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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting DIG over het jaar 2017. 
Met trots mag ik vaststellen dat de activiteiten die wij gepland hadden met succes zijn uitgevoerd. En 
zelfs meer! 
De reacties op de Meet-n-Move sport-en speldagen waren hartverwarmend en inspirerend.  
Ruim 150 leuke, sportieve vrijwilligers hielpen mee. Van oudere jeugdleden tot Oranje-hockeyers, van 
statushouders tot vrouwen uit de veteranenteams. Sport verbindt, en wij hebben daar het bewijs voor 
mogen voelen en meemaken. 
 
Aan het eind van het jaar zijn wij plannen voor andere activiteiten vorm gaan geven: de Meet-n-Move 
Future Foundation en Mijn Buuf, een atelier. 
  
Floris van der Linden, 
Voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 
 
Voor 2017 stonden drie Meet-n-Move sport- en speldagen op de agenda. Deze dagen hebben wij met 
veel plezier georganiseerd.  
Als structureel vervolg op Meet-n-Move zijn wij gestart met de voorbereiding om een 
hockeytrainersopleiding voor statushouders op te zetten: de Meet-n-Move Future Foundation. 
Tijdens overleg met verschillende partijen en netwerkbijeenkomsten voor stichtingen die vluchtelingen 
helpen, kregen wij steeds meer signalen dat de groep vrouwelijke statushouders veel moeite heeft 
met het inburgeringsproces. Met Meet-n-Work willen wij kijken of wij lageropgeleide en/of 
laaggeletterde statushouders kunnen helpen met hun participatie. Het winkelatelier Mijn Buuf is een 
activiteit waarvoor wij in 2017 een orienterend onderzoek naar vraag en haalbaarheid zijn gestart. 
 

1.1. Meet-n-Move 2.0 
 
Meet-n-Move 2.0 vond plaats op 7 januari op hockeyclub HGC. De deelnemende kinderen kwamen 
van hockeyclubs uit de omgeving, van het AZC Rijswijk en waren statushouders uit de omgeving. 
We hadden prachtig winterweer, ruim 80 blije kinderen, een grote groep enthousiaste, jonge 
begeleiders en een toegewijde ‘keukenbrigade’ zorgden samen voor een warme en gezellige sfeer! 
Bijzonder was de samenwerking tussen de drie Haagse hockeyclubs HDM, Klein Zwitserland en HGC. 
Tijdens deze Meet-n-Move was niets te merken van de, in de hockeycompetitie gebruikelijke, 
winnersdrive tussen de drie clubs. Op alle fronten ontstond juist een gemoedelijke samenwerking. 

Was het in het begin nog even spannend voor de jonge deelnemertjes - je kent elkaar niet, je verstaat 
elkaar niet eens, - na de hockeydemonstratie van topspelers Valentin Verga, Jorrit Croon, Leonoor 
Schiphorst, Nina van der Marel, Koen Beijen en jeugdkeepster Sanne van den Berg, was het ijs 
gebroken en gingen de kinderen in 
groepjes aan de slag. 

Ze werden begeleid door hockeyers uit 
de eerste teams van HDM, Klein 
Zwitserland, HGC, Amsterdam en Alecto, 
jeugdleden van de clubs en enthousiaste 
statushouders. Een mooie mix van 
betrokken mensen die zich de hele dag 
vol energie inzetten voor anderen! 

Tussendoor waren er breaks om even bij 
te tanken. Limonade, stroopwafels, een 
multiculti lunch met onder andere 
heerlijke humus die een Syrische 
begeleider had gemaakt, frietjes en 
chips. 

Allemaal ingrediënten die maakten dat de kinderen de hele dag met stralende koppies rondliepen en 
dat er van de spanning van het begin van de dag al snel niets meer over was. En dat was de 
bedoeling: kinderen met zulke verschillende achtergronden door sport en spel met elkaar in contact 
brengen, en hen een fijne, ongedwongen dag bezorgen. 
We mogen een geslaagde Meet-n-Move afvinken! Op naar de volgende! 
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1.2. Meet-n-Move 3.0 
 
Meet-n-Move 3.0 vond plaats op 28 april, op hockeyclub HGC. 
Bara'a (9 jaar) straalt helemaal als haar gevraagd wordt wat ze het leukst vond van de sportdag. Met 
een weids gebaar reageert ze: 'Ik vind alles het leukste.' 
Bara'a zit in de schakelklas in Wassenaar. Voor haar en haar klasgenootjes is deze dag een welkome 
onderbreking van de meivakantie. Maar ook Luc en Raphael hebben genoten en raken thuis niet 
uitgepraat over de trucs die de tophockeyers voordeden. 
Voetbalfan Mohamed (10) is vooral onder de indruk van de kunsten van de Syrische oud-
voetbalinternationals Rami Guneat en Tarek Kharboutly (nu AFC).  

Een Meet-n-Move dag is voor alle 
kinderen. Voor kinderen die nieuw zijn in 
Nederland, zoals Bara'a en Mohamed, en 
voor Nederlandse kinderen zoals Luc en 
Raphael. 
Super is de medewerking van topsporters 
en jeugdleden van verschillende clubs en 
een groep statushouders die met zijn 
allen de enthousiaste begeleiders vormen 
van groepjes kinderen. Maar ook de 
keukenbrigade mogen we niet vergeten, 
veelal moeders die met liefde en plezier 
limonade, frietjes en Turks brood 
aandragen, en na afloop alles weer 
opruimen! 

Via voetballer Tarek heeft de organisatie van Meet-n-Move contact met AFC uit Amsterdam om 
wellicht een volgende Meet-n-Move op AFC te organiseren. 

 

1.3. Meet-n-Move 4.0 
 
De vierde Meet-n-Move dag vond plaats 
op Almeerse Hockeyclub op 27 oktober. 
Wat een weertje, wat een sfeertje, op de 
vierde Meet-n-Move dag! Almeerse 
Hockey Club hostte ditmaal het Meet-n-
Move circus. Met heel veel verschillende 
kinderen en uniek deze keer, een groep 
vrouwen uit de omliggende AZC's. 

De kinderen hadden onder begeleiding 
van A- en B-jeugd en spelers van Heren 1 
een geweldige dag. Spellen in kleine 
groepjes, een lekkere lunch met frietjes 
van de speciaal voor deze dag 
omgedoopte friet-broertjes Verga en tot 
slot een groot eindspel waarbij de code 
voor de kluis gekraakt moest worden. 

De vrouwen, in de leeftijd 17-67 jaar, kregen een hockeyclinic van speelsters van Dames 1. Het dagje 
uit, de lieve begeleiding door de hockeydames, de lunch en het dansen in de kleedkamer na afloop 
zorgden voor een topdag voor deze vrouwen. Almeerse Hockey Club was gastvrij en behulpzaam om 
de dag zo geweldig te laten verlopen! Een vervolg zeker waard! 
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1.4. Meet-n-Move Future Foundation 
 
Met de Meet-n-Move Foundation willen wij een 
structureel vervolg geven op de Meet-n-Move dagen 
door statushouders en/of hun kinderen de 
mogelijkheid te geven deel te nemen aan het 
verenigingsleven door: 
a. Statushouders uit de omgeving van hockeyclubs 

bieden we een basisopleiding KNHB-trainer aan. 
Na voltooiing van de opleiding zal een geselecteerd 
aantal van deze statushouders onder een 
(vrijwilligers)contract een periode begeleid training 
geven op de vereniging.  

b. De statushouders in opleiding krijgen op de 
momenten dat de velden niet gebruikt worden, de 
gelegenheid om training te geven aan 
statushouders en/of AZC-bewoners uit de 
omgeving (kinderen en volwassenen).  

c. Tijdens het traject zullen de statushouders ook een 
scheidsrechterscursus gaan volgen. 

d. Als de pilots slagen, zal worden gekeken of er in de 
loop van 2018 Fithockey (hockey voor 65+) kan 
worden opgezet in samenwerking met de KNHB. 
Fithockey zal dan hoofdzakelijk begeleid worden 
door de statushouders. 

 
De activiteiten van de Meet-n-Move Foundation 
werkt Stichting DIG verder uit met de gemeente 
Den Haag, Wassenaar en Almere, met de 
hockeyclubs HGC en Almeerse HC en met NHC 
De Batavieren. NHC De Batavieren is een vereniging van (ex-)internationals en Nederlandse 
spelers die een bijzondere bijdrage aan de hockeysport hebben geleverd. De Batavieren zijn 
opgericht in 1937 en tellen circa 350 actieve leden. Vrijwel alle bekende hockeyers in Nederland 
van toen en nu zijn lid. Zij hebben een groot, landelijk verspreid netwerk. 
 

Wij hebben in 2017 oriërenterende gesprekken gevoerd met de verschillende partijen om het plan 
verder uit te werken. In het eerste kwartaal van 2018 hopen wij met pilots op twee verschillende 
locaties van start te gaan. 

 

1.5. Meet-n-Work, Mijn Buuf 
 
Tijdens gesprekken en netwerkbijeenkomsten voor stichtingen die voor vluchtelingen werken viel het 
afgelopen jaar vooral de groep vrouwelijke statushouders op.  
Vrouwen onder de vluchtelingen vormen een kwetsbare groep. Ze zijn, soms doordat ze een gezin 
met kinderen hebben en soms door de cultuur, veel meer aan huis gebonden. Participeren maakt het 
makkelijker om de taal en gebruiken te leren. Met Meet-n-Work willen wij deze vrouwen helpen hun 
plekje in de Nederlandse samenleving te vinden. 
Voor laaggeletterden en lageropgeleiden is het, naast het leren van een nieuwe taal, erg lastig om 
praktijkgerichte werkervaring op te doen. Taal dagelijks gebruiken in een omgeving met Nederlanders 
draagt bij aan snellere participatie. 
 
Het idee achter ´Mijn Buuf` is dat het een atelier en tevens winkel wordt. ‘Mijn Buuf’ is er voor twee 
groepen vrouwen. Vrouwen met een (reeds ontdekt) creatief talent die de ambitie hebben om een 
eigen bedrijf te beginnen of uit te bouwen. Zij hebben nog geen eigen plek hebben en kunnen wat 
hulp gebruiken om als zelfstandige aan de slag te gaan. Deze ‘creatieve talenten’ zijn vrouwen met of 
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zonder vluchtelingenachtergrond. 
Daarnaast biedt ‘Mijn Buuf’ plek aan statushouders die onder leiding van deze ‘creatieve talenten’ hun 
vaardigheden buitenshuis (leren) ontwikkelen. Bij ‘Mijn Buuf’ komen deze vrouwen in contact met 
andere vrouwen en spreken Nederlands in de praktijk. 
De producten –o.a. kussens, sieraden, tassen, plaids, schilderijen, kaarten- worden in de webwinkel, 
expositieruimtes en in een later stadium ook in een eigen fysieke winkel verkocht. In deze winkel zal 
ook een gezellige koffiecorner zijn waar naast koffie zelfgemaakte lekkernijen uit de verschillende 
landen worden verkocht. 
 
Doel van ‘Mijn Buuf’ is om beide groepen vrouwen via deze vorm van (leer)werk te empoweren en hen 
op weg te helpen met participatie en integratie. 
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2. Voor 2018 
 
In het actuele beleid voor 2018 willen we ons richten op drie initiatieven: Meet-n-Move sport-en 
speldagen en Meet-n-Move Future Foundation en Mijn Buuf, het atelier.  
Daarnaast zouden wij graag een fundraising event organiseren. 
 
 

2.1. Meet-n-Move 
Meet-n-Move zijn sport- en speldagen waar Nederlandse kinderen met vluchtelingenkinderen 
op een sportvereniging samen sporten onder begeleiding van (top)hockeyers en 
statushouders. 
Een Meet-n-Move dag voldoet aan de volgende voorwaarden: 

● Het vindt plaats op een Nederlandse hockeyclub;	
● De begeleiding bestaat uit hockeytoppers van het eigen eerste heren- en dames-

team, oudere jeugdleden, (internationale) hockeyers en statushouders, die een 
verbindende taak hebben voor de vluchtelingenkinderen;	

● De uitvoering van die dag vindt plaats door vrijwilligers;	
● De ontvangende hockeyclub verzorgt de food & beverage voor die dag d.m.v. 

vrijwilligers;	
● Stichting DIG verzorgt het draaiboek voor de spellen en de organisatie, waarbij de 

know-how van professionals op dat gebied wordt gebruikt;	
● De activiteiten van een Meet-n-Move dag zijn gericht op teambuilding en 

samenwerken door gemixte groepjes van kinderen (geslachte en afkomst);	
● Nederlandse kinderen betalen een -relatief laag- minimum eigen bijdrage voor 

deelname en een bijdrage voor een vluchtenlingenkind. Dit bedrag mag naar eigen 
idee verder verhoogd worden. 

 
Het doel van een Meet-n-Move dag is enerzijds vooroordelen wegnemen door op een 
ongedwongen manier met elkaar bezig te zijn. Anderzijds willen we de vluchtelingenkinderen 
een kijkje laten nemen in het verenigingsleven in Nederland, zodat zij wellicht eenmaal 
gevestigd in een gemeente, lid kunnen worden van een vereniging. Het Nederlandse 
verenigingsleven is redelijk uniek doordat er veel met vrijwilligers gewerkt wordt. Het kan 
voor de ouders van de vluchtelingenkinderen een uitdaging zijn om via een sportvereniging 
hun eigen netwerk te vergroten.  
In 2018 willen wij drie Meet-n-Move dagen organiseren in de schoolvakanties op 
verschillende lokaties in Nederland. 
 

2.2. Meet-n-Move Future Foundation 
 
Stichting DIG wil met de Meet-n-Move Foundation een structureel vervolg geven op de 
succesvolle Meet-n-Move sport- en speldagen.  
Daarvoor willen wij statushouders deel te laten nemen aan het verenigingsleven. Hiervoor 
zullen wij statushouders uit de omgeving van hockeyclubs een basisopleiding KNHB-trainer 
aanbieden. De statushouder zal na de basistraining enkele maanden onder begeleiding 
stage lopen bij andere trainers. Na de opleiding en de stage kan de statushouder begin 
september als zelfstandig hockeytrainer aan de slag. Zij zullen daarvoor een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen.  
Daarnaast kunnen de statushouders zelf gaan leren hockeyen in een trimhockeyteam en in 
de loop van het nieuwe seizoen ook een cursus tot clubscheidsrechter gaan volgen. 
Het is vooral de (arbeids)participatie en het opbouwen van een netwerk die de statushouder 
verder kan helpen in het integratieproces.  
De statushouders krijgen op de momenten dat de velden niet gebruikt worden, de 
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gelegenheid om training te geven aan andere statushouders/asielzoekers (kinderen en 
volwassenen).  
 
Als dit project aanslaat, willen wij kijken of de statushouders ook Fithockey (65+ hockey) 
kunnen gaan begeleiden als de velden overdag leeg zijn. 
 

2.3. Mijn Buuf, atelier 
 
Vrouwen onder de vluchtelingen vormen een kwetsbare groep. Ze zijn, soms doordat ze een 
gezin met kinderen hebben en soms door de cultuur, veel meer aan huis gebonden. 
Participeren maakt het makkelijker om de taal en gebruiken te leren. Met Mijn Buuf willen wij 
deze vrouwen helpen hun plekje in de Nederlandse samenleving te vinden. 
Voor laaggeletterden en lageropgeleiden is het, naast het leren van een nieuwe taal, erg 
lastig om praktijkgerichte werkervaring op te doen. Taal dagelijks gebruiken in een omgeving 
met Nederlanders draagt bij aan snellere participatie.Het atelier ´Mijn Buuf` is een atelier en 
winkel. ‘Mijn Buuf’ is er voor twee groepen vrouwen. Vrouwen met een (reeds ontdekt) 
creatief talent die de ambitie hebben om een eigen bedrijf te beginnen of uit te bouwen. Zij 
hebben nog geen eigen plek hebben en kunnen wat hulp gebruiken om als zelfstandige aan 
de slag te gaan. Deze ‘creatieve talenten’ zijn vrouwen met of zonder 
vluchtelingenachtergrond. 
Daarnaast biedt ‘Mijn Buuf’ plek aan statushouders die onder leiding van deze ‘creatieve 
talenten’ hun vaardigheden buitenshuis (leren) ontwikkelen. Bij ‘Mijn Buuf’ komen deze 
vrouwen in contact met andere vrouwen en spreken Nederlands in de praktijk. 
De producten -bijvoorbeeld kussens, sieraden, tassen, plaids, schilderijen, kaarten- worden 
in de webwinkel, expositieruimtes en in een later stadium ook in een eigen fysieke winkel 
verkocht. In deze fysieke winkel zal ook een gezellige koffiecorner zijn waar naast koffie 
zelfgemaakte lekkernijen uit de verschillende landen worden verkocht. 
 
Doel van ‘Mijn Buuf’ is om beide groepen 
vrouwen via deze vorm van (leer)werk te 
empoweren en hen op weg te helpen met 
participatie en integratie. 
 
In 2018 willen we een fysieke atelierruimte in 
gebruik nemen voor Mijn Buuf en 
workshops gaan geven op verschillende 
locaties naast het atelier.  
Verkoop van de producten zal moeten 
plaatsvinden via een eigen webshop, 
displays in lunchrooms, bedrijven of in 
andere plaatsen waar veel vrouwen 
komen en vanuit het atelier. 
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3.  Algemene informatie Stichting Dutch Integration Group 

Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire naam: Stichting Dutch Integration Group 
Ook genoemd (handelsnaam): Stichting DIG 
Zoeknaam: Stichting Dutch Integration Group 
Statutaire zetel: Wassenaar 
KvK nummer: 66277426 
RSIN nummer: 856476067 

Activiteiten 
Organiseren en ondersteunen van activiteiten voor vluchtelingen om hun integratie te bevorderen. 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen: 
Stichting Dutch Integration Group heeft als doelstelling het proces van integratie met vluchtelingen en 
het contact met de Nederlandse samenleving te bevorderen. De Stichting tracht haar doel onder meer 
te bereiken door: 
- een informatieplatform te zijn voor vluchtelingen en statushouders; en 
- initiatieven te ontplooien die de integratie bevorderen. 

Contact informatie 
Postadres: Wittenburgerweg 176, 2244 CJ Wassenaar 
Telefoonnummer: +316 46495949 
Website: www.dutchintegrationgroup.nl 
E – mailadres: info@dutchintegrationgroup.nl 
 

 

3.1  Bestuur 
 
Uit welke personen is het bestuur opgebouwd. Zijn er het afgelopen jaar wisselingen geweest of komt 
er een wisseling aan. Zijn de leden na hun termijn herkiesbaar of niet. Is het bestuur onbezoldigd of 
ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden. Is het bestuur onafhankelijk en heeft het 
bestuur een onafhankelijke voorzitter. Wat zijn de namen van de bestuursleden en wat is de 
rolverdeling. 
 
Voorzitter:   dhr. Floris van der Linden 
Bestuurslid:  mevr. Carolien Lohmeijer-Groen 
Bestuurslid:  mevr. Petra Prent-Hofker 
 

3.2  Werknemers 
Stichting DIG heeft geen werknemers in dienst. De activiteiten worden uitgevoerd met hulp van 
vrijwilligers die ten hoogste op basis van een vrijwilligersvergoeding worden betaald. Daarnaast krijgen 
zij reiskosten vergoed.  
Een aantal taken per project worden uitgevoerd door zelfstandigen die per uur worden betaald.  
  



11	

Stichting Dutch Integration Group 
Jaarverslag 2017 

	

4.  Jaarrekening 
 
De jaarrekening zal separaat beschikbaar komen vanaf juni 2018. 

 
 


