JAARVERSLAG 2017
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,
Twitter en Instagram
Plaatsen van vermissingen van personen op haar eigen website en in de mobiele
app
Regiogerichte hulp in de vorm van aanwezigheid bij zoekacties met speur- en
reddingshonden
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 2017 heeft Stichting ZoekJeMee een bescheiden bedrag aan inkomsten uit donaties
ontvangen. Het kostenniveau is laag: er zijn kosten besteed aan vakliteratuur, telefonie,
software ter ondersteuning van de werkzaamheden en bankkosten.
Er is geen personeel in dienst en aan bestuurders wordt geen vergoeding betaald.
Voor de cijfers over het jaar 2017 verwijzen we naar de jaarrekening 2017.
BESTUUR
Voorzitter/penningmeester: P(etra) Blankwaard
Secretaris: G(ert) de Kievit
Algemeen bestuurslid zonder specifieke functie: R(obin) Feenstra

TERUGBLIK 2017
In 2016 groeide het netwerk van ZoekJeMee op social media flink. Deze groei zette in het
nieuwe jaar door, waardoor aan het einde van 2017 de 32.000-ste volger op Facebook
kon worden verwelkomd. Een toename van 50% van het aantal volgers, wat voor het
werk van onze stichting heel welkom is.
De grootte van het netwerk is van groot belang om zo veel mogelijk aandacht voor de
vermissingen te creëren. Toch is niet het aantal volgers het belangrijkste, maar de
bereidheid tot delen. Het bereik in het aantal personen dat een bericht op Facebook ziet
is hier veel meer van afhankelijk. Zo hebben we in 2017 gezien dat we in bereik nog
altijd duizenden, tot wel tien- of honderdduizenden weten te bereiken. In het bereik zijn
we nog altijd groeiende.
Ook op Twitter kwamen er weer volgers bij, zij het minimaal. Toch zit er nog steeds
potentie in het bereik op Twitter, waarbij opgemerkt moet worden dat dit bereik veel
kleiner is dan op Facebook. Toch blijft Twitter een belangrijk medium waarbij ook
duizenden mensen bereikt worden.
In 2016 werd een Instagram account geopend en in 2017 actief in gebruik genomen. Het
bereik op Instagram groeit gestaag maar zal nog stevig door moeten groeien voor we
daarmee een bereik kunnen krijgen om relevante bijdrage te kunnen leveren aan de
verspreiding van vermissingsberichten . We zien dat veel gebruikers, met name in de
leeftijd tot 35 jaar, veel vaker actief zijn op Instagram.
Net als in voorgaande jaren hebben we dit jaar weer een groot aantal achterblijvers
mogen helpen en ondersteunen. Dit onderdeel van ons werk blijft een belangrijk doel
van onze missie. In samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP)
van de Nationale Politie zijn in het afgelopen jaar weer vermisten teruggevonden.
Halverwege 2017 is er veel landelijke aandacht geweest rondom de vermissing van
Romy (14 jaar) en Savannah (14 jaar), op zichzelf losstaande zaken maar doordat ze
samenvielen in dezelfde periode en dezelfde regio heeft dat de aandacht voor beide
zaken versterkt. ZoekJeMee heeft in deze periode een vergelijkbare rol gespeeld als in de
periode van de vermiste broertjes uit Zeist: verzamelen van feiten (‘factchecken’ van
nieuws dat op social media verscheen) en delen met eigen volgers. Verder zijn veel
vragen beantwoord en zijn mensen met tips verwezen naar de juiste instanties. Los van
de informerende rol is ook maximaal ingezet op het de-escaleren van discussies die,
gevoed door emoties, uit de hand dreigden te lopen.
Eind september 2017 is er opnieuw een vermissingszaak die het land beroert: de
vermissing van Anne Faber. Anne Faber (25 jaar) kwam na een fietstocht in het midden
van het land niet meer thuis. Net als Romy en Savannah werd ook zij slachtoffer van een
misdrijf.
De zaken die samenhangen met deze drie misdrijven komen in 2018 voor de rechter.

Eind 2017 zijn twee vermissingszaken gestart die pas in 2018 eindigden: de vermissing
van Michael Haver (23) uit Castricum en de vermissing van Fiona Meiland uit Emmen,
vermist vanuit Heiloo.
In het jaarverslag van 2018 zal daarover verslag worden gedaan.
Het aantal aanmeldingen van vermiste tieners uit instellingen leek, net als vorig jaar, te
dalen. Het is voor ons op dit moment onduidelijk of dit te maken heeft met een daling
van het aantal vermisten vanuit instellingen, of dat er minder naar deze jongeren
gezocht wordt.
In 2017 is een hoger bedrag aan donaties binnengekomen dan het jaar daarvoor. We
verwachten dat de inkomsten in 2018 verder toe zullen nemen.
De bezetting van vrijwilligers is verbeterd maar nog steeds een punt van aandacht. Om
zeven dagen bezetting van o.a. de social media kanalen te kunnen waarborgen, is een
uitbreiding van het team wenselijk. Met de huidige 5 vrijwilligers is de drukte soms te
groot, met name bij vermissingen die tevens ondersteuning van achterblijvers vraagt.
In het vierde kwartaal van 2017 is gestart met een vast weekrooster op basis van het
wekelijks vooraf inventariseren van de beschikbaarheid per vrijwilliger. Dit werkt erg
goed: dagen zijn verdeeld in drie dagdelen en wekelijks is vooraf bekend wie welke
dagdelen ingeroosterd is.
In 2017 zijn er wisselingen geweest in het bestuur: begin oktober 2017 is de toenmalige
voorzitter Hans Huizenga afgetreden en per genoemde datum is Petra Blankwaard
aangewezen als voorzitter.
Begin december 2017 is Francis Kors afgetreden als secretaris, haar plaats is opgevuld
door Gert de Kievit. Robin Feenstra is toegetreden als algemeen bestuurslid zonder
specifieke functie.
TOEKOMSTPLANNEN
In 2018 zullen we door middel gericht aanschrijven / benaderen van personen uit ons
eigen netwerk proberen ons team vrijwilligers verder uit te bouwen en daarmee de
flexibiliteit te vergroten.

