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Missie

Samen voor De Bilt brengt bedrijven en maatschappelijke 

organisaties samen. Zo stimuleren wij betrokken ondernemen 

in gemeente De Bilt en versterken wij de lokale samenleving. 

Wij doen dat via een actief netwerk, door maatschappelijke 

ontwikkelingen zichtbaar te maken en door onze founders

en partners te ondersteunen bij hun duurzame ambitie. Samen 

voor De Bilt handelt vanuit de gedachte dat verantwoord en 

betrokken ondernemen voor alle partijen toegevoegde waarde 

heeft.
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Samen voor De Bilt > Over ons

https://samenvoordebilt.nl/over-ons/#over


2020… een onvoorstelbaar, ongewoon jaar. 

Door corona liep alles anders. Voor de hele wereld betekende 2020 stilstaan, omdenken en jezelf 
opnieuw uitvinden. 
Ook voor ons. Na een moment van reflectie leerden we bij de dag te leven. In plaats van beperkingen, 
mogelijkheden te zien. Snel en flexibel te reageren. 
Tijd besteden aan plannen maken was zinloos. Het ging om helder en praktisch zien wat er speelt en 
waar we met ons netwerk van waarde konden zijn. En dan... Actie!
Het werd een verrassend jaar. We kregen nieuwe contacten. Mensen wisten ons te vinden met allerlei 
vragen. We konden onze creativiteit volop kwijt. Al gauw bleek er nog veel mogelijk. 
Toch bleven we in de buurt van onze core business: verbinden van vraag en aanbod in de samenleving. 
Maar nu anders. 

•  We zetten met MENS De Bilt een telefoonlijn op waar we mensen die verplicht thuis zaten, verbonden 
met vrijwillige bellers. 

•  We vroegen Biltse inwoners om met Pasen een bloemengroet te geven aan mensen die de deur niet 
uit mochten. Het werd een hartverwarmende actie.

•  Muzikanten van Gluren bij de Buren traden op bij verschillende woonzorginstellingen. 
•  We organiseerden WIJ(K) GELUK: We verbonden mensen via rozen met elkaar en brachten lichtpuntjes 

in de wijken. 
•  Daarnaast ondersteunden we acties zoals de Wereldwinkel die RIVM-medewerkers bedankten door 

paaseieren aan te bieden.
•  Reinaerde maakte voor Tap DELA een kaarsenstandaard rond Allerzielen.
•  En we organiseerden met de Rabobank Rijn en Heuvelrug een webinar over Financieel gezonde 

medewerkers. U leest er van alles over in het jaarverslag.

2020… Het jaar waarin duidelijk werd dat de wereld één geheel is. We afhankelijk zijn van elkaar. We 
samen verantwoordelijk zijn voor een gezonde, betere samenleving. Dat wat jij doet effect heeft op je 
collega, je team, je klanten of cliënten, je organisatie en uiteindelijk de hele samenleving.

We zijn blij dat we met onze founders, partners en vrijwilligers hebben bijgedragen aan een betere 
Biltse samenleving. 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Want alleen samen komen we verder! 

Ook in 2021 gaan we voor ontmoetingen die inspiratie, nieuwe verbindingen en mooie 
samenwerkingsvormen brengen.
 
We nodigen u van harte uit om ook mee te doen!

Joanne Penning, Directeur Samen voor De Bilt

De Bilt, mei 2021

Voorwoord
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Kerncijfers

Founders

4
Partners

46 1

Waarde 
van de Matches

waarvan:
56 reguliere matches  

met een waarde van € 37.685,-
77 Coronahulp matches  

met een waarde van € 25.525,-

Vanwege corona zijn er 21 matches afgebroken, met een waarde van € 26.690,-
Totale waarde van de matches, inclusief partners in natura en inzet vrijwilligers € 80.670,-

€ 63.210
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Nieuwe partner

133
Matches

Waarde van de inzet 
van de partners in natura is  

7 8.500,-

Waarde van de inzet  
van vrijwilligers is  
7 9.960,-

Samen voor De Bilt > Activiteiten

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/


Mooie verbindingen tijdens de lockdown

DE BILTSE TELEFOONLIJN

Veel mensen zaten gedwongen thuis door co-
rona. Afspraken werden afgezegd, evenemen-
ten gingen niet door. Samen met MENS de Bilt 
zetten we de Biltse telefoonlijn op, om ouderen 
en kwetsbaren een hart onder de riem te steken. 
Vrijwilligers belden zo regelmatig met mensen 
die om een praatje verlegen zaten. In 2020 
belden zo 115 mensen elkaar geregeld.

EEN BLOEMETJE VOOR  BEWONERS IN BILTSE 
WOONZORG INSTELLINGEN 

Ook met Pasen moesten veel ouderen en 
jongeren in zorginstellingen thuis blijven. We 
riepen inwoners en organisaties in de gemeente 
De Bilt op om met Pasen een (extra) bloemetje 
te kopen en dit bij een deelnemende bloemist 
achter te laten, of rechtstreeks naar mensen 
te brengen. Inwoners konden een kaartje erbij 
schrijven. 
Enkele bedrijven deden ook mee, waaronder 
Poonawalla Science Park BV en Huussen.
Samen voor De Bilt zorgde voor de verspreiding 
van de boeketten. 
In totaal hebben we 384 bloembossen uitge-
deeld en zo veel mensen op een simpele manier 
blij gemaakt.
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Samen voor De Bilt > Matches

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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Mooie verbindingen tijdens de lockdown

ZINGEN EN LIVEMUZIEK BIJ (ZORG)INSTELLINGEN

Via Gluren bij de Buren kwamen we in contact met allerlei muzikanten, die vol plezier optraden bij 
woonzorginstellingen in gemeente De Bilt. We noemen er een paar. Band De Buren trad op in de tuin 
van de woonzorginstelling Zideris in Huis ter Heide. De zeskoppige band zong heerlijke smartlappen en 
andere klassiekers voor de cliënten. Er werd gedanst en hard mee gezongen. 

Normaal speelden Ton, Marjolein en Ankie met zes saxofonisten in XASAXA. Voor de bewoners van 
woon-zorgcomplex Thomashuis in Maartensdijk studeerden zij met z’n drieën een speciaal repertoire 
in. De bewoners genoten zeer.

Zonnig, vrolijk en ontspannend. Dat kenmerkte het optreden van Anita, Miranda en Ilse van BEL AMI 
bij woonzorginstelling d’Amandelboom. Professioneel zongen zij jaren 40-50 repertoire, bewerkingen  
van popklassiekers en musicals, waarbij Anita met trompet begeleidde. De drie dames waren passend 
gekleed in kleurrijke jurken. Bij veel optredens van de muzikanten verzorgde TAP DELA voor een vrolijk 
boeket bloemen als dank. Tap DELA steunt graag maatschappelijke initiatieven die het leven meer-
waarde geven.

In totaal organiseerden we 23 optredens.

Samen voor De Bilt > Matches

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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Mooie verbindingen tijdens de lockdown

BUITEN SPELEN

Bewoners van appartementencomplexen, zorginstellingen en wijken deden mee aan Buiten Spelen: een 
project van het KunstenHuis voor ouderen, om te bewegen op live muziek onder leiding van een buurt-
sportcoach van MENS de Bilt. Geregeld sloten ook voorbijgangers zich aan bij deze vrolijke muziek- en 
beweegmomenten.  

Buiten spelen organiseerden we 16 keer, in totaal deden 365 mensen mee. 

Samen voor De Bilt > Matches

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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Mooie matches

Helpende handen

Middelen

Persoonlijke post voor bewoners
Medewerkers van de gemeente De Bilt schreven 
‘Hart onder de riem kaarten` voor bewoners 
van het Leendert Meeshuis. Deze actie was 
het alternatief voor de geplande wandelingen 
met bewoners die niet konden doorgaan. Zo 
kregen alle bewoners persoonlijke post van een 
onbekende tijdens de eerste lockdown. Heleen 
De Weger, medewerker Cultuur & Welzijn van 
het Leendert Meeshuis vertelt: “De kaartjes zijn 
door iedereen zeer gewaardeerd. Het was een 
tastbaar bewijs van meeleven en dat deed onze 
bewoners bijzonder goed!”. 

Zorgboerderij Griftenstein & Zorg verraste 
RIVM-ers met taart
Iets wat jongeren op Zorgboerderij Griftenstein 
& Zorg ontzettend graag doen, is taarten bak-
ken. Zij gaven medewerkers van het RIVM begin 
maart acht heerlijke taarten. ‘Dit zijn de mensen 
die zich keihard inzetten om het coronavirus in 
te dammen. Wij gunnen hen een lekker tussen-
doortje’, zei Suzanne Baan die de activiteiten 
organiseerde bij de zorgboerderij. Het was een 
complete verrassing voor Jaap van Dissel en 
zijn collega’s. De cliënten bakten èn gaven de 
taarten met liefde.

Reinaerde pakte borrelpakket in voor BCB
Onze partner Business Contact De Bilt (BCB) zet-
te op 20 november jl., de Dag van de Onderne-
mer, hun leden in het zonnetje. De maandelijks 
live-ontmoetingen tussen de BCB-leden konden 
niet doorgaan en daarom kregen de onderne-
mers een BCB-borrelpakket thuis bezorgd. Het 
pakket was samengesteld vanuit de gedachte 
Wees Loyaal, Koop Lokaal, en bestond uit pro-
ducten van diverse lokale ondernemers. Cliënten 
van onze founder Reinaerde pakten de produc-
ten enthousiast in. 

Vergaderruimte aangeboden
Al jaren huurt Samen voor De Bilt van Rembrandt 
Beheer een goede kantoorruimte in het klein-
schalige bedrijvenpark Leyensehof. Geregeld 
kunnen daar ook maatschappelijke partners 
van ons daar een ruimte gebruiken vanuit 
maatschappelijk betrokkenheid van Rembrandt 
Beheer. Zo ook BiltsHeerlijk. Zij organiseerden, 
`coronaproof`, voor geïnteresseerden een 
bijeenkomst over het voedselbos dat zij graag 
willen verwezenlijken in De Bilt.

Samen voor De Bilt > Matches

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches


10

Mooie matches

Kennis

Ontmoetingen

Rabobank gaf gastlessen over geld en het gevaar van fraude 
Begin 2020 gaf Rabobank Rijn en Heuvelrug interactieve gast-
lessen over financiële zelfredzaamheid aan ca. 80 leerlingen van 
Aeres VMBO Maartensdijk. Doel was ze bewust te maken van de 
kosten van levensonderhoud en hoe belangrijk sparen is. 
Ook ging het over whatsapp-fraude en phishing. “Wekelijks neemt 
de  bank afscheid van minderjarigen, die via whatsapp-fraude 
hun rekening hebben `uitgeleend`. Wat zij niet weten is, dat zij bij 
ons de komende 8 jaar dan geen rekening meer kunnen openen 
en afhankelijk van hoe ernstig de fraude was, ook niet bij andere 
banken. Wij vinden het belangrijk dat te vertellen, zodat we deze 
ellende voorkomen.” zegt Corine Das van Rabobank Rijn en Heu-
velrug.

Online lunches
In het knusse theehuisje van kinderboerderij De Schaapskooi troffen ze elkaar online: cliënten Martijn 
en Femke van onze founder Reinaerde en Harry en Gerdi van de gemeente De Bilt. Martijn en Femke 
praatten honderduit. Zo gaven ze de ambtenaren een levendige inkijk in hun dagelijkse leven. Een 
mooie verbinding tussen twee groepen, die elkaar anders niet zo snel treffen.
De lunch krijgt voor Femke nog een leuk staartje. Harry van gemeente De Bilt gaat ervoor zorgen dat 
haar grootste wens in vervulling gaat: een ontmoeting met Burgemeester Sjoerd Potters.
Deze online lunch organiseerden we met onze maatschappelijke partner Stichting Eet Mee. In deze 
coronatijd organiseren zij video- etentjes met mensen thuis.

Website ontwikkeld
Stichting Eet Mee vroeg onze 
hulp om een partij te vinden 
die hun website kon verbete-
ren. Het bedrijf Rocketstyle, 
Biltse specialist in o.a. resul-
taatgerichte online marke-
ting en het ontwikkelen van 
websites en webshops, wilde 
dat direct doen. 
Het deed zelfs meer dan 
werd gevraagd. Na een goede 
samenwerking heeft Stichting 
Eet Mee een hele nieuwe 
website. En daar zijn ze maar 
wat blij mee! 

Samen voor De Bilt > Matches

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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Mooie matches

Webinar 
Met onze founder Rabobank Rijn en Heuvelrug en collega’s van Samen voor Zeist organiseerden wij een 
live webinar ‘Financieel gezonde medewerkers’. Er kwamen diverse partijen aan het woord.
Medewerkers van Rabobank Rijn en Heuvelrug vertelden de actuele ontwikkelingen, toegespitst op 
werkgelegenheid en mogelijke financiële gevolgen daarvan voor werknemers. 
Stichting Sociaal Raadslieden legde daarna uit wat je als werkgever kunt doen om financieel gezonde 
medewerkers te houden.
Vanuit Wessels Zeist kwamen tot slot ervaringen uit de praktijk aan bod. In alle verhalen kwam duide-
lijk naar voren kwam dat openheid van het grootste belang is. Zaken aankaarten dus, en bespreken in 
vertrouwen. U kunt het webinar ‘Financieel gezonde werknemers’ hier nog terugkijken

Lunch voor medewerkers van Biltse zorginstellingen
Corona was voor medewerkers van zorginstellingen een intensieve periode. Daarom zetten we onze 
contactpersonen van de zorginstellingen in het zonnetje door voor hen een lunch te organiseren. 
Tijdens de lunch gingen de gesprekken over hoe zij deze periode ervaren hebben. Unaniem was men 
over dat het moeilijk was om mensen op afstand nabijheid te geven. Daarbij ervoeren ze veel onmacht 
en eenzaamheid. 
We organiseerden deze lunch met onze partner Tap DELA, die voor alle genodigden een heerlijke lunch, 
een bos bloemen en bonbons verzorgde. Tap DELA steunt graag initiatieven die meerwaarde geven aan 
het leven. Daarnaast bood het Utrechts Landschap de ruimte aan van Paviljoen Beerschoten, en sloten 
Susan Blokhuis en Robert Molema de lunch muzikaal af.

Samen voor De Bilt > Matches

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1620066377~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F4445%2F18%2F472228832%2F2116800633.mp4~hmac=a4adc3dd78c477c8a9cd9c1c9be61cef4d2cf574712475849bdd6bdd3005728b/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/4445/18/472228832/2116800633.mp4?filename=Rabobank+Webinar+Financieel+Gezonde+Werknemers.mp4
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches


Communicatie

 @SamenvrDeBilt 

 Bedrijfspagina

 Groepspagina

 Samen voor De Bilt

Website
www.samenvoordebilt.nl 

De Bilt in Beeld
https://debiltinbeeld.nl

Hierop publiceerde Hans Lebbe ook foto’s 
van onze activiteiten met een tekstuele
bijdrage.

Er verschenen diverse artikelen over onze
activiteiten in de Vierklank, de Biltsche
Courant en de Stadspers.

Online Offline

Voor Samen voor De Bilt is een goede communicatie met haar doelgroepen van belang, zowel
online als offline. Via social media en lokale media communiceren wij regelmatig over onze
activiteiten en columns. Online zijn we vindbaar op Facebook, Twitter en LinkedIn.
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Samen voor de Bilt > Nieuws

https://twitter.com/SamenvrDeBilt?lang=nl
https://twitter.com/SamenvrDeBilt?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/samen-voor-de-bilt/
https://www.linkedin.com/groups/4082832/
https://www.linkedin.com/groups/4082832/
https://www.linkedin.com/groups/4082832/
https://www.facebook.com/SamenvrDeBilt/
https://samenvoordebilt.nl
https://samenvoordebilt.nl
https://debiltinbeeld.nl
https://debiltinbeeld.nl
https://samenvoordebilt.nl/nieuws/


Organisatie

Aad Voermans - Aangenaam Ontwerp, 
maakte onder andere certificaten, 
uitnodigingen, de nieuwjaarskaart en het 
jaarverslag.
Fotograaf Hans Lebbe - HLP images, 
fotografeerde onze activiteiten. Met zijn 
beelden konden wij onze communicatie 
visueel ondersteunen.
Peter van der Horst, van het gelijknamig 
administratiekantoor, verzorgde de salaris-
administratie.
Sanne van der Zee - van der Zee Idee, voor 
ondersteuning bij ICT vragen. 
Lex Linsen - Linsen Communicatie, hielp bij 
de redactie van de columns.

Daarnaast bood een aantal vrijwilligers extra 
ondersteuning bij onze werkzaamheden:

Quirina Hulsink: communicatie(advies)  
en social media
Ruud van Roon: financiële administratie

Het bestuur:
Frans van Beek - Notarissen Houwing  
van Beek, voorzitter
Remco van der Veeke, Lentink de Jonge, 
penningmeester
Karin Brascamp, Stichting Delta De Bilt, 
algemeen bestuurslid 

De landelijke stichting Samen voor Betrokken 
Ondernemen ondersteunde ons met kennis 
en nieuwe applicaties.

Wij waarderen de inzet van alle organisaties 
en mensen. Waarvoor onze hartelijke dank! 

De dagelijkse leiding van Samen voor De Bilt lag in 2020 bij Joanne Penning (16 uur). Zij
werkte samen met Judith Boezewinkel (16 uur), Intermediair Maatschappelijke Betrokken
Ondernemen.

Ook dit jaar mochten we rekenen op de hulp van diverse partners in natura:

Samen voor de Bilt > Organisatie
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Founders en partners

Partners

Aangenaam Ontwerp
Accolade Zorg d’Amandelboom
Accon avm adviseurs & accountants
Administratiekantoor Peter van der Horst
Aeres MAVO Bilthoven 
Aeres VMBO Maartensdijk
Agterberg B.V.
BENG! Energiecoöperatie
Berg & Bosch Onderwijs 
BIGA Groep
Biltse Helpdesk
Biltsheerlijk
Business Contact de Bilt (BCB)
De Bilthuysen
De Vierklank / Vario Pers / Parel Promotie
De Wereldwinkel De Bilt
De Werkplaats Kindergemeenschap
Emmaus Bilthoven
EVT Management
FC De Bilt
Griftenstein & Zorg
Idea Bilthoven
HLP images
Hospice Demeter
Huize Het Oosten

Huussen 
Kinderopvang De Bilt
Kuin Bedrijfsarts & Consultant 
Het KunstenHuis
Kwintes
Linsen Communicatie
MENS De Bilt
Notarissen Houwing van Beek
Reg. Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Rembrandt Beheer
Restaurant Bij de Tijd 
Stichting Boogh
Stichting Delta De Bilt
Stichting Eet Mee 
StadsPers
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Tap DELA
Van der Zee Idee
Vereniging voor samenlevingsopbouw WVT
Vitras / Santé Partners Voedselbank De Bilt
Warande Leendert Meeshuis
Warande Wooncentrum Schutsmantel
Werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt
Werkplaats 21

Samen voor de Bilt > Fouders

Onze founders en partners droegen ook in 2020 betrokken ondernemen en Samen voor De Bilt 
een warm hart toe. Dankzij hun medewerking en financiële steun kon  Samen voor De Bilt haar 
activiteiten en werkzaamheden realiseren.

In 2020 mochten wij Openbare Bibliotheek Bilthoven IDEA verwelkomen als nieuwe partner.

Founders
Gemeente De Bilt, Rabobank Rijn en Heuvelrug, Reinaerde, RIVM
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Financiën

Inkomsten en uitgaven 2019 en 2020

2019 Inkomsten Uitgaven

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt
Opdrachten

Personeel
Algemeen
Huisvesting
Resultaat

Totaal

83.385
Totaal

83.385

16.050 71.444

24.208 4.743

41.876 4.098

6 5
4

%%

85
50

29

14

1.250 3.101

2020 Inkomsten Uitgaven

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt
Overig

Personeel
Algemeen
Huisvesting

21

 Totaal

76.209
Totaal

76.209

16.050 69.950

19.930 3.630

30.141 

10.088

3.404

%%

19
2

26
40

13 5 4

91



Samen voor De Bilt 
Leijenseweg 113 A4 
3721 BC Bilthoven 
T (06) 46 06 40 10
info@samenvoordebilt.nl 
www.samenvoordebilt.nl 

 @SamenvrDeBilt 

 Samen voor De Bilt

 Samen voor De Bilt

Uitgave: Samen voor De Bilt, april 2021

Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij betrokken bijdragen  
in kennis, kunde, mensen en middelen van onze founders en partners. 

Redactie: Lex Linsen  
Foto’s: Hans Lebbe - HLP images, RIVM, Rabobank, Annelies Kastein, Gemeente De Bilt,  
Ria Luchies en eigen archief
Vormgeving en productie: Aad Voermans - Aangenaam Ontwerp, De Bilt

© 2021 Samen voor De Bilt. Alle rechten voorbehouden. 
Verspreiden en openbaar maken is prima mits met vermelding van de bron. 

Samen voor de Bilt > contact

Colofon
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