
BUSINESSPLAN 
2020 EN VERDER



’Onze jongeren hebben de toekomst.
Wie helpt hen in deze rumoerige wereld!’
Henk Fennema. 
Initiatiefnemer Fenexpo, eigenaar RIWIN Hogedrukreiniging 
en namens The Mall voormalig jongerencoach van Jack (voorpagina)
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1  INLEIDING
Dit businessplan omschrijft hoe The Mall Gorinchem 
het jongerenwerk in 2020 en verder wil vormgeven. 
The Mall heeft zich de afgelopen jaren bewezen als 
een betrouwbare, professionele en gedreven partner in 
de uitvoering van het jongerenwerk. Wij zetten ons in 
voor alle jongeren ongeacht geloof, geslacht, ras, kleur, 
seksuele geaardheid, opleiding of anderszins. Met vijf 
betaalde medewerkers en ruim vijfendertig vrijwilligers 
bouwen wij aan relaties met (kwetsbare) jongeren 
afkomstig uit alle wijken. Zo bereikten wij in 2019

311 jongeren met onze jongerencentra, ruim 400 jongeren 
met voorlichting, 123 jongeren met coaching en 126 
meiden met ons meidenwerk.1 Daarnaast hebben wij 
uitstekende samenwerkingsrelaties opgebouwd met 
wijkbewoners, politie, hulpverleningsorganisaties en 
andere instellingen en personen in het lokale netwerk. 

De komende jaren willen we de relaties met kwetsbare 
jongeren blijven onderhouden en blijven bijdragen aan de 
ontwikkeling van Gorcumse jongeren. En we nodigen u 
van harte uit om mee te doen.

Kenmerken van The Mall Gorinchem

The Mall is onderdeel van Stichting Youth for Christ Gorinchem. Samenwerken met The Mall betekent 
samenwerken met:
1. Jongerenwerkers met een ‘dichtbij mentaliteit’. Wij zoeken jongeren actief op in de wijk. Zo zijn we 

zichtbaar en toegankelijk voor jongeren, vrijwilligers, lokaal netwerk en hulpverleningsorganisaties.
2. Jongerenwerkers die bereid zijn een extra mijl mee te lopen. Wij zijn ons ervan bewust dat echte 

ondersteuning van jongeren ontstaat als we beschikbaar zijn en duurzame relaties aangaan. We investeren 
extra in een jongere wanneer dat nodig is en zijn flexibel in onze beschikbaarheid. Daarbij geven we jongeren 
niet op. Ze blijven welkom en krijgen nieuwe kansen.

3. Jongerenwerkers die weten hoe zij moeten samenwerken. Wij werken samen met organisaties en 
initiatieven die zich richten op groei en perspectief voor jongeren. Hierdoor zijn we sterk geïntegreerd in de 
Gorcumse samenleving.

1 Jaarverslag 2019, Stichting Youth for Christ Gorinchem, The Mall Jongerenwerk.
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2  ONZE VISIE
Wij zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen we gedreven door Gods onvoorwaardelijke 
liefde en met een drive voor kwetsbare jongeren. We richten ons op jongeren in de leeftijd van 10-25 jaar. Met minimale 
middelen gaan we voor maximale impact.

Ons model: de plek van ons jongerenwerk in de Gorcumse samenleving
The Mall Gorinchem staat niet op zichzelf. We zijn onderdeel van een samenleving waarin meerdere partners bouwen aan 
een maatschappij waarin iedereen ertoe doet. Het model laat zien hoe wij kijken naar de verbinding en samenwerking 
tussen jongeren (blauw), The Mall (groen), het lokale netwerk (rood) en hulpverleningsorganisaties (oranje).

The Mall Jongerenwerk

Outreachend werk  |  Jongerencentra  |  Meidenwerk  |  Coaching  |  Projecten
FIGUUR 1: 

Model zienswijze van  
The Mall Gorinchem  

op jongerenwerk.
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 JONGEREN: Bijdragen aan groei, helpen mee te doen en bij te dragen

Ons primaire maatschappelijke doel als organisatie is 
om bij te dragen aan de groei van jongeren in de 
wijk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare 
jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om 
veilig op te kunnen groeien. Doordat wij al sinds 2002 
in Gorinchem actief zijn, hebben we vertrouwensrelaties 
en een groot netwerk onder jongeren en hun omgeving 
opgebouwd. De afgelopen jaren hebben we jongeren 
bereikt met een grote diversiteit aan culturele 
achtergronden. Wij verbinden deze jongeren met elkaar, 
onder andere door gezamelijke activiteiten en door met 
hen in gesprek te gaan over thema’s als diversiteit. Sinds 
2015 hebben we extra aandacht voor jonge vluchtelingen 
en statushouders met een ondersteuningsbehoefte. Wij 
bieden hen praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het 
aanmelden bij een sportvereniging.

Het tweede doel dat wij nastreven, is om jongeren 
te helpen zich actief in te zetten voor de Gorcumse 
samenleving. Dit doen we door te helpen om mee te 
doen en bij te dragen aan activiteiten die wij vanuit The 
Mall organiseren en activiteiten die andere organisaties in 
de wijk organiseren. Binnen The Mall betekent de bijdrage 
van jongeren bijvoorbeeld dat zij praktisch ondersteunen 
met koken, activiteiten organiseren en bijdragen aan 
het opknappen van de jongerencentra. Daarnaast 
betekent het dat ze andere jongeren stimuleren om hun 
verantwoordelijkheid te nemen.
We zien bij een deel van de groep jongeren tussen de 
16 en 23 jaar een verandering van passief hangen naar 
meedoen en actief bijdragen. Deze oudere groep jongeren 
zetten we bewust in als rolmodel richting leeftijdsgenoten 
en richting de jongere groep (in de leeftijd van 10-18 jaar). 

Het jongerencentrum is een goede plek waar ik 
met vrienden kan zijn. De vrijwilligers zijn heel 
aardig en staan open voor mij. Als ik problemen 
heb, kan ik terecht bij de jongerenwerkers van 
The Mall en krijg ik hulp of advies.
Fuad, 17 jaar

Ik vind het jongerenwerk van The Mall een 
goede zaak. Omdat wij als jongeren dan van de 
straat zijn. En omdat we hulp kunnen krijgen bij 
dingen die we moeilijk vinden. En het is er erg 
gezellig, omdat er allerlei dingen te doen zijn, 
zoals darten, poolen, gamen.
Sam, 20 Jaar
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 LOKAAL NETWERK: Meedoen aan initiatieven in de wijk, samen jongeren supporten 

Onder lokaal netwerk verstaan wij maatschappelijke 
organisaties en initiatieven die in één of meerdere wijken 
diensten en activiteiten aanbieden. In het kader vindt u 
een overzicht van de organisaties waar wij op dit moment 
relaties mee onderhouden. Waar mogelijk en gewenst, 
houden wij jongeren op de hoogte van de activiteiten die 
deze organisaties bieden, en stimuleren wij hen mee te 
doen aan deze activiteiten.

Daarnaast richten wij ons in de relatie met het lokale 
netwerk op het gezamenlijk bieden van de benodigde 

support aan jongeren. Dit heeft in de praktijk geleid 
tot strategische samenwerkingsverbanden met Politie, 
Poort6 en Gorinchem Beweegt. We vinden elkaar in de 
duurzame aanwezigheid in de wijk, dichtbij bewoners en 
jongeren. We evalueren onze samenwerking en kijken we 
wat we kunnen verbeteren. We versterken de leefbaarheid 
door innovatieve projecten te ontwikkelen die bijdragen 
aan groei bij jongeren. Buurtsportcoaches, wijkagenten, 
medewerkers van Stad & Buurt en de jongerenwerkers 
kennen elkaar en weten elkaar te vinden.

Lokaal netwerk waarmee we samenwerken

Athletes in Action, Bendr Gorinchem, Bibliotheek AanZet, Bliek in Actie, DaVinci College, Dienst Gezondheid & 
Jeugd, Gemeente Gorinchem, Gorinchem Beweegt, Gorkum TV, Internationaal FilmFestival Gorinchem, It takes 
a Village, Jeugdatelier Gorinchem, Kerken, KLIK Gorinchem, LeerWerkLoket Alblasserwaard Vijfheerenlanden, 
LimonadeBrigade, Moskee Annasr, Ouders/verzorgers, Politie Lek en Merwede, Poort6, Proxsys-League, 
PuberCafé, Scholen Primair Onderwijs (Anne Frank, Beatrix de Burcht, De Poorter, De Regenboog, De 
Tweemaster, J.P. Waale, Mariëngaarde, Samen Onderweg), Scholen Voortgezet Onderwijs (De Noordhoek, 
De Windroos, Fortes Lyceum, Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem, ISK De Toekomst, Merewade PRO, 
OMNIA College), Bendr Gorinchem, Stichting Kindercentra Gorinchem, Stichting Leergeld, Stichting T.I.M., 
Superkids, SWV PasVOrm Gorinchem e.o., UWV, Vluchtelingenwerk, Wijkcentrum Rozenobel.

The Mall kent de jongere vaak beter, of anders 
dan wij. De jongerenwerkers spreken dezelfde 
taal als de jongeren en kunnen hen makkelijker 
aanspreken op basis van gelijkwaardigheid. 
Pascale Mol, intern begeleider Merewade Pro

Ik zie hoe The Mall een plek is waar jongeren 
met hun vragen en problemen terecht kunnen 
en waar ze zichzelf mogen zijn.
Connie Kegel, medebeheerder Wijkcentrum Rozenobel
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 HULPVERLENINGSORGANISATIES: Meedoen en aanvullend aanbod

Onder hulpverleningsorganisaties verstaan wij organisa-
ties die professionele zorg kunnen bieden aan jongeren 
die met (grote) problemen kampen in hun psychische, 
sociale en/of emotionele ontwikkeling. In het kader vindt 
u een overzicht van de hulpverleningsorganisaties waar 
wij op dit moment relaties mee onderhouden. Als wij hier 
aanleiding toe zien, stimuleren wij jongeren om gebruik 
te maken van de hulp die deze organisaties bieden.

Omdat we een vertrouwensband met jongeren hebben, 
signaleren we problemen tijdig en is professionele 
zorg niet altijd (direct) nodig. Goede afstemming met 
hulpverleningsorganisaties is van essentieel belang, om 
gezamenlijk te kunnen bekijken wat een jongere nodig 
heeft en tot een gecoördineerd aanbod te kunnen 
komen. In de praktijk gaat het hierbij zowel om afstem-
ming op casusniveau als om het vormgeven van een 
hulpverleningsaanbod. Essentieel is dat we voorkomen 
dat we langs elkaar heen werken, of juist dat we jonge-
ren niet goed in beeld hebben, waardoor ze tussen wal 
en schip vallen.

Hulpverleningsorganisaties waarmee we samenwerken

ASVZ, Avres, Jeugdbescherming West, Jeugd Preventie Team, Leger des Heils, MEE Zuid-Holland Zuid, Rivas, 
Sociaal Team, Stichting HALT, Stichting Het Babyhuis, Stichting Philadelphia, Stichting ’t Middelpunt, Syndion, Vivenz 
maatschappelijke dienstverlening, William Schrikker Stichting, Youz, Yulius, ZOW.

Voorbeelden van samenwerking met 
hulpverlening

• The Mall Gorinchem is actief betrokken geweest 
bij de totstandkoming van ZOW (Zorg, Onderwijs en 
Werk). Met dit project krijgen jongeren die dreigen uit 
te vallen op school een traject aangeboden om toe 
te werken naar een passende opleiding of passend 
werk. Daarmee krijgen ze weer toekomstperspectief. 
• In samenwerking met het DaVinci College draaien 
we een project voor Jonge Moeders. Waar nodig 
werken we hierbij samen met het Sociaal Team. 
• Ook bieden we vanuit onze samenwerking 
met Stichting HALT Gorcumse jongeren een 
taakstrafplaats aan. We zetten vervolgens in op 
coaching en verbinding met het jongerenwerk om 
terugval te voorkomen.
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 THE MALL GORINCHEM: Stimuleren van groei van jongeren

We zijn al ruim achttien jaar duurzaam aanwezig in 
Gorinchem. Bij outreachend werk, jongerencentra, 
meidenwerk, coaching en projecten zijn we gericht op 
het samen met anderen stimuleren van groei van 
jongeren. Deze activiteiten worden verder toegelicht in 
hoofdstuk 3.

Vanuit The Mall Gorinchem hanteren wij een werkwijze 
die zich in hoofdlijnen laat samenvatten door de volgende 
vier kernbegrippen:

1. Relationeel. We geloven dat we jongeren die extra 
ondersteuning nodig hebben, het beste kunnen 
bereiken met een relationele aanpak. Dit is vaak een 
voorwaarde voor jongeren om in gesprek te gaan 
over hun behoeften, problemen en mogelijkheden 
voor verandering. We zetten in op laagdrempelig 
contact met jongeren en zijn duurzaam aanwezig in de 
leefomgeving van jongeren.

2. Behoeftegericht. Dit betekent dat we onze inzet en 
(voortgang van) projecten steeds weer afstemmen op 

de daadwerkelijke behoeften van jongeren: de vraag 
achter de vraag. We geven jongeren een actieve rol in 
hun eigen groei. Gebieden waarop jongeren kunnen 
groeien zijn financiën, geestelijk welzijn, huisvesting, 
politie en justitie, lichamelijk welzijn, persoonlijke 
veiligheid, risicogedrag, school/werk, sociale omgang 
en vrijetijdsbesteding. We sluiten aan bij waar de jongere 
staat.

3. Integraal. We richten ons op meerdere leefwerelden 
van jongeren: thuis, op straat, online, op school en op 
de sportvereniging. En daarbij zijn alle aspecten van 
hun leven voor ons van belang: fysiek, emotioneel, 
geestelijk en sociaal.

4. Flexibel. The Mall is een wendbare en flexibele 
organisatie die op basis van actuele ontwikkelingen 
schakelt op trends en ontwikkelingen in de leefwereld 
van jongeren. We zijn voortdurend op zoek naar 
vernieuwingen binnen het werkveld die bijdragen aan 
de groei van jongeren.
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3  ONS AANBOD
Ons aanbod bestaat uit verschillende projecten. 
Rode draad in deze projecten is onze relatie met 
kwetsbare jongeren. Die willen we onderhouden en 
uitbouwen om hen de ondersteuning te bieden die ze 
nodig hebben. 

1. Jongerencentra
Onze drie jongerencentra zijn wekelijks geopend. 
Zij vormen de plekken waar jongeren elkaar en ons 
kunnen ontmoeten. In deze jongerencentra signaleren 
we problemen en trends die onder jongeren spelen. De 
jongerenwerker kent de jongeren en is actief bezig met 
het verdiepen van de vertrouwensband met jongeren. Op 
een laagdrempelige manier weet hij het gesprek aan te 
gaan over belangrijke thema’s.

2. Outreachend jongerenwerk 
We zijn regelmatig in de Haarwijk, Gildenwijk en 
Binnenstad op straat aanwezig. We zoeken jongeren 
op waar ze zijn, leggen contact en nodigen hen uit voor 
activiteiten. We zijn online actief en proactief richting 
(partner)organisaties.

3. Meidenwerk
Met het meidenwerk richten we ons met name op meiden 
in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Daarnaast hebben 
we een project voor jonge moeders. 

Tijdens de MeidenMalls in de Lingewijk en de Gildenwijk 
organiseren we diverse activiteiten en gebruiken we 
de methodiek SuperWoman. Aan de hand van deze 

methodiek leren jonge meiden op een zelfbewuste manier 
om te gaan met zichzelf, hun gedachten en hun gedrag 
in sociale en persoonlijke situaties. We maken ze bewust 
van hun eigen kracht. Thema’s die tijdens MeidenMalls 
aan bod komen zijn onder andere social media, 
seksualiteit, pesten, talenten en zelfbeeld.

Een balans vinden tussen studeren en jong ouder zijn.  
De integrale aanpak 'jong ouder zijn' van The Mall 
draagt bij aan het toekomstperspectief van stude-
rende ouders bij het Da Vinci college. Dit draagt bij  
aan voorkoming voortijdig schoolverlating.
Willy Koolwijk, Zorgcoördinator DaVinci

Jonge Moeders

In samenwerking met DaVinci College ondersteunen 
we sinds 2016 (aanstaande) jonge moeders. 
Sommige jonge moeders hebben aan een aantal 
adviesgesprekken voldoende, andere jonge moeders 
ondersteunen we intensief. De zorgcoördinatoren van 
DaVinci verwijzen zwangere meiden, indien gewenst, 
door naar The Mall voor begeleiding. Waar het nodig 
is, trekken we samen met het Sociaal Team op. 
Jonge moeders die niet op het DaVinci College zitten 
kunnen uiteraard ook begeleiding krijgen.

10



4. Coaching
Met onze coaching begeleiden we kwetsbare jongeren 
die extra ondersteuning nodig hebben. Deze coaching 
richt zich op één of meerdere leefgebieden. Onze 
jongerenwerkers zijn agogisch geschoold en kunnen 
goed omgaan met de coachingsbehoefte van zowel 
groepen als individuele jongeren. We stemmen af met 
betrokkenen uit het sociale netwerk en/of verwijzen door 
naar hulpverleningsorganisaties. We zetten extra in op 
coaching voor jongeren in de leeftijd van 18 jaar en ouder. 
Veel jongeren hebben een extra ondersteuningsbehoefte 
in de periode waarin zij meerderjarig worden. Wij bieden 
doorlopende ondersteuning waar hulpverlening soms 
stopt vanwege 
de leeftijdsgrens. 

5. Overig: 
ruimte om in te spelen op actualiteiten
Naast het hierboven beschreven projectenaanbod creëren 
we ruimte om in te spelen op trends en actualiteiten. 
Doordat we behoeftegericht werken, komen we regelmatig 
signalen tegen waar we graag mee aan de slag gaan. 
Dit doen we bijvoorbeeld met het project 'Social Media' 
waarin we jongeren voorlichting geven op scholen en in onze 
studio met hen werken aan mediacompetenties. Een ander 
project is het Zaalvoeltbalteam The Mall Jongerenwerk. 
In oktober 2019 is deze voor de vijfde keer van start 
gegaan in de jeugdcompetitie van de Proxsys League. Dit 
is voor ons een middel om een jonge groep beter te leren 
kennen en met hen te werken aan vaardigheden zoals 
samenwerken, afspraken nakomen en doelen stellen. In 
het Young Leaders Traject worden jongeren zich bewust 
van hun potentie als rolmodel. Naast focus op persoonlijke 
ontwikkeling maken ze een concreet plan om een positieve 
bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving.
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4  ONZE MENSEN
Wij borgen de kwaliteit en professionaliteit van het 
jongerenwerk door de inzet van ervaren professionals 
met minimaal een hbo-opleiding. Ieder van deze 
professionals brengt zijn of haar eigen specialisme in. 

Jongerenwerkers hebben de ruimte om met een eigen 
mandaat proactief te werk te gaan. Alle medewerkers 
beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag.

Nick Dees - 32 uur
Nick zet sport en humor in als middel om jongeren 
met elkaar en hun omgeving te verbinden. Na zes 
jaar jongerenwerk in Ede werkt Nick sinds 2014 
in de Haarwijk en de Binnenstad. Hij houdt van 
innovatie en strategie en is eindverantwoordelijk 
voor het werk.

Leenard Kanselaar - 24 uur
Sinds september 2013 is Leenard als jongerenwerker 
actief bij The Mall. Met zijn gedrevenheid en 
enthousiasme inspireert hij jongeren uit de Gildenwijk om 
een bijdrage te leveren aan de Gorcumse samenleving. 
Leenard is Expertcoach Mediaopvoeding en coördinator 
van het Social Media project. Hij helpt jongeren en 
opvoeders om hun mediawijsheid te vergroten.

Eline Wittekoek - 9 uur
Als jongerenwerker bij de PKN zette Eline met vrijwilligers diverse 
activiteiten op. Sinds 2018 is ze meidenwerker in de Gildenwijk en de 
Lingewijk. Eline ondersteunt kwetsbare meiden in hun ontwikkeling, 
houdt van organiseren en creëert met haar zorgzaamheid een 
thuisgevoel voor jongeren.
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Matheus Sales de Moura - 8 uur
Matheus werkt als teamleider in Eindhoven en als 
jongerenwerker in Gorinchem. Hij is podiumartiest en kent 
de straatcultuur van binnenuit. Matheus werkt sinds 2014 
in Gorinchem en is zeer sterk in talentontwikkeling van 
kwetsbare jongeren. Dit doet hij relationeel, methodisch 
en resultaatgericht. Hij volgde de post-hbo opleiding 
Projectmanagement en is naast de muziekstudio 
verantwoordelijk voor het Young Leaders Traject. 

Jeremy van ’t Hof - 4 uur
Jeremy groeide op in de Stalkaarsen. Hij leidde veel 
sociale projecten op sportverenigingen, basisscholen 
en kerken in binnen- en buitenland. Als allround 
jongerenwerker was hij de afgelopen drie jaar zeer 
flexibel inzetbaar in alle wijken. Jeremy zet jongeren 
in hun kracht en combineert kritisch abstract denken 
met sensitiviteit voor de behoeften van jongeren.

Inzet van vrijwilligers
Wij voeren heel bewust onze activiteiten uit met 
professionele jongerenwerkers én vrijwilligers en 
stagiaires. Op dit moment zijn er 35 vrijwilligers en 
stagiaires aan The Mall Gorinchem verbonden.
Daarnaast bieden we plekken aan maatschappelijke 
stagiairs. Bij zowel het uitvoerend jongerenwerk als 
bij de interne bedrijfsvoering zijn vrijwilligers een 
waardevolle aanvulling en worden ze ingezet op basis 
van interesse, eigen leerdoelen en expertise. Ze 
dragen bij aan de stabiliteit, kwaliteit en continuïteit 
van het werk en krijgen de kans om van betekenis te 
zijn voor jongeren.

De jongere van een half jaar geleden is niet meer 
de jongere van nu. Zelfs een grote etterbak wordt 
soms iemand met plannen en idealen. Daar kan ik 
van genieten.
Adrie van Renswoude, vrijwilliger The Mall Centrum
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5  WELKOM OM MEE TE DOEN
Social return on investment
Met het beschikbaar stellen van diensten en producten 
tillen ondersteuningspartners het jongerenwerk naar een 
hoger plan. Dankzij hun waardevolle bijdrage wordt de 
expertise en slagkracht vergroot. Door middel van
financiële ondersteuning dragen ze bij aan lokaal, 
duurzaam en kwalitatief jongerenwerk. Daarnaast zorgt
de betrokkenheid voor lokale netwerkverbreding, die we 
inzetten om Gorcumse jongeren te laten groeien

in hun ontwikkeling. Jongeren met een klein netwerk 
krijgen nieuwe kansen voor een stage of werkplek of
worden kortdurend gecoacht door een professional uit 
het bedrijfsleven. Ze gaan aan de slag met concrete
doelen en ontwikkelen voor zichzelf een realistisch 
toekomstperspectief. Op dit moment is er al een groot 
aantal partners dat ons werk ondersteunt. U bent van 
harte welkom om ook partner te worden. 

Ondersteuningspartners

225 donateurs, 17 kerken, 100% Voetbal, Albert Heijn, Al-Maclaa, Architecten Loor en Verkuil, ATG 
Audiovisueel, Avetisov, Bakkerij Hicret, BOS Reclame, CAN Supermarkt, Carpe Diem Fotografie, Cindruk, 
C&W Groep, Evenementenhal Gorinchem, Garage van den Bergh, Gemeente Gorinchem, Haar Sieraad 
Kappersbenodigdheden, Hammouti, Hamstra VOF, IKG Ondernemersvereniging, ItsaRep, Kapsalon 
Silva, Kringloop Giessenlanden, Leuk! Makelaars, PLUS Elbert van den Doel, Proxsys Cup, Rabobank, 
ReclamastLED, Resultante, RIArrange, Scouting A.P.V., Stamhout Communicatie, Stichting Moving-On, 
Stichting Ontmoeting, Transmissie, Van der Brugge Makelaardij, Visser & Visser, Voedselbank Gorinchem, 
Vreugdenhil Dairy Foods, Woonboulevard Spijksepoort, Youth for Christ Nederland, Zeven Zegels Music.

We hopen dat u samen met ons wilt bouwen aan duurzame relaties met kwetsbare jongeren in Gorinchem.
In de tabel op de volgende pagina vindt u de financiële situatie van midden 2020.

In groen leest u wat er reeds is toegezegd, in rood de bedragen die we nog streven binnen te halen. Dit doen we 
op diverse manieren. We zijn met een aantal kerken in gesprek of zij structureel kunnen bijdragen, dan wel hun 
bijdrage kunnen vergroten. We doen diverse aanvragen bij fondsen en we hopen dat bedrijven enthousiast worden 
om mee te doen. Als bedrijf kunt u wellicht het straatwerk meefinancieren of de coaching van een jongere à 450 
euro per jaar voor uw rekening nemen. Als u hiervoor graag een tegenprestatie wenst, bijvoorbeeld in de vorm van 
naamsvermelding, dan gaan we daar uiteraard graag met u over in gesprek.
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PROJECTEN 2020:

€ 58.500€ 66.500

TOTAAL 2021: € 125.000

€ 11.000

The Mall Centrum: € 14.500

The Mall Gildenwijk: € 14.500

The Mall Haarwijk: € 14.500

€ 7.250

MeidenMall Gildenwijk: € 7.250

€ 7.250

MeidenMall Lingewijk: € 7.250

Coaching: € 39.000

Zaalvoetbalteam: € 4.500

Outreachend werk: € 10.000

€ 0

Social Media voorlichting: € 15.000

€ 5.000

Young Leaders Traject: € 5.000

€ 10.000

€ 20.000

€ 4.500

€ 5.000

€ 15.000

€ 41.500€ 90.000

€ 4.500€ 10.000

update: 3 december 2020
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Youth for Christ Gorinchem
Burgstraat 37, 4201 AB Gorinchem
M 06 371 764 67 (Nick Dees) 
info@themallgorinchem.nl 
www.themallgorinchem.nl

NL37 RABO 0153 4212 82 
t.n.v. Youth for Christ Gorinchem


