Helderse 
Uitdaging is een fantastische stichting met potentie 
en perspectief voor Den Helder waar ik als voorzit-
ter heel trots op ben.

pieter: Daar ben ik het helemaal mee eens. 

Voorwoord
PIeTer Kos, WeThouder geMeenTe den helder en 
KarIn van harTeveld, voorZITTer helderse uITdagIng
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in het kort
De Helderse Uitdaging is onderdeel van de coöpe-
ratie Nederlandse Uitdaging die in 1999 is opge-
richt om hulpvragen uit de samenleving te matchen 
met het (niet-financiële) aanbod vanuit het bedrijfs-
leven. De Helderse Uitdaging is in 2014 opgericht 
en is één van de 60 lokale uitdagingen in heel Ne-
derland.

onze kernactiviteit 
Maatschappelijk ondernemen krijgt vandaag de dag 
steeds meer aandacht van het bedrijfsleven. Veel 
bedrijven weten dat hun succes mede afhankelijk is 
van de bijdrage die ze leveren aan de samenleving. 
Hoe groot of klein hun bijdrage ook is, het geeft be-
tekenis aan het werk en draagt bij aan de aantrek-
kingskracht op potentiële klanten en medewerkers. 
De Uitdaging helpt bedrijven hun maatschappelijke 
waarde te vergroten en zichtbaar te maken. 

onze missie
Wij verbinden het lokale bedrijfsleven met lokale 
stichtingen, verenigingen, instellingen, overheden 
en scholen. Vervolgens helpen de bedrijven de 
maatschappelijke organisaties door menskracht, 
materialen, diensten en (niet-financiële) middelen 
beschikbaar te stellen.  Want iets goed doen voor 
een ander maakt ondernemen echt waardevol.

onze merkwaarden

dichtbij
•  We staan midden in de lokale samenleving; we 

kennen alle stakeholders en zij kennen ons. Hier-
door kunnen we fungeren als hét lokale aan-
spreekpunt voor maatschappelijk ondernemen.

•   We zetten ons in voor een sterke stad door het 
vergroten van de zichtbaarheid van de bedrijven 
en maatschappelijke organisaties

verbindend
•   We zijn klantgericht; we onderzoeken en hande-

len naar de wensen en behoeften van onze klan-
ten en de maatschappelijke organisaties die we 
van dienst zijn.

•   We zijn echte netwerkers; we zoeken, bouwen en 
onderhouden contacten. En brengen bedrijfsle-
ven, zzp’ers, gemeenten en maatschappelijke or-
ganisaties samen.

daadkrachtig
•   We zijn oplossings- en actiegericht: we zijn proac-

tief, praktisch en weten van aanpakken
•  Onze energie en gedrevenheid werken aansteke-

lijk; met elkaar regelen we het en maken we de 
maatschappij-dichtbij een stukje mooier.

BESTUUR

MANAGER

BEDRIJVENONDERSTEUNERSMATCHGROEP ORGANISATIES

karin van harteveld, voorzitter
“Wat een prachtig initiatief is de Helderse Uitdaging! Met veel voldoening 
zit ik in het bestuur. Wat ik mooi vind aan de Uitdaging is dat bedrijven en 
verenigingen samen op zoek gaan naar oplossingen. Een mooie vorm van 
sociaal ondernemerschap. Dit sluit ook prachtig aan bij de visie van de 
Rabobank ‘samen bereik je meer dan alleen’, waar ik werkzaam ben als 
directeur Vermogensmanagement. Maatschappelijke organisaties weten 
ons steeds vaker te vinden. Ik ervaar ook dat maatschappelijk betrokken 
ondernemen in Den Helder hoog in het vaandel staat. Bedrijven bieden 
steeds vaker materialen, middelen en menskracht aan voor verenigingen 
en stichtingen. Daar word je toch blij van!”

mark poldner, bestuurslid
“Ik ben ruim 7 jaar namens de Rabobank via de ondernemersnetwerken 
in de regio intensief betrokken geweest bij de economische ontwikkeling 
van Den Helder. Ik vind het erg leuk om kennis en ervaring te delen en con-
tacten op te bouwen en te onderhouden. Mijn eigen uitdaging is om ini-
tiatieven en behoeften van verenigingen en stichtingen te verbinden met 
het bedrijfsleven en zo samen te bouwen aan het welzijn in onze gemeen-
schap. Samen met het bestuur en onze manager hoop ik een mooie bij-
drage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen in Den Helder.“

greet kolhorn-blijleven, secretaris 
“Als gepensioneerde, (ex) hoofdverpleegkundige, (ex) gemeenteraads-
lid en de vele bestuursfuncties die ik heb bekleed, ken ik veel mensen, 
stichtingen en organisaties. Ik was daarom blij dat wij via mijn contact met 
Gerda Geurtsen (oprichter van de Nederlandse Uitdaging) ook in Den Hel-
der een Uitdaging konden opstarten. Wat mij aanspreekt aan de Helderse 
Uitdaging is dat we samen met maatschappelijk betrokken ondernemers 
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Den Helder en Julianadorp. Ik 
hoop dat veel organisaties en stichtingen ons weten te vinden, zodat we 
veel matches gaan maken in welke vorm dan ook.”

robbert waltmann, penningmeester
“De samenwerking tussen de Helderse Uitdaging en Droomstatus in 2017, 
waarbij statushouders geholpen werden bij hun eerste stappen naar werk, 
vond ik zeer inspirerend. In 2019 gaan we met een nieuw project aan de 
slag! Samen met meerdere organisaties zijn we aan het kijken hoe we in 
Den Helder een vuist kunnen maken tegen armoede. Dit zijn ingewikkelde 
processen maar als 1 op de 6 kinderen in Den Helder in armoede opgroeit 
dan wil je graag je steentje bijdragen.”

 

In 2019 bestond het bestuur van de Helderse Uitdaging uit Karin van Harteveld, Mark Poldner,
Greet Kolhorn-Blijleven en Robbert Waltmann en zij zetten zich onbezoldigd in. 

Mark Poldner stopt na vijf jaar vrij-
willige inzet als bestuurslid en we 
hebben twee nieuwe bestuursleden 
weten te strikken. Zijn opvolgers, 
Sander de Roos en Berrie Woord, 
staan te trappelen om in 2020 hun 
bestuursfunctie uit te oefenen.

samenstelling bestuur 
vanaf 1 januari 2020:

Karin van Harteveld, voorzitter
Robbert Waltmann, penningmeester
Berrie Woord, secretaris 
Greet Kolhorn, bestuurslid
Sander de Roos, bestuurslid

Bestuur 
  aan heT Woord

Betrokkenheid  
maakt de  

gemeente Den Helder  
zoveel mooier

WaT doeT de (helderse)
uITdagIng?
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ruud ramaekers, betrokken en ervaren be-
stuurder en adviseur. “De laagdrempeligheid en de 
kansen die er liggen om matches te maken op het 
gebied van materiele zaken én door het beschik-
baar stellen en uitwisselen van kennis en ervaring, 
maken dit initiatief voor mij bijzonder.”

kees-jan tuin, directeur van Aannemingsbedrijf 
A. Tuin Den Helder B.V. “Ik heb een redelijk groot 
netwerk en lever waar mogelijk graag een bijdra-
ge aan verenigingen en stichtingen met een hulp-
vraag.”

michael van alderwegen, officier bij de Ko-
ninklijke Marine en uitgeleend aan Tech@Connect. 
“Ik zie dat er in Den Helder steeds meer mensen 
opstaan om dingen te doen, dingen te organiseren 
en concrete resultaten te boeken. De Helderse Uit-
daging is hiervan een sterk voorbeeld.”

jasper tolhuijs, oprichter en eigenaar van De 
Wandelcoach. “Ik herken mij sterk in de activistische 
ambitie van De Helderse Uitdaging. Als we allemaal 
op onze eigen wijze en plek binnen de samenleving 
elkaar gewoon gaan helpen… man, wat een kracht 
gaat daar dan vanuit!”

mariëtte nannings, sociaal werker en coördi-
nator Vrijwilligers bij MEE & de Wering/Vrijwilligers-
punt Noordkopvoorelkaar. “Wat ik zo bijzonder 
vind aan de Uitdaging is de samenwerking met het 
lokale bedrijfsleven om er voor elkaar te zijn. Ook 
als ondernemer: Vergroot je wereld!”

rob schouten, vennoot en registeraccountant bij 
Omnyacc. "Maatschappelijke betrokkenheid vind ik 
ontzettend belangrijk. Omnyacc is partner en helpt 
waar nodig. Op deze manier kunnen wij op meer-
dere vlakken van waarde zijn. En dat doen wij dan 
ook graag."

kim smit, programmeur en eventmanager bij 
Theater de Kampanje. “Wat voor sommigen geen 

waarde meer heeft, kan voor een ander waardevol 
zijn. Hoe fijn is het als je mensen blij kunt maken. 
Dat is bij mijn werk ook mijn drijfveer en dat komt 
overeen met de Uitdaging.”

ronald den boer, werkzaam bij Woningstich-
ting/Helder Vastgoed BV. “De Uitdaging is een bij-
zonder initiatief. Zoals Adele Bloemendaal, Leen 
Jongewaard en Piet Römer ooit zongen: 'We benne 
op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar 
om mekaar, te hellepe niewaar'?” 

jacco kat, Albert Heijn Franchiser in winkelcen-
trum SchootenPlaza. “Ieder lid heeft zijn eigen 
expertise, hierdoor kan je vaak zonder financiële 
middelen toch veel regelen. Door met een groep 
samen te werken en verbinding te maken, kan je 
grote projecten realiseren.” 

cindy marees, werkzaam bij Scholen aan Zee. 
“Ik wil graag laten zien dat wij door onze kennis en 
contacten te bundelen de samenleving voor ieder-
een een stuk mooier kunnen maken. Wat voor de 
één een vraag is, kan voor de ander een aanbod 
zijn. Samen staan we sterk!”

jeroen schutte, (mede)eigenaar van Gerechts-
deurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen. 
“De uitdaging biedt een platform, waar we met ge-
sloten beurzen elkaar van dienst kunnen zijn. Op 
deze manier komen zaken tot stand die anders 
zouden blijven liggen.”

daniëlle vaessen, eigenaar van MultiVlaai, Leo-
nidas, het IJsparadijs en Jamin. “Het kan soms zo'n 

Even voorstellen 
 
van links naar rechts: Ruud Ramaekers, Kees-Jan 
Tuin, Michael van Alderwegen, Jasper Tolhuijs, 
Mariëtte Nannings, Rob Schouten, Kim Smit, Ro-
nald den Boer, Jacco Kat, Cindy Marees, Jeroen 
Schutte, Daniëlle Vaessen, Jan Mooij, Raymond 
Warnars en Walter Bisselink. 

niet op de foto: Brigitte Jacobs, Menno Zeeman, 
Deborah Meeuwissen, Ilse Kootkar, Mirjam Dijk 
en Bert de Groot.

voor de hand liggende oplossing zijn en snel te re-
aliseren. Een telefoontje kan genoeg zijn om iets te 
realiseren waar anderen al een tijd naar zoeken of 
geen financiële ruimte voor is.”

jan mooij, binnenstad coördinator van de HOB. 
Hij is onze link naar vele Helderse ondernemers en 
helpt waar hij kan. 

raymond warnars, eigenaar van Warnars Ma-
kelaardij. “Ik hoop oprecht dat we alle mooie aan-
vragen via een groot gezamenlijk netwerk kunnen 
inwilligen met goede ideeën, materiaal of kennis. 
Handen uit de mouwen en knallen!”  

walter bisselink, eigenaar van ‘Beleef het Avon-
tuur’. “Ik vind het erg belangrijk dat verenigingen en 

stichtingen binnen Den Helder goed gedijen, want 
dit zorgt voor een leefbare omgeving. Met mijn net-
werk draag ik zo een steentje bij aan dit mooie ini-
tiatief.“

brigitte jacobs, mede-eigenaresse van KJK Ar-
chitecten verrijkt onze matchgroep met haar kennis 
en netwerk. 

menno zeeman, eigenaar van Zeeman Reclame-
groep BV. “Veel ondernemers willen wel spullen en 
diensten ter beschikking stellen, maar vinden het 
lastig om in contact te komen met de vraag vanuit 
de diverse verenigingen. Het is mooi als ik daar een 
bijdrage aan kan leveren.”

deborah meeuwissen, ceremoniespecialist bij 
rouw en trouw. “Iemand iets gunnen en dit belan-
geloos voor elkaar krijgen voelt als een groot ca-
deau. Ik hoop meer ondernemers uit mijn netwerk 
enthousiast te maken voor deze prachtige uitda-
ging in hun eigen stad.”

ilse kootkar, een echte Jutter en groot fan van 
onze geweldige stad Den Helder. “Samen sta je 
sterk en met deze bijzondere en uiteenlopende 
groep mensen kun je niet anders dan slagen. Uit 
ervaring weet ik dat de wil er vaak is, maar dat men 
niet precies weet hoe.”

mirjam dijk, politiek actief als gemeenteraads-
lid voor de VVD. “Ik wil de connectie zijn tussen de 
initiatieven die de Uitdaging onderneemt naar de 
algehele politiek in Den Helder. Samen sterker zijn 
en in oplossingen elkaar steunen om de actuele uit-
dagingen  te realiseren.”

bert de groot, werkzaam op de visafslag en een 
groot Facebook platform. “Het bijzondere van de 
Uitdaging is dat we allemaal een schakel kunnen zijn 
in het helpen van iemand anders. Oprecht iemand 
helpen zonder daar iets terug voor te verlangen.”

aan heT BegIn van 2019 sTarTTe 
de MaTChgroeP MeT 12 leden 
en eInd 2019 sTaaT de Teller 
oP 21 MaTChgroePleden! Maar 
WIe ZIJn Ze en WaaroM ZIJn Ze 
lId van de MaTChgroeP? MaaK 
KennIs MeT onZe MaTChgroeP!

De matchgroep zet 
hun netwerk in om

matches te realiseren 
tussen vraag en aanbod
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ToeKoMsTBesTendIg
voeTBallen
Stichting Schoolvoetbal Den Helder  laat kinderen gratis voet-
ballen om de sociale armoede tegen te gaan in Den Helder. 
Zij organiseren elk jaar het schoolvoetbaltoernooi wat over 
drie middagen is verspreid. Hier doen ruim 1300 kinderen 
aan mee. De gehele organisatie verloopt digitaal en hier ge-
bruikten ze de privé laptop van één van de vrijwilligers voor. Dat is niet echt 
toekomstbestendig en daarom wilden ze graag een laptop aanschaffen om 
die puur voor het schoolvoetbal te gebruiken. Ron van der Graaf, secretaris 
Stichting Schoolvoetbal Den Helder: “Tijdens een gesprek met manager Cyril 
Kraak vertelde ik over onze begroting. Die kwam een stuk hoger uit vanwege 
de aanschaf van een nieuwe laptop. Cyril zei dat ze deze vraag via de Helderse 
Uitdaging uit ging zetten.” En jawel, ICT vanaf Morgen was meteen bereid een 
laptop beschikbaar te stellen. Dennis Boersma van ICT vanaf Morgen: “Over 
deze aanvraag hebben we niet lang hoeven nadenken. Wat een leuk en goed 
evenement is het schoolvoetbal. Fijn dat we deze stichting op deze manier 
kunnen helpen.” ICT vanaf Morgen biedt mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt de kans om in een flexibele werkomgeving met begeleiding van 
ervaren jobcoaches weer mee te draaien in de maatschappij. Dit doen zij door 
afgeschreven ICT-apparatuur te refurbishen en zo de ICT-afvalstroom te redu-
ceren voor een duurzamere wereld. De apparatuur wordt weer gedeeltelijk 
voor sociale doeleinden ingezet.

een groTe PIeK In 
de BelasTIng-
PerIode
De informatiewinkel is een project van Stichting MEE & De We-
ring gevestigd in MFC wijkhuis Nieuw Den Helder. Hier staat 
een groep vrijwilligers dagelijks cliënten bij die hulp nodig 
hebben, omdat ze laaggeletterd of digibeet zijn of er gewoon 
zelf niet uitkomen. De hulpvragen hebben meestal betrekking 
op belastingen, toeslagen, UWV of bijstand aanvragen, beta-
lingsregelingen, schulden, uitleg van brieven of bellen met in-
stanties. Gemiddeld komen er jaarlijks rond de 2000 hulpvra-
gen binnen, met een grote piek in de belastingperiode. Er was 
slechts één laptop aanwezig bij de informatiewinkel en dat 
is natuurlijk veel te weinig. Omdat ze ook het spreekuur wil-
len uitbreiden naar de Visbuurt en Tuindorp deed MEE & De 
Wering een aanvraag voor vier laptops. Dan zijn ze veel beter 
in staat om alle hulpvragen af te handelen. Via matchgroeplid 
Raymond Warnars hebben we een match gemaakt met het 
bedrijf Ghost Central. Die stelde vier gebruikte laptops, die 
nog in goede staat verkeerden, beschikbaar. En daar waren 
de vrijwilligers erg dankbaar voor.

vragende partij: 
Stichting Schoolvoetbal 
Den Helder

aanbiedende partij: 
ICT vanaf Morgen

match: 
Een laptop

waarde: 
€ 200

vragende partij: 
Stichting MEE & De Wering

aanbiedende partij: 
Ghost Central

match: 
Vier laptops

waarde: 
€ 600

geslaagde 
MaTChes

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
€ 178.168,28

VERDELING MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

MATCHES

VRIJWILLIGERSWERK PARTNERSCHAP DIENSTEN GOEDERENKENNIS VRIJWILLIGE INZET 
MATCHGROEP EN BESTUUR

€ 52.318,28

€ 6.500 € 14.410 € 29.900 € 33.124,5 € 39.630 € 54.603,78

€ 56.320

€ 69.530

BEURSVLOERMATCHES VRIJWILLIGERS EN PARTNERS

210

AANTAL GEREALISEERDE MATCHES
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redders In nood
Een mooiere match kunnen wij ons niet wensen. Zowel een vraag als aanbod 
van dezelfde organisatie binnen een week realiseren. Het gebeurde bij Red-
dingmuseum Dorus Rijker. Wij kregen een vraag én aanbod van Nationaal Red-
dingmuseum Dorus Rijker. Het museum hadden 16 mooie stoelen over, of de 
Helderse Uitdaging niet een organisatie wist die deze nog goed konden gebrui-
ken. En dat wisten wij zeker! Het Linie College had zich namelijk ook ingeschre-
ven voor het meubilair dat Omnyacc aanbood, waaronder stoelen. Deze match 
was dus snel gemaakt. Samen met de een groep vrolijke leerlingen kwamen de 
leerkrachten de stoelen ophalen. Dat leverde deze fantastische foto op!

KaMPeren In den helder
In het eerste weekend van de zomervakantie vond de eerste Buurtcamping 
Den Helder plaats in Mariëndal. Het was een groot een succes, zowel voor de 
organisatie als voor de kampeerders. De Buurtcamping kreeg het cijfer 8,75 
en er zijn vele ontmoetingen gerealiseerd. Men heeft gemiddeld ongeveer 40 
mensen leren kennen, wat landelijk erg hoog is. De organisatie deed al in een 
vroeg stadium een beroep op de Helderse Uitdaging. Dankzij ons netwerk heb-
ben we mooie matches gerealiseerd en heeft manager Cyril Kraak de organi-
satie geholpen met advies hoe ze de Buurtcamping het beste konden organi-
seren en hoe ze via andere wegen financiële middelen konden ophalen. Onze 
dank gaat uit naar alle bedrijven en particulieren die via de Helderse Uitdaging 
de Buurtcamping hebben geholpen: AH Schootenplaza, Peterson, Ontdek Den 
Helder, Schoonmaakbedrijf Asito, Vepa Bins, SKDH, Helderse Courant, Den 
Helder Suns, Helder Events en de Koninklijke Marine. Het streven voor volgend 
jaar is om nogmaals de Buurtcamping Den Helder op te zetten, voor een groter 
publiek en langere periode. Er zijn alweer veel ideeën hoe ze het volgend jaar 
gaan aanpakken en de Helderse Uitdaging helpt hier dan graag weer bij om 
mooie verbindingen te leggen.

vragende partij: 
Buurtcamping Den Helder

aanbiedende partijen: 
zie bericht

match: 
Heel veel kampeermaterialen 
en publiciteit

waarde: 
€ 5.789

vragende partij:
Nationaal Reddingmuseum

Dorus Rijker

aanbiedende partij:
ICT vanaf Morgen

match:
Twee 23 inch 

beeldschermen

waarde: 
€ 140

vragende partij: 
Linie College

aanbiedende partij:
Nationaal Reddingmuseum 

Dorus Rijker

match: 
Zestien stoelen

waarde:
€ 400

Naast het aanbod stelde het mu-
seum ook een vraag: ze waren op 
zoek naar twee identieke 22/23 
inch beeldschermen. Ook voor die 
match was geen lange zoektocht 
nodig, want ICT vanaf Morgen is 
vriend van de Helderse Uitdaging 
en stelt regelmatig hun producten 
beschikbaar. Een belletje was ge-
noeg om deze vraag te honoreren. 
ICT vanaf Morgen leverde met veel 
plezier de beeldschermen, die in-
middels ook al zijn geïnstalleerd. 
Kom ze gerust bewonderen bij 
Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijker.

geslaagde 
MaTChes

geslaagde 
MaTChes

BouWdorPen gaan
voor duurZaaM
Afgelopen zomer was het weer zover, de bouwdorpen gingen weer van start. 
In verband met de verwachte warmte diende Buurthuis Elto een aanvraag in 
bij de Helderse Uitdaging. Ze waren op zoek naar ongeveer 150 bidons, zodat 
zij elk kind konden voorzien van een bidon. Hiermee wilden ze voorkomen dat 
er weer ontzettend veel plastic bekertjes gebruikt moesten worden om ervoor 
te zorgen dat de kinderen genoeg water drinken. Binnen één minuut was de 
match gemaakt. Kim Smit, matchgroeplid van de Uitdaging en werkzaam bij 
Theater de Kampanje stelde meteen 150 bidons van Joint the Pipe beschik-
baar. Die waren nog over van het evenement GameDay 2018. Ze bracht de 
bidons persoonlijk langs bij het buurthuis die hier enorm blij mee waren. En 
een goed voorbeeld doet goed volgen, want hierop volgde ook een aanvraag 
van Buurthuis de Viskom voor bidons. Ook die vraag konden we realiseren.

vragende partij: 
Buurthuis Elto

aanbiedende partij: 
Theater de Kampanje

match: 
150 bidons

waarde: 
€ 1.042,50
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“Armoede is een erkend probleem in Den Helder, 
de politiek heeft dit inmiddels hoog op de agenda 
gezet. Elke organisatie krijgt er op een bepaald mo-
ment mee te maken. Terwijl de oplossing niet altijd 
ver weg hoeft te liggen. Soms ligt de oplossing bin-
nen handbereik, maar moet de hulp wel geboden 
worden”, vertelt Karin van Harteveld, initiatiefne-
mer van Financieel Fit Den Helder. 

gezamenlijk
Niet enkel de gemeente hoeft die kar te trekken, 
vond Karin. Ze heeft vanuit haar functies als voor-
zitter van de Helderse Uitdaging én directeur Ver-
mogensmanagement bij Rabobank Noord-Holland 
Noord de samenwerking gezocht met verschillende 
mensen en organisaties die zich inzetten voor het 

maatschappelijk belang van Den Helder: Scholen 
aan Zee, Kopwerk, Huisartsenorganisatie Kop van 
Noord-Holland (HKN), SKDH, Omring, Woningstich-
ting Den Helder, GGD, gemeente Den Helder, Druk-
temaker en ZONH. “We merkten dat het onderwerp 
iedereen raakt. We erkennen ook allemaal het pro-
bleem, maar proberen daar op eigen kracht binnen 
onze eigen organisatie oplossingen voor te vinden. 
Wat als we dat nu eens in gezamenlijkheid met el-
kaar proberen?” 
 
“Nu kennen we onze cliënten alleen op het levens-
gebied waarop wij met deze cliënt werken. Het to-
taalplaatje van die persoon of dit gezin in armoede 
ontbreekt”, vervolgt Karin. “En dat bemoeilijkt het 
bieden van een structurele en langdurige oplossing 

voor de situatie waar cliënten zich in bevinden. En 
soms is er ook iets anders nodig dan wat we ge-
wend zijn te doen. Binnen het netwerk Financieel 
Fit Den Helder, waar we met twaalf organisaties 
de krachten hebben gebundeld, benutten we el-
kaars denk- en daadkracht en elkaars netwerk en 
ondersteunen we tegelijkertijd organisaties bij het 
ontwikkelen van een aanpak die het verschil kan 
maken”.

voorkomen en versterken
De focus binnen de aanpak van Financieel Fit Den 
Helder ligt op preventie en vroegsignalering. “Dat 
doen we in kleine stappen, met regie en verant-
woordelijkheid van alle betrokkenen en gericht op 
het (weer) perspectief en uitzicht bieden”, voegt 
Lizzy van der Kooij, werkend voor ZONH en actief 
als kwartiermaker voor Financieel Fit Den Helder, 
toe. “Investeren in het bestrijden van armoede ren-
deert. Zowel in het welzijn van mensen als in kos-
tenbesparing. Hoe mooi is het als we in een samen-
leving kunnen leven waarin mensen financieel fit 
en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn. We 
gaan daarbij uit van de mogelijkheden van mensen 
zelf en van hun veerkracht. En wanneer nodig ge-
ven we een steuntje in de rug of bieden we gerichte 
hulp”.

groeiend netwerk
Door verbinding en samenwerking te zoeken met 
meerdere partners uit de regio en zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, 
pakken de initiatiefnemers armoede vanuit hun 
werkveld gezamenlijk aan. Met elkaar investeren zij 
in initiatieven die de financiële en maatschappelijke 

redzaamheid in onze stad gaan vergroten. En ge-
bruiken zij het gedeelde netwerk van Financieel Fit 
Den Helder ook om eerder te signaleren of men-
sen in financiële nood verkeren. Zo kan het net-
werk zich steeds verder uitbreiden en zetten steeds 
meer mensen en hun organisaties de schouders 
onder het samen teweegbrengen van een verande-
ring: van genezen naar voorkomen. 

initiatieven
Er gebeurt al veel op gemeentelijk en landelijk ni-
veau als het gaat om armoedebestrijding en het 
vergroten van financiële redzaamheid. Financieel 
Fit Den Helder wil juist inspringen op kansen die 
nu nog niet benut worden en tegelijkertijd nieuwe 
kansen signaleren en oppakken. Dat doen ze lo-
kaal, maar sluiten ook zeker aan bij landelijke ini-
tiatieven en hulpbronnen als ‘Moedige Dialoog’. In 
Den Helder is het netwerk gestart met de website  
financieelfitdenhelder.nl en een Financieel Fit 
Team. Het Financieel Fit Team helpt mensen uit 
Den Helder met financiële problemen en/of schul-
den om weer financieel fit te worden. Zij denken 
mee, helpen, kunnen adviseren en kijken samen 
met mensen naar de mogelijkheden op weg naar 
een financieel gezonde toekomst. Soms is extra 
hulp vanuit andere organisaties nodig. Het doel van 
het Financieel Fit Team is om te voorkomen dat be-
talingsproblemen schuldzorgen worden. 

In het voorjaar van 2020 openen de deuren van het 
Financieel Fit Centrum: het Fundament. 

Kijk voor meer informatie over dit project op 
www.financieelfitdenhelder.nl  

Project FInanCIeel FIT 
den helder 
de InITIaTIeFneMers van FInanCIeel FIT den helder heBBen de 
overTuIgIng daT heT arMoedevraagsTuK In den helder alleen 
eFFeCTIeF Kan Worden aangePaKT als We de KraChTen Bunde-
len. FInanCIeel FIT den helder Is een saMenWerKIng MeT ver-
sChIllende Mensen en organIsaTIes dIe ZICh InZeTTen voor heT 
MaaTsChaPPelIJK Belang van den helder. 
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Woensdag 16 oKToBer 2019 orga-

nIseerde WIJ de eersTe Beurs-

vloer den helder In saMenWer-

KIng MeT BeroePsonderWIJs aan 

Zee en helder evenTs. We KIJKen 

Terug oP een geWeldIge MId-

dag! alle deelneMers heBBen de 

MooIsTe MaTChes geMaaKT. heT 

eIndresulTaaT na 1,5 uur hande-

len Was Maar lIeFsT 88 MaTChes 

MeT een MaaTsChaPPelIJKe Waar-

de van € 56.320,-.

Ruim 50 deelnemers waren er aanwezig op de eer-
ste Beursvloer Den Helder, waar wij zorgden dat 
bedrijven en stichtingen en verenigingen met elkaar 
in contact kwamen. En de rest volgde vanzelf, want 
nadat Wethouder Pieter Kos via een slag op de gong 
de Beursvloer opende werd er meteen flink gehan-
deld en de ene na de andere match gemaakt.

ontmoeten, netwerken en handelen

De Beursvloer is hét evenement waar bedrijven, 
stichtingen en verenigingen elkaar ontmoeten, net-
werken en handelen in betrokkenheid. Wat de één 
over heeft of graag aanbiedt, heeft voor de ander 
meerwaarde en andersom. Op een dynamische, 
laagdrempelige en leuke manier sluiten organisa-
ties deals in de vorm van matches. Er wordt gehan-
deld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen. 
De onderlinge afspraken leggen beide partijen vast 
in een samenwerkingsformulier. Tijdens de energie-
ke, anderhalf uur durende Beursvloer zijn de verte-

genwoordigers van de verenigingen en stichtingen 
en de ondernemers zelf aanwezig. Iedereen loopt 
rond, kan elkaar vinden in thema-hoeken en andere 
aanwezigen aanspreken om vraag en aanbod uit te 
wisselen. De Beursvloer Den Helder is dé perfecte 
plek om contact te leggen met het bedrijfsleven, 
clubs, verenigingen, stichtingen en maatschappe-
lijke organisaties. 

mooie verbindingen leggen

De locatie waar de Beursvloer Den Helder plaats 
vond was al een mooie match: het schoolgebouw 
van Beroepsonderwijs aan Zee. En de hulp van twin-
tig leerlingen bij de catering, ontvangst, op- en af-
bouw, fotografie en muziek.

Naast de hulp van Beroepsonderwijs aan Zee heb-
ben we ook hulp gekregen van Helder Events bij de 
aankleding, Jongerenwerk MEE & De Wering bij het 
maken van een film en Notarissencombinatie Den 
Helder voor het vastleggen van de matches. Zonder 
hun hulp was het allemaal niet gelukt! En natuurlijk 
grote dank aan alle Helderse ondernemers en orga-
nisaties die al het mooie aanbod voor de verenigin-
gen, stichtingen en maatschappelijke organisaties 
beschikbaar stelden. Wat zijn er mooie verbindin-
gen gelegd! Op naar de Beursvloer Den Helder 2020!

Beursvloer den helder
Terugblik eerste Beursvloer Den Helder

Bij een vereniging of stichting 
gaat veel tijd zitten in het organi-
seren van activiteiten, verlenen 
van allerhande diensten en het 
aansturen van de vrijwilligers. 
Vaak is het lastig om de organisa-
tie te verbeteren of (extra) fond-
sen te werven. Dan kan de Beurs-
vloer een uitkomst zijn, want hier 
ontmoet je ondernemers uit Den 
Helder die iets willen betekenen 
in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Denk 
aan hulp bij juridische zaken, pro-
jectondersteuning, marketing en 
communicatieadvies, specialisti-
sche expertise, materialen, faci-
liteiten, helpende handen of hun 
eigen contacten benutten voor 
jouw organisatie. Als dank voor 
het aanbod levert de vereniging 
of stichting een tegenprestatie. 
Zo wordt een match een gelijk-
waardig partnerschap.

Beursvloer MaTChes

een nieuwe website
Toneelvereniging Den Helder als 
Damesbasketball Den Helder had-
den dezelfde vraag: ze wilden dol-
graag een nieuwe website. Mooi 
dat Reclamebureau Den Helder op 
de Beursvloer stond  met dit aan-
bod en graag een deal met beide 
organisaties maakte in ruil voor 

publiciteit en vrijkaarten. 

klusjesman
Aannemersbedrijf Gerard Borst 
bood een timmerman aan voor 
een dagdeel om klusjes te doen. Ja, 
wie wil zo’n mooi aanbod nou niet? 
Consuminderhuis Het Fundament, 
Project Ontmoeting in het groen, 
de Sjaak Pach Stichting en MEE & 
de Wering wisten een goede deal te 
maken in ruil voor een doos gebak, 

koek en publiciteit.

foodtruck
De foodtruck van de Rotary was 
ook erg populair. De Buurtcam-
ping Den Helder, Stichting Tour 
de Lasalle, MEE & De Wering en 
Consuminderhuis Het Fundament 
wisten een mooie match te maken 
voor hun organisatie. In ruil daar-
voor wordt de foodtruck helemaal 
schoongemaakt, krijgen de leden 
van de Rotary een rondleiding en 
hulp bij hun jaarlijkse Santa Run.

voorlezen
Een ander mooi voorbeeld: Parlan is op 
zoek naar vrijwilligers die willen voorle-
zen aan kinderen. Ze maakten met zo-
wel Soroptimistenclub de Razendebol 
als Rabobank Kop van Noord-Holland 
een match. De Soroptimisten krijgen 
een lezing over het werk dat Parlan 
allemaal doet. En voor de Rabobank 
gaat Parlan als tegenprestatie gebak 

en koek maken.

vrijwilligersfeest
De meest waardevolle match van de 
avond was een match tussen twee 
stichtingen. Humanitas was op zoek 
naar een ruimte om een vrijwilligers-
feest te organiseren. En hoe toepas-
selijk, Beroepsonderwijs aan Zee 
stelde die ruimte beschikbaar plus 
workshops en eten. Als tegenpres-
tatie biedt Humanitas maatschappe-

lijke stageplekken aan.

op de foto
Het aanbod van fotograaf Bertil 
van Beek was erg populair. Dames-
basketball Den Helder, DNO Doen, 
Buurtcamping Den Helder, Consu-
minderhuis Het Fundament en To-
neelvereniging Den Helder wisten 
de topfotograaf te strikken. In ruil 
voor vrijkaarten, een rondleiding 

en publiciteit. 

publiciteit
Rabobank Kop van Noord-Holland 
stelde een artikel in hun ledenma-
gazine Rabo & CO beschikbaar. Er 
waren zoveel gegadigden, dat ze 
aan het einde van de beursvloer 
hun keuze maakten. En het project 
Ontmoeting in het groen van onder 
andere Buurthuis Elto was één van 

de gelukkigen!
 

Wat is het leuk
om op deze manier 

verbindingen
te leggen!
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Ondernemers zijn ongelooflijk belangrijk om onze 
samenleving sterker en mooier te maken. Op ver-
schillende manieren kunnen zij hun maatschappelij-
ke betrokkenheid tot uiting brengen en zo bijdragen 
aan een beter woon- en leefklimaat van de omge-
ving. Een van die manieren is het ondersteunen van 
de Helderse Uitdaging.  Van kleine tot grote bijdra-
ges, alles is welkom en hard nodig, want de belang-
rijkste doelgroep voor het succes van de Uitdaging is 
het bedrijfsleven. 

Founders zijn bedrijven die zich buitengewoon 
maatschappelijk inzetten. Zonder founders is de 
Helderse Uitdaging nergens. Partners helpen de Hel-
derse Uitdaging met hun producten en/of diensten, 
waardoor onze kosten laag blijven. Sponsors helpen 
de Helderse Uitdaging financieel en zorgen hiermee 
voor continuïteit. We hebben drie soorten sponsors; 
goud, zilver en brons. Vrienden stellen op structure-
le basis hun producten en/of diensten beschikbaar 
als aanbod voor de Helderse Uitdaging.

ondersTeuners 2019
Founders: 

Partners:

Sponsors:

Vrienden:

Zonder geld geen uITdagIng

BeTroKKen BedrIJven
Een maatschappelijk 

betrokken ondernemersnetwerk 
dat steeds groter wordt 

Kinderthuiszorg & Medische Kindzorg

kantoorspecialisten



oP de FIeTs 
naar de WIJKen
MEE & de Wering diende een aanvraag in voor twee stadsfiet-
sen. Als sociaal werkers willen zij zich meer zichtbaar maken 
in de wijk. Regelmatig doen zij huisbezoeken om meer zicht 
te krijgen in de situatie van de cliënten en hun omgeving. Dit 
doen zij nu voornamelijk met hun auto’s. Dit is voor langere 
afstanden een goede oplossing, maar voor in de wijken van 
Den Helder is dit niet het meest optimale. Daarnaast hebben 
hun auto’s geen stickers voor naamsbekendheid en is er geen 
ontheffing qua parkeren. Er wordt zo ook onnodig gebruik 
gemaakt van benzine in plaats van hun benen. Gezien gezond 
leven erg belangrijk is willen de sociaal werkers van MEE & de 
Wering meer op de fiets naar de wijken. Zo kunnen mensen 
in de wijk ze aanspreken. Het contact maken met elkaar gaat immers mak-
kelijker op een fiets dan in een auto. 

MaTCh BInnen TWee MInuTen
Binnen twee minuten had matchgroeplid Walter Bisselink een match gereali-
seerd. Raymond Groen van Zeestad Staal stelde met veel plezier twee thema-
fietsen beschikbaar, helemaal in de huisstijl van MEE & de Wering. En wauw 
wat een prachtig resultaat! Die vallen nu wel op in Den Helder. MEE & de 
Wering is een verbindende factor in de samenleving van Den Helder en op 
deze gezonde manier maken ze dat kenbaar!
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een leKKer PleKJe
Stichting Top Basketbal Den Helder Suns exploiteert de Heren Eredivisie bas-
ketbalploeg Den Helder Suns. Voor de huisvesting van hun 10 spelers hebben 
zij twee jaar geleden een gebruiksovereenkomst gesloten voor vijf flats aan de 
Vechtstraat in Nieuw Den Helder. Deze flats stonden toen al op de nominatie 
om gesloopt te worden, daar wisten zij dus van. Zij hebben deze flats destijds 
volledig gestoffeerd en ingericht en de spelers hebben twee jaar prima gebruik 
van deze flats kunnen maken. Toen kwam het moment daar dat er werkelijk 
gesloopt ging worden en kregen zij het prachtige aanbod om hun spelers te ver-
huizen naar tien andere flats. Nu heeft elke speler dus zijn eigen woonruimte. 
Stichting Top Basketbal Den Helder Suns is daar erg dankbaar voor. Zij stonden 
echter voor de uitdaging om vijf extra flats te gaan stofferen en inrichten en 

daar hadden zij (financieel) niet op gerekend. Via vrienden en 
bekenden hebben zij veel meubilair gekregen en konden ze de 
extra woningen inrichten. Er misten echter nog wel een paar 
meubels. Daarom zochten zij een eettafel met twee stoelen en 
een salontafel. Vriend van de Uitdaging De Schakel Wonen en 
Slapen zei meteen ja toen we vroegen of zij konden helpen met 
deze hulpvraag. Eigenaar Lambert Bruin stelde een nieuwe eet-
tafel met twee stoelen en een bijpassende salontafel beschik-
baar. Daar kan speler Josh Williams het komende seizoen heer-
lijke kopjes koffie aan drinken!

Tegen 
de Kou
Via Facebook kregen wij 
een bericht van Ralph Artz 
van Halfords. Hij was het 
magazijn aan het oprui-
men en kwam 37 paar winterhandschoenen tegen. Of wij daar misschien een 
organisatie blij mee konden maken. Nou, daar zijn wij volgens mij wel goed 
in, dit soort verbindingen leggen. Een oproep op social media was voldoende, 
binnen een paar uur hadden twee organisaties zich gemeld. Oei en nu moes-
ten we kiezen. Gelukkig gaven beide organisaties aan dat ze de handschoenen 
graag wilden delen. En zo konden we Stichting Goederenbank Den Helder en 
IJsbaan Beatrixstraat blij maken met prachtige gloednieuwe handschoenen! 
Stichting Goederenbank Den Helder geeft ze aan de vrijwilligers die helpen, 
want hun pand aan de Seringenstraat is niet verwarmd om kosten te bespa-
ren, dus warme handschoenen komen hier wel heel erg goed van pas. IJsbaan 
Beatrixstraat gaat ze gebruiken voor schaatsers die toch hun handschoenen 
zijn vergeten als ze willen schaatsen, want zonder handschoenen mag je vanuit 
veiligheid echt het ijs niet op. Twee blije organisaties en een blije ondernemer! 
Daar doen we het voor.

vragende partij: 
Stichting Top Basketbal 

Den Helder Suns

aanbiedende partij: 
De Schakel Wonen en Slapen

match: 
Eettafel met twee stoelen 

en een salontafel

waarde: 
€ 1.200

vragende partij: 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Het Liniecollege

aanbiedende partij: 
Helders Naaimachinehuis

match: 
Naaimachine

waarde: 
€ 200

aanbiedende partij: 
Halfords Den Helder

ontvangende partijen: 
Stichting Goederenbank 
Den Helder en IJsbaan 
Beatrixstraat

match: 
Winterhandschoenen

waarde: 
€ 555 

vragende partij:
MEE & de Wering 

aanbiedende partij: 
Zeestad Staal/Themafietsen.nl

match: 
Twee themafietsen

waarde: 
€ 598

MooIe dIngen MaKen
We kregen een vraag binnen van Voortgezet Speciaal Onderwijs Het Liniecol-
lege in Den Helder. Zij wilden graag een goedwerkende naaimachine voor hun 
leerlingen. Vanuit hun passie willen de leerlingen mooie dingen maken voor 
de schoolwinkel. Maar omdat de naaimachine die ze hadden elke keer stuk 
ging, werkte dat niet heel erg fijn. Daarom zouden ze erg blij zijn met een goed-
werkende naaimachine. Via twee kanten werd er gehoor gegeven aan deze 
oproep. Via social media meldden zich twee particulieren die nog een naaima-
chine hadden staan en die niet gebruikten. En via matchgroeplid Walter Bis-
selink werd de link gelegd met het Helders Naaimachinehuis. Een blije leerling 
mocht samen met de lerares Sjaukje de naaimachine ophalen. En wat zijn ze 
er blij mee blij! 

geslaagde 
MaTChes

geslaagde 
MaTChes



20 21

Meegaan 
MeT de TeChnologIe
De Helderse Uitdaging kreeg een vraag van de Dames Basketbalvereniging 
Den Helder. Ze waren op zoek naar twee tablets. Tegenwoordig is het tijdens 
de wedstrijden verplicht om de scores, fouten etc. digitaal bij te houden in 
een bondsapp. Dit mag niet meer op papier. Om dit op de twee velden waar 
de jeugd speelt tegelijkertijd te kunnen, zijn er twee tablets nodig. Op onze 
oproep via social media regeerde Luciana Bena Brandini van PZ Assist. Zij had 
twee tablets waar ze niets meer mee deed en die mochten we ophalen. Van die 
twee bleek er één geschikt voor de Dames Basketbalvereniging Den Helder. 
En via matchgroeplid Michael van Alderwegen wisten we de tweede tablet ook 
nog te regelen! Maar toen hadden we ineens een tablet over. Die mochten we 
als aanbod uitzetten. Dat de vraag naar tablets bij verenigingen en stichtingen 
hoog is bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Maar liefst acht organisaties 
reageerden op het aanbod van de tablet. De matchgroep heeft uiteindelijk ge-
stemd naar welke organisatie de tablet ging en dat is de Dierenambulance Den 
Helder-Hollands Kroon geworden. Beide organisaties zijn ontzettend blij met 
de tablets die PZ Assist beschikbaar heeft gesteld!

een leKKer BaKKIe KoFFIe
Harry Scharloo is voorzitter van de BVS, de Bewoners belangen Vereniging Sa-
men sterker. Hij was 16 oktober aanwezig op de Beursvloer, maar vond niet 
wat hij zocht. Manager Cyril Kraak adviseerde hem om zijn vraag via de website 
in te dienen. Zo gezegd, zo gedaan. De aanvraag kwam binnen. Vorig jaar heb-
ben de bewoners van het Heiligharn en de Baljuwstraat een huiskamer gerea-
liseerd. Zij zijn een voorbeeld in Den Helder voor wat zij doen om de bewoners 
een plek te geven waar zij bij elkaar kunnen komen om te praten, spelletjes 
te doen of te luisteren naar instanties die de BVS uitnodigt om hun verhaal 
te vertellen. Denk hierbij aan Alzheimer Nederland, GGD of de Wijkagent. De 
BVS verzorgt drie keer in de week zo’n huiskamer project om bewoners meer 
uit huis te krijgen. En omdat ze nu ook huis aan huis een praatje willen maken 
en daarbij een kopje koffie willen aanbieden, zochten ze een serveerwagen. 
De vraag werd uitgezet binnen de matchgroep en Walter Bisselink deelde de 
oproep op zijn Facebook. Daar reageerde Dennis Peeman van Peeman & Slot 
op, hij had er nog wel eentje staan. De serveerwagen was precies wat de BVS 
zocht en die werd meteen opgehaald. Vanaf nu kunnen ze op hun gemak kof-
fie en thee rondbrengen in de flats van het Heiligharn en de Baljuwstraat. En 
de heren Peeman kregen natuurlijk het eerste kopje koffie.

MeuBIlaIr KrIJgT
TWeede leven 
Omnyacc bood vanwege de verbouwing van beide locaties hun meubilair aan 
bij de Helderse Uitdaging. Bijna 300 stuks aan bureaus, tafels, kasten, stoelen. 
Zou er wel interesse in zijn? Nou, dat bleek wel! Er zijn prachtige matches ge-
maakt met het meubilair van Omnyacc. Maar liefst 31 verschillende verenigin-
gen, stichtingen en instellingen kwamen tijdens een ophaaldag het meubilair 
ophalen waarvoor ze zich hadden ingeschreven. De Spoorstraat was even tij-
delijk geblokkeerd door alle busjes en aanhangers die voor de deur stonden, 
maar dat nam iedereen op de koop toe. Alle 31 matches vertegenwoordigen 
bij elkaar een maatschappelijke waarde van maar liefst € 24.040 , -. En daar is 
zowel Omnyacc als de Helderse Uitdaging super trots op!  

 Het is waanzinnig dat we zoveel organisaties blij hebben kunnen maken met 
alle meubels. Al die blije mensen, daar doe je het toch voor! Van MSV Zeemacht 
afdeling Sport en Spel 65+ ontvingen we na afloop nog een e-mail waarin ze 
bedanken voor de mooie kasten. En het Sint Nicolaas Genootschap vertelde 
dat ze echt zo blij zijn met alle meubels. Dat hadden ze zelf nooit kunnen aan-
schaffen, want dat is echt veel te prijzig. Alle organisaties zijn zo dankbaar. En 
dat is allemaal te danken aan Omnyacc. En met name John van der Graaf, die 
namens Omnyacc alles in goede banen heeft geleid.

aanbiedende partij: 
PZ Assist

ontvangende partij: 
Dames Basketbalvereniging 

Den Helder en Dieren-
ambulance Den Helder-

Hollands Kroon

match: 
Tablet 

waarde:
€ 250

vragende partij: 
BVS 

aanbiedende partij: 
Peeman & Slot

match: 
Serveerwagen

waarde: € 100

aanbiedende partij: 
Omnyacc

ontvangende partijen: 
30 verschillende organisaties

match: 
Verschillend meubilair

waarde:
€ 24.040

geslaagde 
MaTChes

geslaagde 
MaTChes
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heT Is MaarT 2019, drIe 
Maanden geleden heB IK 
volMondIg Ja geZegd. Maar 
nu BegIn IK ToCh een BeeTJe 
Te TWIJFelen. heB IK Wel de 
JuIsTe BeslIssIng genoMen… 

Na tien jaar bij de Rabobank te hebben gewerkt, 
besluit ik eind 2018 dat het tijd is om voor mezelf 
te beginnen. Een nieuwe uitdaging, mijn eigen 
communicatieadviesbureau. En die uitdaging komt 
sneller dan gedacht. Letterlijk en figuurlijk. Nog 
geen maand nadat ik bij de bank bekend maak dat 
ik ga stoppen, raak ik in gesprek met Karin van Har-
teveld. Karin is directeur bij de Rabobank, maar ook 
voorzitter van de Helderse Uitdaging. En ze zoe-
ken daar een nieuwe manager voor, iemand met 
daadkracht en een communicatieachtergrond. Of 
ik interesse heb? Binnen een paar weken zit ik met 
het bestuur om tafel. Dat is een pittig gesprek, want 
de verwachtingen zijn hoog. Nu ga ik die niet uit de 
weg, ik hou wel van een uitdaging. 

Al weken ben ik aan het uitzoeken hoe we de Hel-
derse Uitdaging op de kaart gaan zetten. Ik voer 
veel gesprekken, met collega managers van andere 
lokale Uitdagingen, het bestuur, ondernemers die 
al betrokken zijn bij de Uitdaging. Ik begin in te zien 
dat de huidige aanpak voor mij niet werkt en ik 
besluit mijn eigen plan te trekken. Ik sta helemaal 
achter het concept van de Uitdaging. Het is een 
prachtig platform voor ondernemers om hun maat-
schappelijke betrokkenheid te tonen. Maar we heb-
ben resultaat nodig. En de Helderse Uitdaging is ge-
woon niet bekend, dus daar gaan we verandering 
in aanbrengen! Samen met mijn matchgroep en het 
bestuur, want die heb ik hard nodig. Samenwerken 
is de sleutel tot succes. Vragen hebben we nog niet, 
dus draaien we het eerst om. Aanbod aanbieden, 
naamsbekendheid creëren en laten zien wat we 
kunnen betekenen. Dan komen de vragen vanzelf. 

Het is juni 2019, ik ben een half jaar onderweg als 

manager van de Helderse Uitdaging. De afgelopen 
drie maanden is er veel gebeurd. Ik heb via mijn 
eigen netwerk nieuwe sponsors aan ons weten te 
binden en dankzij het aanbod van aangesloten be-
drijven hebben we inmiddels al een aantal mooie 
matches gemaakt. We beginnen resultaat te zien en 
dat geeft mij, het bestuur en de matchgroep extra 
energie om door te gaan! Het bestuur geeft aan dat 
ze graag een Beursvloer willen. Dat staat al een tijd 
op hun verlanglijstje. Super leuk! Verenigingen en 
stichtingen en ondernemers samen brengen, zodat 
ze op dat moment matches kunnen sluiten. De da-
tum is bekend, 16 oktober 2019, de eerste Beurs-
vloer Den Helder. Samen met mijn matchgroep en 
het bestuur benaderen we allerlei ondernemers 
uit Den Helder en Julianadorp of ze hun kennis, 
diensten of goederen willen aanbieden tijdens de 
Beursvloer. En dat willen ze wel. De aanmeldingen 
blijven binnen komen. Maar ook de vragende orga-
nisaties weten ons inmiddels goed te vinden. Op de 
dag van de Beursvloer staan er 50 deelnemers op 
de beursvloer en wordt er super goed onderhan-
deld. Een succes!

Het is december 2019, tijdens de laatste bestuurs-
vergadering van het jaar kijken we terug op een 
enerverend jaar. Een jaar waarin we van 12 naar 
21 matchgroepleden zijn gegroeid. Een jaar waarin 
we 9 nieuwe sponsors aan ons hebben weten te 
binden. Een jaar waarin we een succesvolle eerste 
Beursvloer organiseerden. Een jaar waarin we 210 
matches realiseerden met een maatschappelijke 
waarde van bijna € 180.000,--! Een jaar waarin we 
de Helderse Uitdaging op de kaart hebben gezet. 
Een jaar waar ik met enorm veel plezier en trots op 
terugkijk. Een jaar waar ik volmondig JA tegen zeg. 

2019, 
WaT Was Je

enerverend



Ô info@helderseuitdaging.nl

c facebook.com/helderseuitdaging  | f instagram.com/helderseuitdaging 

d twitter.com/huitdaging  |  i linkedin.com/company/helderseuitdaging

Samen sterker 
in de gemeente 
Den Helder door 

te delen

www.helderseuitdaging.nl


