Bikkel
Bulletin
We blijven op stoom!
2014 was voor ons een belangrijk
jaar. Veel jongeren vonden een plekje
bij ons, veel instanties benaderden
ons voor samenwerking, we startten
nieuwe projecten en we staken een
boel energie in het steviger neerzetten
van onze organisatie. Met als mooie
beloning twee positieve beoordelingen

in kwaliteitsaudits en toekenning van de
anbi-status.
Een mooie basis om dit jaar weer verder
groeien en samen met onze jongeren
ideeën te bedenken en waar te maken.
Want stilzitten, dat is niks voor ons. We
blijven op stoom.
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Aan de klus
Steeds meer organisaties vinden ons voor het doen van klussen. Een
mooie manier voor onze Bikkels om werkervaring op te doen! In de laatste
maanden van het afgelopen jaar hadden we het er lekker druk mee.

Bikkels en VVN maken
het velilig
“Ik wil je zien!” Onder dat motto hield Veilig Verkeer Nederland eind november
de Verlichtingsactie. Fietsers op fietspaden kregen een controle op verlichting en
reflectoren. Ze vroegen ons te helpen. Onze Bikkels en met name Danny waren
samen met de Mobiele Rijwielservice van Olaf Damstra aanwezig om gratis
kleine reparaties te doen.

Let’s Gro!

Niet te missen waren ze, 15 stoere fietsen verspreid over de binnenstad. Ze
markeerden op 21 en 22 november de locaties van het inspiratiefestival Let’s
Gro. De organisatie van het festival had ons gevraagd om daarvoor bijzondere
fietsen te maken.
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Anbi
Op een dag in november kregen we een blauwe
envelop… en yes!!! …deze keer zat er goed nieuws
in. Bij de Belastingdienst hadden we de anbi-status
aangevraagd en deze brief vertelde ons dat we hem
hebben gekregen.
Anbi staat voor ‘Algemeen nut beogende instelling’.
Deze status krijg je alleen als je aan een aantal strenge
voorwaarden voldoet. Zo moet je je voor minstens 90%
inzetten voor het algemeen nut, mag je geen winstoogmerk hebben en als de
stichting ophoudt te bestaan, moet eventueel vermogen geschonken worden
aan een andere anbi-instelling. Ook is volledige transparantie een belangrijke
voorwaarde. Daarom staat alle informatie over ons beleid, onze organisatie, onze
aanpak en onze financiën op onze website.
De anbi-status is een prachtig ‘bewijs’ van onze sociale intenties en heeft een
aantal mooie voordelen. We mogen bepaalde kosten terugvragen en iedereen
mag ons belastingvrij een schenking doen. Met de garantie dat het enkel en
alleen besteed wordt aan onze projecten. En dat voelt voor iedereen goed!

Pand #4 en pand #5
Om te blijven groeien en nieuwe
projecten op te starten hebben we
natuurlijk ook ruimte nodig. Daarom
hebben we er twee nieuwe panden
bij. Aan de Ulgersmaweg hebben we
een pand speciaal voor opslag. Want
we hebben nogal veel spullen…☺ En
aan de Travertijnstraat huren we van
Carex een vleugel van een verlaten
schoolgebouw. Dat biedt ruimte aan
grootse plannen, waar we de komende
maanden aan gaan werken onder de
naam ‘De Leuke School’. Ook gaan we
daar weesfietsen demonteren / slopen

en onze samenwerking met Moustache
Meubelen verder uitbreiden. Wat we
erg leuk vinden, is dat een aantal
schakelklassen van praktijkscholen
hier ook les gaan krijgen. Een van die
scholen is De Bolster, waar we al veel en
fijn mee samenwerken. Een aantal van
hun leerlingen werkt bij Moustache en zo
komen we dus ook onder dit nieuwe dak
weer allemaal samen. Dat wordt weer
gezellig aan de eettafel
.

☺

Carex
Carex beheert leegstaande panden en
daar moet regelmatig iets in gebeuren.
Gerard, een van onze Bikkels, is zo
allround dat hij voor hen aan de slag
kon. Hij heeft ondertussen veel werk
voor ze verzet in het pand dat we van
Carex huren aan de Travertijnstraat en
gaat ook allerlei andere klussen voor
hen oppakken.

Het Hanze Huis
Voor Het Hanze Huis hebben we kerstpakketten ingepakt. Onze Bikkels deden
het in razend tempo en bedachten zelf een strak proces om het zo snel mogelijk
en foutloos te doen. Iedereen blij!
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We barsten van het talent!
Je talent vinden en daar iets mee
doen, daar gaat het om bij ons. Die
zoektocht leidt regelmatig naar een
opleiding.
Op dit moment zitten Frank, Sven
en Bryan op school en daar zijn we
hartstikke trots op. Alke liep haar stage
bij ons en is inmiddels afgestudeerd

Pedagogisch medewerker.
Frans is begonnen met de opleiding
SPW. Laurence maakt de komende
maanden zijn scriptie af en is dan Master
International Business and Management.
Johan haalde zijn ErvaringsCertificaat
en Danny en Olaf deden een cursus
bij de Innovam en zijn nu officieel
leermeester.

Talentcentrum Autoservice
Vakgekken zou je ze kunnen noemen.
Anne, Johan en Robert, die onze
autogarage Bikkels & Bolides bestieren.
Ze delen hun kennis graag met jongeren

en er komen steeds meer jongeren die
het autovak willen leren. Dat gaat mooi.
Zo ontwikkelt de garage zich tot een
Talentcentrum!

We houden ook van heel
ander talent!

De Leuke School
De jongeren die bij ons komen werken
en leren, hebben veel talent maar meestal geen zitvlees. Het onderwijssysteem
in Nederland is daar niet op ingericht,
waardoor deze jongeren vaak uitvallen.
Met alle gevolgen voor hun toekomst
van dien. Aan de andere kant horen we
vanuit het bedrijfsleven dat de aansluiting
van het huidige onderwijs op de praktijk
nogal te wensen overlaat. De combinatie

van deze twee signalen is de basis van
ons plan om een nieuw soort onderwijs
te gaan aanbieden. We noemen dat De
Leuke School. Het wordt een plek waar
jongeren (en later ook volwassenen)
kunnen kiezen wat ze willen leren en dat
vervolgens leren door te ‘doen’. Door
nauw samen te werken met bedrijven
kunnen we de kansen op een baan voor
onze jongeren enorm vergroten.

VACATURE

Er loopt in de stad natuurlijk ook nog heel
veel ander talent rond. Stichting Dames
Topvolleybal Groningen benaderde
Agnes met de vraag of ze hen wilde
ondersteunen met communicatie en
pr. Als oud-volleybalster was er maar
een antwoord mogelijk: JA! Het is
fantastisch dat we in onze stad een team
in de Eredivisie hebben. Ze spelen hun
thuiswedstrijden in het Alfacollege bij
Kardinge. Kom eens kijken!
Check www.dames1lycurgus.nl

“Door bewegen voel je je zo
veel beter!”
Aldus Roel Bos. En hij kan het weten,
want al meer dan 25 jaar is Roel Bos
schaatstrainer, shorttracktrainer en sinds
2008 personal trainer met een eigen
sportschool in ons pand aan Lichtboei.
De leden van zijn schaatsploeg waren
lid van de gewestelijke selectie in het
Noorden van het land, flink gemotiveerd
om resultaten te behalen. In zijn
trainersloopbaan ontdekte hij ook zijn

eigen talent om mensen te begeleiden
en te motiveren die juist niet gewend
waren om te bewegen. Het lukte Roel om
mensen die door fysieke of psychische
aandoeningen passief waren geworden,
in beweging te krijgen.
En omdat hij in ons pand zit, kunnen ook
onze jongens bij Roel werken aan hun
kracht.

Fietsenmaker /
Stallingbeheerder
Voor het servicepunt en de rijwielstalling in het
gebouw van de DUO en Belastingdienst zoeken wij
een fietsenmaker / stallingbeheerder voor de ‘vroegeochtendshift’.
Wat je doet
Je zorgt ervoor dat medewerkers die hun fiets komen stallen
zich welkom en gezien voelen, neemt fietsen ter reparatie
aan, houdt de stalling schoon en netjes en helpt de Facilitaire
Dienst van het gebouw met klusjes op het buitenterrein.
Uren
Je werkt van maandag tot en met vrijdag en begint om 06.30
uur. Eindtijd is in overleg.
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Ben je...
servicegericht, heb je enig technisch inzicht en een Verklaring
omtrent Gedrag, neem dan contact met ons op per e-mail via
agnes@stichtinggoedbezig.nl.
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