JAARVERSLAG 2018
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 de eigen website
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 2018 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 2018 verwijzen we naar de jaarrekening 2018.
BESTUUR
Voorzitter/penningmeester: P(etra) Blankwaard
Secretaris: A(strid) van Eijk
Algemeen bestuurslid zonder specifieke functie: R(obin) Feenstra

TERUGBLIK 2018
Ontwikkelingen social media 2018
In 2017 groeide het netwerk van ZoekJeMee op social media, met name op Facebook,
flink. Deze groei zette in het nieuwe jaar door, waardoor eind 2018 het totaal aantal
pagina-likes op Facebook steeg naar 35.800.
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 2018 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 2017 is het Instagram account actief in gebruik genomen. Het bereik op Instagram
groeide in 2018 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. Het gemiddelde bereik van berichten ligt momenteel
tussen de 300 en 500 accounts.

Afloop vermissingen 2017
Zoals genoemd in het jaarverslag van 2017 zijn er twee vermissingen geweest die in
2017 startten en afliepen in 2018.
Eind november 2017 raakte de toen 22-jarige Michael vermist vanuit Castricum. Op 4
januari 2018 is zijn lichaam gevonden langs het spoor. Michael kwam door een
noodlottig ongeval om het leven. Deze vermissing heeft veel regionale aandacht
gekregen en ZoekJeMee onderhield nauw contact met de familie van Michael. Er zijn
diverse zoekacties geweest, zowel van de politie als van reddingshondengroepen en van
burgers.
In december 2017 raakte een 43-jarige vrouw vermist in de regio Heiloo. Zij is ruim vijf
maanden spoorloos geweest, tot ZoekJeMee een melding kreeg van een tipgever in het
buitenland. De vrouw verbleef daar en de tipgever meldde zich via de website van
ZoekJeMee. We hebben veel aandacht besteed aan deze vermissing, waardoor ook de
regionale pers over de vermissing heeft gepubliceerd. ZoekJeMee heeft de politie op de
hoogte gebracht van de tip zodat de informatie die tot ons was gekomen kon worden
geverifieerd. De vrouw in kwestie verbleef inderdaad op het aangegeven adres. Hiermee
kwam na vijf maanden een einde aan de grote zorgen die de familie had over haar lot.
Vermissingen 2018
In juli 2018 is er veel landelijke aandacht geweest rondom de vermissing van Koen (17
jaar) die werd vermist in Italië tijdens een vakantie met zijn familie. Hij werd na enkele
dagen overleden aangetroffen en onderzoek heeft uitgewezen dat hij slachtoffer is
geworden van een noodlottig ongeval.
Eind juli raakte een minderjarig meisje vermist in Den Haag. Deze vermissing kreeg veel
aandacht van de landelijke media waardoor ZoekJeMee druk is geweest met het
beantwoorden van vragen en de-escaleren van discussies. Het meisje was na drie weken
terecht en in deze zaak is een meerderjarige verdachte aangehouden in verband met
betrokkenheid bij haar vermissing.
Eind augustus 2018 is er opnieuw een vermissingszaak die het land beroert: de
vermissing van Jos B.. Jos werd door zijn familie in februari 2018 als vermist opgegeven
bij de politie. In augustus 2018 werd bekend dat hij verdachte is in de cold case zaak van
de moord op Nicky Verstappen. Toen de politie deze informatie naar buiten bracht heeft
dat veel emoties losgemaakt. Jos B. kon vrij snel worden aangehouden waarna deze zaak
voor ZoekJeMee stopte. Inmiddels is deze zaak onder de rechter.
Eind september 2018 is een dan langer lopende vermissingszaak afgelopen: van de
sinds 2 januari 2018 vermiste 35-jarige Judith is de verblijfplaats bekend geworden. Zij
is in het buitenland aangetroffen en heeft tegenover de plaatselijke politie kenbaar
gemaakt een nieuw leven te willen opbouwen en het contact met haar familie te willen
verbreken. Haar familie zal deze omstandigheden een plaats moeten geven maar zij

waren wel opgelucht om na negen maanden te vernemen dat Judith nog in leven was. Zij
hebben lange tijd in grote onzekerheid gezeten.
Een vermissing die nog steeds onopgelost is, is die van Jeroen de Wit uit Leimuiden.
Jeroen (toen 30 jaar) raakte in februari 2018 vermist en is nog immer spoorloos.
Alhoewel zijn familie er rekening mee houdt dat hij niet meer in leven is, is zijn lichaam
nog altijd niet gevonden.
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 vermissingen van
jongeren in de publiciteit komen.
Cold Case James Grealis
In oktober 2018 was het 10 jaar geleden dat James Grealis verdween in Breda. James
(destijds 23 jaar oud) kwam in 2007 vanuit Ierland naar Nederland om werk te vinden
en lijkt sinds 23 oktober 2008 van de aardbodem verdwenen.
ZoekJeMee heeft in samenspraak met zijn familie besloten opnieuw aandacht te
schenken aan zijn vermissing. Er is een uitgebreid vermissingsbericht opgesteld en in
meerdere talen gedeeld op social media en op de website van ZoekJeMee. Helaas heeft
deze extra aandacht nog niet geleid tot meer duidelijkheid over de vermissing van
James. In 2018 is een journalist van BN de Stem een eigen onderzoek gestart naar de
verdwijning van James. We komen hier in het jaarverslag van 2019 op terug.
Bezetting
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 6 vrijwilligers is de drukte soms te
groot, met name bij vermissingen die tevens ondersteuning van achterblijvers vraagt.
Wisselingen bestuur
In 2018 is er een wisseling geweest in het bestuur: begin december 2018 is de
toenmalige secretaris Gert de Kievit afgetreden en per genoemde datum is Astrid van
Eijk aangewezen als secretaris.
Inkomsten
De inkomsten uit donaties zijn in 2018 nagenoeg gelijk aan die in 2017. Echter, in 2017
is een relatief grote gift ontvangen van achterblijvers na onze inzet bij een
vermissingszaak. In 2018 is gestart met een nieuw initiatief: Vrienden van ZoekJeMee.
Belangstellenden kunnen tegen betaling van (minimaal) € 10,- per jaar Vriend van
ZoekJeMee worden en ontvangen na aanmelding een vriendenpas. Naast de pas
ontvangen Vrienden van ZoekJeMee eens per kwartaal een digitale nieuwsbrief waarin
we schrijven over achtergronden van vermissingszaken, over het team van ZoekJeMee,
wet- en regelgeving en ander relevant nieuws binnen het thema vermissingen. Hiervoor

is aardig wat belangstelling, wat heeft geresulteerd in een behoorlijk aantal
aanmeldingen. We hopen dat dit initiatief leidt tot jaarlijks terugkerende inkomsten.
Condoleanceregister Julian en Ruben
In 2018, vijf jaar na de vermissing van de broertjes uit Zeist, is het condoleanceregister
dat ZoekJeMee destijds voor de overleden Ruben en Julian beschikbaar stelde,
geschonken aan het Meertens Instituut in Amsterdam. De overdracht van het
databestand is gepland in 2019. Hieraan voorafgaand zullen afspraken worden gemaakt
hoe de berichten voor onderzoek kunnen worden gebruikt zonder dat de privacy van de
schrijvers van de berichten in het geding komt.
TOEKOMSTPLANNEN
Bezetting
Ook in 2019 zullen acties worden uitgezet met als doel het aantal vrijwilligers verder uit
te breiden.
Vooruitblik social media 2019
Eind 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een overstap naar OBI4wan voor
webcare en social media monitoring. In het jaarverslag van 2019 zal worden ingegaan
op de effecten op ons dagelijkse werk door ingebruikname van deze software.

