JAARVERSLAG 2015
Stichting ZoekJeMee

ALGEMENE INFORMATIE
Statutaire naam: Stichting ZoekJeMee
Doelstelling: Het bieden van hulp en ondersteuning bij vermissingen van personen.
Hierbij wil ZoekJeMee in samenwerking met instanties en overheid opereren.
Juridische structuur: Stichting
ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•

Plaatsen van vermissingen van personen op Sociale Media zoals Facebook en
Twitter
Plaatsen van vermissingen van personen op haar eigen website en in de mobiele
app
Regiogerichte hulp in de vorm van verspreiding van posters
Bieden van praktische hulp aan achterblijvers, waaronder woordvoering voor de
familie
Bieden van nazorg aan achterblijvers door hen in contact te brengen met
hulpinstanties en juristen

FINANCIELE MIDDELEN
In 2015 heeft Stichting ZoekJeMee nog geen inkomsten uit donaties ontvangen. Het
kostenniveau is laag: er zijn kosten besteed aan de postbus, de mobiele app,
advieskosten en bankkosten.
Er is geen personeel in dienst en aan bestuurders wordt geen vergoeding betaald.
Voor de cijfers over het jaar 2015 verwijzen we naar de jaarrekening 2015.
BESTUUR
Voorzitter: H(ans) Huizenga
Secretaris: F(rancis) Kors
Penningmeester: P(etra) Blankwaard

TERUGBLIK 2015
Januari 2015 kwam het moment dat op Facebook ZoekJeMee een magische grens in het
aantal volgers overschreed. In de eerste 14 dagen van de eerste maand van het jaar
werd de 10.000 volger verwelkomd. Hiermee heeft ZoekJeMee op Amber Alert na het
grootste netwerk in Nederland. Samen met Twitter konden we 20.000 mensen tot ons
netwerk rekenen. Dit zien we terug in het aantal mensen dat onze berichten te zien
krijgt. Het delen van berichten gebeurt steeds vaker massaal, waardoor tot wel
honderdduizend mensen een vermiste onder ogen krijgen.
Vermissingen uit instellingen blijven problematisch. We besteedden hier ook in 2015
regelmatig aandacht aan. We laten hierbij ook de keerzijde zien. De problematiek van
weglopers uit instellingen is complex. Het betreft kwetsbare kinderen die voor hun
gevoel in een uitzichtloze situatie verkeren. Hun weerzin tegen het hele dagen achtereen
in een gesloten setting hun leven op de rit moeten zetten is groot. Er is voor hen weinig
tot geen bewegingsvrijheid. Behandeling vanuit de instelling blijkt bij een opvallend
groot aantal weglopers achterwege te blijven. Weglopers lijken de beperkte vrijheden
die ze krijgen in de wereld buiten de instelling te verkiezen boven de geslotenheid
binnen de instellingsmuren. Dat ze hierbij in de drugsscene verdwijnen, of erger, binnen
de mensenhandel in het geval van kwetsbare meisjes, nemen ze voor lief. Ook hier
vragen wij met regelmaat aandacht voor en lichten volgers actief voor. Kritiek op
instellingen is op social media groot, ook onder de volgers. Sommigen geven in reacties
onder een dergelijk vermissingsbericht aan niet te willen delen. Dit terwijl het harde
leven op straat en de gevaren die hiermee samenhangen in die gevallen erg wordt
onderschat. We zien het als onze taak hiervoor te waarschuwen.
Zo raken we meer en meer gespecialiseerd in vermissingen waarbij een Loverboy
(mensenhandelaar) een rol speelt. Het is ons bijvoorbeeld in een vermissingszaak gelukt
contact te leggen met een vermist slachtoffer van een mensenhandelaar. Dit gebeurde
door contact met het meisje te leggen via Whatsapp. Het meisje had de
vermissingsberichten op social media gezien. Dit legde grote druk op haar. Via de
berichtendienst nam ze uit eigen beweging contact op om haar berichten te laten
verwijderen. In de nacht nam het meisje echter opnieuw contact op en vroeg om hulp. Ze
wilde bij haar Loverboy wegvluchten. Uiteindelijk is haar dit met onze hulp ook gelukt.
Dit jaar zijn er meer vermissingen geweest die met onze hulp zijn opgelost. Dit gebeurt
onder andere naar aanleiding van berichtgeving op social media na herkenning van de
vermiste op een locatie. Ook voelen verschillende jongeren de druk van vermelding op
social media, en besluiten zij uit eigen beweging zich bij de politie te melden. Steeds
weer blijkt dat achterblijvers steunen op het luisterend oor en advies. Dit blijkt van zeer
grote waarde te zijn. Ook de band met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP)
van de Nationale Politie blijkt keer op keer van grote waarde. Het bureau geeft tegen het
einde van het jaar aan uit te zien naar voortzetting van de samenwerking met onze
stichting.
Dit jaar spreken we ook over de mogelijkheden van het werven van sponsors. Er worden
door de stichting kosten gemaakt die door de vrijwilligers worden gedragen. Door de

uitbreiding van de activiteiten en het groeiend aantal vermissingsmeldingen, lopen de
kosten op. We zien dat voor de continuïteit van onze werkzaamheden een
inkomstenbron op termijn noodzakelijk is. In het jaar 2016 werken we het plan om
sponsoren en giften te werven verder uit.
In 2015 heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden: per april 2015 is de functie
van secretaris overgenomen door Francis Kors.
TOEKOMSTPLANNEN
Het jaar 2016 zal in het teken staan van het vergroten van het publieke bereik op Sociale
Media, het versterken van het team van vrijwilligers om eventuele pieken in werkdruk
op te kunnen vangen en het genereren van inkomsten uit donaties.

