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Algemene informatie Stichting JIJ

Stichting JIJ ondersteunt vanuit ervaringsdeskundigheid mensen
met een eetprobleem bij het oppakken van de problemen die zij
ondervinden bij het dagelijks functioneren. Stichting JIJ wil
daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit
van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten. Het
gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of
onvoldoende worden bereikt of geholpen. De activiteiten van
Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel van een
compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod. Onze
missie willen wij samen met andere partners binnen het
ketenaanbod bereiken.  
 
Stichting JIJ is in 2010 opgericht door twee ervaringsdeskundigen.
Zij wilden hun ervaring met een eetstoornis én hun ervaring met
herstel positief inzetten om voor anderen met dezelfde
problematiek iets waardevols te kunnen betekenen in hun
herstelproces.  
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
vrijwilligersorganisatie, bestaande uit ruim 65 vrijwilligers, die
jaarlijks aan circa 2000 mensen met een verstoorde relatie met
eten en hun naasten informatie en advies geeft. Daarvan had
zij 93 mensen in 2018 in een begeleidingstraject.



Hoofdstuk 1 
Onze cliënten

De cliënten van Stichting JIJ 
Stichting JIJ richt zich met een deel van haar aanbod in eerste
instantie op jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen,
woonachtig of studerend in de regio Zuid-Holland. Een groot
deel is dan ook afkomstig uit Rotterdam en omliggende
gemeenten. Een ander deel van het aanbod, waaronder
het inloophuis (het JIJ-huis), is toegankelijk voor mensen uit
heel Nederland. 

Mensen die (nog) geen reguliere hulp willen of durven vragen; 
Mensen die niet in aanmerking komen voor hulp via
de reguliere GGZ, bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de 
voorwaarden die een kliniek stelt;   
Mensen die ‘uitbehandeld’ zijn volgens de reguliere GGZ; 
Mensen die op een vaak lange wachtlijst staan bij een     
 zorginstelling; 
Mensen die behoefte hebben aan nazorg na behandeling; 
Mensen, waarvoor nog weinig passend aanbod is; 
De naasten van mensen met eetproblematiek; 
(jeugd)Professionals.

De volgende mensen met eetproblematiek weten Stichting JIJ
te vinden



Hoofdstuk 2 
I Ons activiteitenaanbod in 2018

In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd, onder te
verdelen in
I. Activiteitenaanbod (kernactiviteiten) 
II. Projectmatige activiteiten
III. Activiteiten in het kader van samenwerking met ketenpartners 

I.         Activiteitenaanbod

Onze kernactiviteiten
Het aanbieden van informatie, advies en steun vanuit ons
informatie-, advies en steunpunt (IAS) in Rotterdam via
vaste inloopspreekuren, gesprek op afspraak, telefonisch
contact, chatcontact of contact per e-mail.

Openstelling inloophuis met wekelijkse 
herstelactiviteiten, workshops en  trainingen

Individuele begeleiding

Begeleiding zelfhulpgroepen op 

verschillende herstelniveaus

Begeleiding contactgroep voor mensen 

met een langdurige  eetstoornis (LES)

Begeleiding contactgroep voor  naasten

Organiseren voorlichtings-bijeenkomsten voor 
naasten en organiseren open dagen

2018



Aantallen
Kernactiviteiten Stichting JIJ 

93 Totaal aantal cliënten met begeleiding en
ondersteuning op maat binnen het JIJ-huis op
jaarbasis

Aantal mensen dat in 2018 lid is geweest van het
JIJ-huis85

2

3

61

32

Aantal mensen dat in 2018 heeft deelgenomen
aan groepsbegeleiding

Aantal mensen dat in 2018 heeft deelgenomen
aan individuele begeleiding

Aantal georganiseerde groepen in 2018:

instroomgroepen (1 x voorjaar en 1 x najaar)

startgroepen

vervolggroepen2
contactgroepen voor mensen met een langdurige
eetstoornis (1 x voorjaar en 1 x najaar)

 nazorggroepen PsyQ

2

2

Bovenstaande activiteiten worden voor een groot deel mogelijk 
gemaakt dankzij de financiële steun van het Libertyfonds.
Ook Stichting Physico, Goede Doelen Fonds
DELA, Gemeente Rotterdam en particuliere donateurs hebben hier
aan bijgedragen. 

2018





Dankzij Stichting Volkskracht kon Stichting JIJ in 2018 een
instroomgroep organiseren voor mensen die bij Stichting JIJ 
of elders in het land op de wachtlijst staan voor hulp. 

II Projectmatige activiteiten 2018

Met financiële steun van het Oranjefonds heeft Stichting JIJ een
start kunnen maken met het ontwikkelen en organiseren van
trainingen en workshops in het kader van nazorg. Juist na klinische
opname of therapeutische behandeling (elders) is het belangrijk om
je gedrag vast te houden en jezelf op persoonlijk vlak te blijven
ontwikkelen. Daarbij is het fijn een steuntje in de rug te kunnen
krijgen, zodat je het niet alleen hoeft te doen. 
 



Tevens heeft Stichting JIJ in 2018 met financiële steun van MIND 
een magazine voor professionals uitgebracht met daarin tips van
ervaringsdeskundigen. Dankzij MIND is Stichting JIJ ook van start
gegaan met het project ‘cultuursensitief begeleiden’, gericht op
mensen met een eetstoornis met een niet-westerse achtergrond.
Het doel van dit project is enerzijds het in contact komen met de
doelgroep van mensen met een eetstoornis met een niet-westerse
migratie achtergrond en anderzijds het creëren van een
hulpaanbod, afgestemd op deze doelgroep. Het bereiken van de
doelgroep is onder andere door middel van mond tot mondreclame,
een flyer en onderstaande voorlichtingsbijeenkomst bereikt.   

Ons project ‘voedingsadvies’ was succesvol en kon mede
georganiseerd worden, dankzij de bijdrage van het Dr. C.J. Vaillant
Fonds. Met subsidie van de Gemeente Lansingerland konden in
2018 in samenwerking met buro Puur voorlichtingslessen op
Middelbare Scholen in de regio Lansingerland gerealiseerd worden. 

De rapportages over bovengenoemde projectmatige activiteiten zijn
op aanvraag beschikbaar.



III Activiteiten 2018 in het kader 
van samenwerking met ketenpartners

Ook in het kader van verbetering van de zorg voor mensen 
met een eetstoornis in het algemeen draagt Stichting JIJ graag
een steentje bij door medewerking te verlenen bij onderzoek van 
Universiteiten en deel te nemen aan diverse overlegvormen.  
 
In het kader van samenwerking met ketenpartners is in 2018 
een mooie en zinvolle vorm van samenwerking gerealiseerd tussen 
PsyQ Rotterdam (Parnassiagroep) en Stichting JIJ om het nazorg
aanbod te verbeteren en te verduurzamen.  
 
Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 5 plaats in
de ketenzorg en nieuwe samenwerking met PsyQ 
 
Dit jaar worden twee van onze kernactiviteiten, te weten ons gratis
Informatie-, Advies en Steunpunt en ons JIJ-huis voor het voetlicht
gebracht in de volgende twee hoofdstukken.



Hoofdstuk 3
Ons gratis Informatie-, Advies- en
Steunpunt IAS

Totaal aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van informatie,
advies en steun via Stichting JIJ in 2018

We hebben besloten om niet meer elk contact in het kader van het
verlenen van informatie, advies, voorlichting buiten het Informatie-,
Advies- en Steunpunt te registeren, omdat dit heel tijdrovend is en
geen toegevoegde waarde heeft. Al enkele jaren schommelen we
qua contacten altijd minimaal boven de 2000 per jaar.  
 
De contacten die binnen het Informatie-, Advies- en Steunpunt
specifiek worden behandeld, zijn vanaf 2018 apart
geregistreerd, zodat we kunnen zien uit welke gemeente mensen
afkomstig zijn, welk geslacht iemand heeft, welke leeftijd, etc. Deze
verdeling is in de volgende grafieken weergegeven: 
 
In 2018 werden binnen het Informatie-, Advies- en Steunpunt 889 
contacten geregistreerd. Dit is exclusief de contacten via chat. Deze
worden pas vanaf het jaar 2019 geregistreerd, omdat zij pas vanaf
2019 formeel onder het Informatie-, Advies en Steunpunt vallen.



Grafiek 1. Totaal aantal contactmomenten in 2018 uitgesplitst per soort
persoon

Grafiek 2. Totaal aantal contactmomenten in 2018 uitgesplitst per soort
contact



Grafiek 4. Totaal aantal cliënten in 2018 uitgesplitst per soort vraag

Grafiek 3. Totaal aantal cliënten in 2018 uitgesplitst per soort gesprek

Grafiek 5. Totaal aantal cliënten uitgesplitst per provincie



Tabel 1.  Totaal aantal cliënten uitgesplitst per gemeente

tot 22 jaar
vanaf 22 jaar

Grafiek 6. Leeftijden – Totaal IAS 1 e t/m 4 e kwartaal 2018



Hoofdstuk 4 
Het JIJ-huis van Stichting JIJ

Het hart van Stichting JIJ is het JIJ-huis: een inloophuis, 
maar bovenal een plek voor hoop, en herstel in eigen tempo en op
een eigen wijze. Centraal staat het versterken van eigenwaarde,
sociale contacten opdoen, talenten en sociale vaardigheden
ontwikkelen, weer een ritme vinden, een gezond eetpatroon 
en een gezonde leefstijl opbouwen en re-integratie in de
maatschappij.



"De stichting is een
laagdrempelige en warme plek.
Er wordt geluisterd en je voelt
je echt welkom. Heel fijn is dat
je zelf het tempo naar herstel
mag bepalen. Dat je mag zijn
zoals je bent. Je wordt
geholpen, maar je mag het zelf
doen. De stichting heeft mij
uitstekend begeleid. Gewoon
door er te zijn, te luisteren en
daar waar gevraagd te
adviseren. Juist omdat
iedereen weet hoe het voelt,
omdat er alleen maar
ervaringsdeskundigen
werkzaam zijn, stel je
jezelf sneller en
gemakkelijker open.”  



Mensen die zich aanmelden voor het JIJ-huis zijn allemaal mensen
met veel talenten en kracht in zich, maar die veelal worden
gehinderd door een laag zelfbeeld en hun kracht tegen zichzelf
inzetten. Tot het moment dat zij bij het JIJ-huis over de drempel
stappen, zijn zij niet in staat gebleken op eigen kracht de problemen
de baas te zijn of worden. Vaak is het gevolg dat mensen met
eetproblematiek op één of meerdere aspecten van het dagelijks
leven niet (optimaal) functioneren. Met de hulp en ondersteuning
van Stichting JIJ lukt hen dat veelal wel, of leren zij in ieder geval
hoe zij beter met hun problematiek om kunnen gaan en hun kwaliteit
van leven kunnen verbeteren.



Hoofdstuk 5 
Plaats in de ketenzorg & nieuwe
samenwerking met PsyQ
Stichting JIJ als onmisbare schakel binnen de ketenzorg 
Stichting JIJ vult met haar aanbod de reguliere zorg aan, heeft een
belangrijke positie in het voor- en natraject en versterkt daarmee de
effecten van het totale behandeltraject en neemt in een toenemend
aantal gevallen een gedeelte van de reguliere zorg over. Daarmee
worden kosten bespaard binnen het reguliere traject en wordt ook
gezorgd voor een minder langdurig beroep op de reguliere
professionele zorg.

Samenwerking binnen de regio met overige organisaties 
De afgelopen jaren heeft Stichting JIJ een regionaal netwerk weten 
op te bouwen, bestaande uit de volgende partijen: GGZ-
instellingen, klinieken, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, 
centra voor jeugd en gezin, arbodiensten, middelbare scholen 
en voortgezet onderwijs en andere vrijwilligersorganisaties. 
Vanuit het project 'cultuursensitief begeleiden’ zijn daar diverse
organisaties van niet-westerse komaf in 2018 bijgekomen.
 In de komende jaren willen wij ons netwerk nog verder versterken. 
Wij zullen met name ons ook gaan richten op het versterken van
contacten met de wijkteams, (sport)scholen en gemeente-
ambtenaren. Hier geldt dat veel professionals (nog) niet over 
voldoende informatie beschikken om eetstoornissen op tijd 
te herkennen en mensen op tijd door te verwijzen.
Door betere voorlichting en samenwerking met deze professionals 
kan een volledig en toereikend ketenaanbod worden gerealiseerd.



Regionale samenwerking met ketenpartner PsyQ om te werken
aan een beter nazorgaanbod. 
 PsyQ en Stichting JIJ zijn in mei 2018 een driejarige pilot gestart
om de nazorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en
het terugvalpercentage te verminderen. 
 
De kans dat een patiënt die behandeld is voor een eetstoornis
terugvalt is aanzienlijk. Dertig tot vijftig procent van de patiënten
valt binnen een jaar terug in hun oude gewoonten. Goede nazorg
na de behandeling kan de kans op een terugval verkleinen. 
PsyQ (locatie Rotterdam) en Stichting JIJ willen met het bundelen
van de krachten rondom de nazorg voor eetstoornis patiënten het
terugvalpercentage verminderen. Beide partijen willen hiermee de
ketenzorg een impuls geven; samen optrekken om duurzaam
herstel voor mensen met een eetstoornis te kunnen
bewerkstellingen. 
 
Naast het voorkomen van terugval en het verbeteren van herstel
proberen PsyQ en Stichting JIJ de behandelduur voor patiënten
met een eetstoornis binnen PsyQ te verkorten en de
behandelintensiteit terug te brengen door eerder door te verwijzen
naar Stichting JIJ. 



Samenwerking en bijdrage op landelijk niveau
In 2018 is op landelijk niveau samengewerkt met onder andere de
volgende partners: Stichting Human Concern, Emergis,
Lucertis,buro Puur, Patiëntenvereniging WEET, Sensoor, Youz,
Leontienhuis, Dalisay Recovery, Ixta Noa en Anorexia
Jongens.nl. 
 
Ook werkt Stichting JIJ samen met buro Puur op scholen en levert
zij haar bijdrage op landelijk niveau door:

Advies te verlenen op het gebied van de Zorgstandaard
Eetstoornissen; 
De kennisbank; 
De Regiokamer van Mind; 
De deelname ZAR; 
Deelname werkgroep InterEsse (samenwerkingsverband
cliëntgerichte organisaties eetstoornissen); 
 Medewerking onderzoek Erasmus Universiteit.



Hoofdstuk 6 
Stichting JIJ; voor kwaliteit,
cliënttevredenheid en meetbare
effectiviteit.
Kwaliteit
Wij geloven in de meerwaarde van de inzet van
ervaringsdeskundigheid. Maar alleen als dit op een verantwoorde
manier wordt gedaan. Ons vrijwilligersbeleid (werving, selectie,
training en begeleiding) is hierop gericht. Want de wijze waarop
onze vrijwilligers hun ervaring inzetten is essentieel voor de
kwaliteit, voor de cliënttevredenheid en voor de effectiviteit. In 2018
is geïnvesteerd in dit vrijwilligersbeleid (zie paragraaf Kwalitatieve
inzet van ervaringsdeskundigheid is erg belangrijk van dit
hoofdstuk). 
 
Daarnaast evalueren wij elk kwartaal onze activiteiten en stellen wij
deze zo nodig bij. Zo hebben wij in de afgelopen jaren een
succesvol begeleidingsprogramma ontwikkeld met elkaar. 
De investering in kwaliteit werpt haar vruchten af, zie volgende
afbeeldingen. 
 



Ook de cliënttevredenheid wordt anoniem gemeten. De
cliënttevredenheid ligt tot op heden elk jaar op het niveau goed (in
relatie tot de scores onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed).
Feedback wordt beoordeeld en waar mogelijk toegepast om de
kwaliteit van het aanbod van Stichting JIJ te onderhouden en te
verbeteren.



Hier werd eens ECHT naar mij gekeken en dat is in de situatie
waarin je dan verkeert een verademing die enorm veel ruimte geeft.
Ik voelde mij weer een mens met mogelijkheden. Ik kon en MOCHT
vooral een voor mij bewandelbare weg op mijn tempo belopen en ik
hervond daardoor, op MIJN weg, mijn kracht. Op geen enkel
moment tijdens het traject heb ik de regie verloren. Stichting JIJ
dacht mee, steunde onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Dit alles
heeft voor mij betekend dat ik kon herstellen en genezen. Ik weet
zelf nog steeds niet hoe ik Stichting JIJ ooit voor haar daden kan
bedanken. Voor mijn gevoel hebben ze mijn leven gered. Hoe
zwaar dat ook mag klinken.” 

“Hoe het kan dat vele instanties niet konden bereiken dat er
verbetering optrad, is voor mij achteraf gezien totaal geen raadsel; 
ik viel buiten de groep die wèl baat had bij de aanpak die was
gebaseerd op de meerderheid. Ik had wat anders nodig en dat
andere was er niet. Hiermee wil ik overigens niets afdoen aan de
instanties waarbij ik in behandeling was. Aan wil ontbrak het hen niet,
wel aan een voor mij passend beleid en bij mij passende
(therapie)mogelijkheden. Ik was ten einde raad, door ernstig
ziek te zijn totaal opgebrand en bijna alle hoop op en geloof in
beterschap was ik kwijt. Ik zou nooit meer beter worden. 
Toen kon ik gelukkig bij Stichting Jij terecht. 



 
“Mijn volledige problematiek
werd bij Stichting Jij in kaart
gebracht en er werd dit keer
eens niet gewerkt volgens
protocollen, maar er werd
duidelijk gekeken naar wat
voor mij zou gaan werken,
naar hoe dingen voor mij
konden gaan werken en
naar wat daar bij mij voor
nodig was. We gingen een
voor mij op maat gemaakt
programma doorlopen”.



Meetbare effectiviteit 
Stichting JIJ heeft veel cliënten op succesvolle wijze begeleid op
weg naar herstel, zelfredzaamheid en/of een betere kwaliteit van
bestaan. De Stichting heeft hiervoor een meetinstrument
ontwikkeld, zodat door middel van een voor-en nameting op diverse
aspecten wordt gemeten welke stappen iemand concreet heeft
gezet in zijn/haar herstelproces en wat het effect daarvan is op
verbetering van het functioneren en de kwaliteit van leven. Deze
meting wordt verricht door middel van een evaluatieformulier
(matrix kwaliteit van bestaan) dat zowel bij de intake als bij de
eindevaluatie wordt ingevuld. Hierbij worden 9 meetgebieden
gehanteerd, waarbij de cliënt een score kan behalen die varieert
van ‘acute problematiek’ tot ‘volledig zelfredzaam’.

Belang kwalitatieve inzet ervaringsdeskundigheid
De wijze waarop ervaringsdeskundigheid wordt ingezet, is van
groot belang binnen Stichting JIJ. De vrijwilligers worden eerst
gescreend door middel van een gesprek, vervolgens volgen zij
diverse trainingsmodules, ontvangen desgewenst supervisie en
nemen deel aan intervisie. Ook kunnen zij deelnemen aan
bijscholingsactiviteiten om hun functioneren als
ervaringsdeskundige en als persoon verder te kunnen ontwikkelen. 



13 januari 2018: Training ‘module herstel'
27 januari 2018: Training ‘inloopmodule’ 
8 mei 2018: Training ‘ervaring naar ervaringsdeskundigheid’ 
26 mei 2018: Training ‘module herstel’ 
18 juni 2018: Training ‘inloopmodule’ 
6 september 2018: Training ‘ervaring naar ervaringsdeskundigheid’ 
24 september 2018: Training ‘inloopmodule’ 
17 november 2018: Training ‘module herstel’
12 december 2018: 'Training ervaring naar ervaringsdeskundigheid'

Overzicht trainingsmodules

In 2018 is met steun van Fonds G. Ph. Verhagen Stichting, de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam en het
Oranjefonds de vaste trainerspool (vrijwilligers) uitgebreid en is
overgegaan naar een functiegericht, modulair opleidingsbeleid voor
ervaringsdeskundigen. De eerste 4 trainingsmodules zijn hiervoor
ontwikkeld en georganiseerd (zie het overzicht volgende pagina) en
wij willen in 2019 ook nieuwe vrijwilligers graag via dit nieuwe
systeem gaan opleiden.



Het managementteam bestaat naast de directeur uit een drietal
coördinatoren. Allen werken parttime, deels betaald, deels
onbetaald. Ook heeft Stichting JIJ een bestuur, bestaande uit drie
bestuursleden (faciliterende bestuursvorm). De 65 vrijwilligers
nemen ongeveer 85% van de werkzaamheden voor hun rekening.
Van deze vrijwilligers is circa 80% ervaringsdeskundig op het
gebied van eetproblematiek en zetten hun ervaring in binnen
Stichting JIJ. De overige vrijwilligers zijn werkzaam in de overige
functies, bijvoorbeeld op het secretariaat, in het communicatieteam
of als klusjesman of –vrouw.
  
Om bestanden eenvoudiger te kunnen bewaren en
functiegericht te delen met behoud van de privacy van de cliënten
is in 2018 Sharepoint ingevoerd. Dit was niet gelukt zonder de hulp
van sponsor Motion10. Elke vrijwilliger heeft de gelegenheid gehad
een training en vervolgtraining voor Sharepoint te volgen.

Interne organisatie Stichting JIJ



Het jaar 2018 heeft voor een groot deel ook in het teken gestaan
van het verbouwen van de benedenverdieping van de locatie
Oostzeedijk Beneden. Door de verbouwing is meer ruimte
beschikbaar gekomen. Daardoor kon de locatie aan de
Oudedijk worden gesloten (minder huurkosten), waarna Stichting
JIJ verder is gegaan met een uitgebreide locatie, die tevens beter
toegankelijk is voor alle cliënten. 
 
Wij danken alle Fondsen, donateurs, vrijwilligers en de
medewerkers van de Firma Lops en zn. die eraan hebben
bijgedragen om dit mogelijk te maken. Voor een Fondsenoverzicht
wordt verwezen naar de laatste pagina van dit jaarverslag.

2018 was ook het jaar van verhuizen,
verbouwen en uitbreiden



Ervaringsdeskundigheid en ons activiteitenaanbod worden niet
vergoed via de zorgverzekeringswet en gemeenten. Het thema
‘eetstoornissen’ staat namelijk dikwijls niet als prioriteit op hun
agenda (een eetstoornis is totaal iets anders als ‘lekker fit-
programma's waar door de gemeente in wordt geïnvesteerd).
Daarom is Stichting JIJ tot op heden aangewezen op andere
financieringsbronnen. 
 
Het jaar 2018 was, mede vanwege de verbouwings- en
verhuiskosten, een relatief ‘duur’ jaar. Het jaar 2019 zal verder
worden benut om te bekijken naar verdere financieringsbronnen. 
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar bijlage 1.

Financiële positie Stichting JIJ

Het jaar 2019 belooft een jaar te worden waarin ruimte is voor
stabiliteit, rust en daarmee nog meer oog voor onze cliënten, onze
medewerkers en niet in de laatste plaats onze vrijwilligers.
Daarnaast zal onder voorbehoud van voldoende financiering
speciale aandacht uitgaan naar jongens en mannen met een
eetstoornis. Mogelijk wordt een vervolg geboden op het project
‘cultuursensitief begeleiden’ en op verdere uitbreiding van ons
nazorgaanbod. Tevens zullen de voorbereidingen worden getroffen
en mogelijk in het najaar al uitvoering worden gegeven aan het
project ‘uitbreiding aanbod voor jongeren', waarbij wij ook aandacht
zullen hebben voor verdere uitbreiding van ons regionale netwerk
(bijv. sportscholen, wijkteams). Tot slot zullen wij in 2019 ons in
2018 ontwikkelde donateurs- en sponsorbeleid gaan vormgeven.

Toekomst Stichting JIJ, vooruitblik 2019



Directeur: Saskia Lagerwaard 
Coördinator JIJ-huis: Annemieke Beijn 
Coördinator IAS: Simone Storm 
Coördinator begeleidingen: Ute Schlicher 
Coördinator activiteiten: Brigitta Breevaart

Praktische gegevens

Algemene gegevens Stichting JIJ: 
Nummer Kamer van Koophandel: 24489315  
Aangesloten bij: MIND en WEET/InterEsse 
Bankrekening: NL 33 INGB 0005 3864 18 
Stichting JIJ beschikt over een ANBI-status

Bestuurssamenstelling:  
Voorzitter: Baije Loerts 
Secretaris: Cheryl Grondstra 
Penningmeester: Marianne Keijzer

Adresgegevens postadres en locatie Informatie-, advies- en
steunpunt Stichting JIJ: 
Oostzeedijk Beneden 11 
3062 VJ Rotterdam 
010-7370794



Stichting JIJ wil onderstaande Gemeenten, Fondsen en Sponsoren
enorm bedanken voor hun bijdrage en steun in het jaar 2018:

Enorm bedankt!

Gemeente Rotterdam, Gemeente Lansingerland,
Liberty Fonds, Stichting Physico, het Oranjefonds,
DELA, Stichting Bevordering van Volkskracht,
MIND, Dr.  C.J.  Vail lantfonds, G. Ph. Verhagen
Fonds, Aelwijn Florisz Fonds, Pieter Bastiaans
Fonds, Virtutis Optus Fonds, Stichting Bevordering
Maatschappeli jke Dienstverlening Rotterdam, DSW,
Tandtechnisch Laboratorium J.A. Beijn Rotterdam
BV, Motion10, Naturewall ,  Highpower
Automatisering, Internetdienst IDN, Eetcafé Lust,
Lechner Consult .




