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Op de huidige agenda voor 2018 staan vooralsnog de (vaste) activiteiten zoals de Zomerweek, het 

Timmerdorp, Jongerenfestival, Share your Story en filmmiddagen. 

Zomerweek 

Na de evaluatie van 2017 is besloten de Zomerweek voort te zetten zoals hij in 2017 is 

georganiseerd. Met dien ten verstande dat we in 2018 180 kinderen per dag willen ontvangen. De 

samenwerking met CuliNESSE wordt ook voor 2018 verlengd. Mariëlle Baars heeft aangegeven de 

hoofdleiding te zullen neerleggen. Het bestuur is al in gesprek met een aantal mensen om de 

hoofdleiding voor 2018 op zich te nemen. Daarbij streeft het bestuur naar een meerhoofdige 

hoofdleiding om de taken meer te verdelen en daar mee de lasten pp te verlichten. 

Timmerdorp 

Na een eerste editie in 2017 is tijdens de evaluatie gebleken dat het Timmerdorp zeer succesvol was. 

Zowel bij de deelnemers en hun ouders als bij de organisatoren. Ook de samenwerking met Nesse 

United is goed geweest. Voor 2018 staat er weer een Timmerdorp op de agenda. Wellicht in een iets 

gewijzigde vorm (aantal dagen, aantal deelnemers). Begin 2018 worden de voorbereidingen 

opgestart. 

Jongerenfestival 

Er is een voorzichtig initiatief voor een jongerenfestival op het strand van Nesselande. Omdat de 

organisatie hiervan veel werk is gaan we rustig kijken wat er mogelijk is. CuliNESSE denkt met ons 

mee. Wellicht lukt het al in 2018 anders wordt het 2019. 

Share your Story 

Een initiatief uit de wijk leidt tot een samenwerking met Nesse United. Tijdens 6 avonden worden 

deelnemers uit de wijk uitgenodigd om hun (levens)verhaal te vertellen en met elkaar te delen o.l.v. 

een professional die alles begeleidt. E.e.a. wordt momenteel (eind 2017) in gang gezet met als doel 

deze avonden vanaf februari 2018 te laten plaatsvinden. 

Filmmiddagen 

I.s.m. Buurtwerk is de intentie uitgesproken om in alle schoolvakanties een filmmiddag te 

organiseren voor kinderen uit de wijk. Buurtwerk stelt de filmruimte beschikbaar. Nesse United zal 

putten uit het e-mailbestand van de Zomerweek en het Timmerdorp om kinderen uit te nodigen 

hiervoor. Mocht deze activiteit een succes worden dan kan er worden uitgebreid naar filmavonden 

voor tieners op een vrijdagavond. 



Computer/I-pad les jongeren-ouderen 

Het idee is geopperd om jongeren ouderen in de wijk te helpen met het omgaan van 

computers/tablets. Dit wordt verder uitgewerkt. 

 

Overige activiteiten 

Naast bovenstaande initiatieven blijft Nesse United op zoek naar nieuwe activiteiten in de wijk 

Nesselande die verbindend werken. Daartoe nodigt zij de bewoners van Nesselande van harte uit 

zich bij Nesse United aan te melden en zich te presenteren. 

Vrijwilligers en participatie andere initiatieven 

Ons vrijwilligersbestand is stabiel. We putten voornamelijk uit de leden van de betrokken kerken 

maar ook zien we (heel fijn!) steeds meer wijkbewoners die ons helpen. Voor 2018 staat op de 

agenda een vrijwilligersovereenkomst te ontwerpen waarin de vrijwilliger aangeeft de 

omgangsregels van onze stichting te onderschrijven. Deze omgangsregels worden binnenkort op 

onze website gepubliceerd. Samenwerking met Buurtwerk wordt besproken voor 2018. 

Website 

Doel voor 2018 is onze website meer te professionaliseren en up-to-date te houden. Er is inmiddels 

een webmaster gevonden die de website gaat onderhouden. Ook wordt er momenteel een enquête 

onder bezoekers gehouden i.v.m. verbeterpunten. Per jaar wordt er een nieuwsbrief op de website 

gepubliceerd. 

Betrokkenheid van de kerken 

Bij de oprichting van stichting Nesse United waren 3 kerken vertegenwoordigd: De Terp, Kerk in 

Nesselande en de Lichtkring. In de afgelopen jaren is gebleken dat de betrokkenheid van 

Evangelische gemeente de Terp niet meer aanwezig is. Dat vinden we jammer. Het bestuur van 

Nesse United zal de Terp verder niet meer meenemen in haar berichtgevingen. De betrokkenheid 

van beide andere kerken is groot. Daar is het bestuur dankbaar voor.  

Financieel 

Het boekjaar van 2017 wordt met een positief saldo afgesloten. De reserves kunnen aangewend 

worden om een deel van de activiteiten in 2018 te bekostigen. De subsidiemogelijkheden van de 

gemeente Rotterdam (Opzoomer) zullen ook in 2018 weer aangevraagd worden en het werven van 

nieuwe subsidiebronnen zal ook onze aandacht krijgen. Stichting Nesse United wil graag, zoals 

afgesproken, financieel onafhankelijk zijn van de twee betrokken kerken. Incidentele bijdragen van 

de genoemde kerken zullen wij per activiteit, indien nodig, bij hen aanvragen. Voor 2018 staat ook 

een ANBI-aanvraag op de planning. 

Bestuur 

Onze penningmeester heeft aangegeven in september 2018 zijn taken te willen overdragen. Wij gaan 

op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
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