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In 2021 hebben wij door de coronapandemie, evenals in 2020, weinig mogelijkheden gehad om 
fysiek in contact te komen met jongeren en mede daardoor was het opnieuw een bijzonder jaar.  

Door alle perikelen rondom de pandemie zijn jongeren wellicht het hardst getroffen, ook omdat veel 
schoollessen online werden gegeven en wij de scholen niet konden bezoeken met onze gastlessen. 
Het uitgaan werd aan banden gelegd en meer ingrijpende maatregelen volgden elkaar in rap tempo 
op. 

Wij moesten onze koers wijzigen, mede omdat gastlessen niet meer konden worden gegeven.  
Hierdoor heeD er een aantal veranderingen binnen onze sEchEng plaatsgevonden in het eerste 
halFaar van 2021. Verschillende crewleden hebben ons door studie en werkzaamheden verlaten. 

De aanvraag voor subsidie voor een groot online game project werd afgewezen: daardoor moesten 
wij op zoek naar andere acEviteiten. Wij hebben de focus verlegd van gastlessen naar (sporEeve) 
evenementen voor de jeugd. Ook hier is een groot bereik van onze doelgroep haalbaar.  

Door deze evenementen op het middelbaar onderwijs te promoten bereiken we een grote groep 
jeugd die op deze manier gehoord en gezien wordt. Bij het samen sporten draait het om 
samenwerken, vertrouwen, groepsdynamiek en uiteraard teambuilding: allemaal belangrijke 
handvaMen voor de toekomst.   

Na het vrij plotselinge vertrek van de voorziMer, die voor een professionele carrière is gegaan,  
hebben wij spoedig in Tim KieDenburg een goede vervanger gevonden die het stokje naadloos heeD 
overgenomen. Tim is één van de oprichters van SEchEng Tweestrijd en volledig op de hoogte van 
alles wat er binnen de sEchEng speelt.  Ook zijn er twee nieuwe leden (Samantha de Groot-HoeMe en 
Alexander du Bois) toegetreden tot het bestuur. Hiermee is ook de conEnuïteit van het bestuur 
voorlopig verzekerd. Wij blijven als Tweestrijd op non-commerciële basis onze doelstellingen 
nastreven; dit zijn wij ook verplicht naar onze vele donateurs die ons de afgelopen jaren financieel 
gesteund hebben én nog steeds doen. Deze gelden gebruiken wij voor acEviteiten voor de jeugd. 

In het najaar van 2021 zijn wij in contact gekomen met Marion van der Bijl, docent op het MarEnus 
College in Grootebroek en intussen ook gemeenteraadslid in de gemeente Hoorn. Zij ziet in onze 
acEviteiten een grote toegevoegde waarde voor de (schoolgaande) jeugd en helpt ons bij het 
realiseren hiervan. 

Via sociale mediakanalen hebben wij diverse enquêtes uitgezet over depressie en eenzaamheid. 
Hieruit kwam, natuurlijk niet onverwachts, naar voren dat er veel eenzaamheid onder de jeugd 
heerst. Bij vragen hierover van jongeren proberen wij zoveel mogelijk antwoord te geven via mail of 
per telefoon.  

Ook bereiken ons regelmaEg vragen van docenten hoe zij met bepaalde situaEes (met name als er 
een geval van suïcide onder de leerlingen heeD plaatsgevonden) moeten omgaan. 

Wij kunnen hen dan een door ons gemaakt stappenplan aanbieden, hoe zij dit op de beste manier 
bespreekbaar kunnen maken binnen de school. Wij hopen hen daarmee op deze manier te kunnen 
ondersteunen en hebben daar al posiEeve reacEes over ontvangen. 



Wij prijzen ons gelukkig dat wij jaarlijks nog donaEes en giDen ontvangen - soms uit geheel 
onverwachte hoek – waarmee wij ons waardevolle werk kunnen blijven voortzeMen. Wij ontvangen 
namelijk geen enkele subsidie vanuit de gemeente of overheid. 

In mei 2021 heeD de Van Kampen Groep Hoorn een sporEef sponsorevenement georganiseerd voor 
haar personeel en wij mochten de opbrengst hiervan ter grooMe van € 750,- als goede doel in 
ontvangst nemen. 

Uiteindelijk kon in oktober ook het door de drie Rotary ’s uit Hoorn georganiseerde VIP-arrangement 
bij de première van de nieuwste James Bond film plaatsvinden en ontvingen wij een prachEge 
donaEe van maar liefst  €1.800,-! . 

In 2021 heeD het bestuur 5x vergaderd en samen met de crew zijn er 4 vergaderingen geweest. 
Daarnaast heeD er ook diverse malen bilateraal overleg plaatsgevonden tussen diverse bestuursleden 
i.v.m. wijzigingen in het bestuur. 

Vol vertrouwen gaan wij in 2022 onverminderd enthousiast verder met het uitvoeren van onze missie 
en hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de (mentale) gezondheid van veel jongeren. 

Het bestuur spreekt hierbij tensloMe zijn dank uit aan eenieder die in het (voor onze sEchEng 
behoorlijk turbulente) jaar 2021 op één of andere manier - in welke vorm dan ook - heeD bijgedragen 
aan het werk van onze sEchEng. 


