JAARVERSLAG 2020
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 2020 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 2020 verwijzen we naar de jaarrekening 2020.
BESTUUR
Voorzitter/penningmeester: P(etra) Blankwaard
Secretaris: A(strid) van Eijk
Algemeen bestuurslid zonder specifieke functie: R(ick) van den Hoek

TERUGBLIK 2020
Ontwikkelingen social media 2020
In voorgaande jaren groeide het netwerk van ZoekJeMee op social media, met name op
Facebook, flink. Deze groei zette in het nieuwe jaar door, waardoor eind 2020 het totaal
aantal pagina-likes op Facebook steeg naar 48.400.
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 2020 gezien dat we in bereik nog
altijd duizenden, tot wel tien- of honderdduizenden weten te bereiken. In het bereik zijn
we nog altijd groeiende.
Op Twitter is het aantal volgers stabiel. Al langere tijd schommelt het aantal volgers
tussen de 16.500 16.800. 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.
Het bereik op Instagram groeide in 2020 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. Per eind 2020 zit het aantal
volgers rond de 1.500. We zien dat veel gebruikers, met name in de leeftijd 45 tot 55
jaar, veel vaker actief zijn op Instagram. Het gemiddelde bereik van berichten ligt
momenteel tussen de 600 en 700 accounts.

Afloop vermissingen 2019
In 2020 zijn 11 vermissingen ten einde gekomen waaraan we in 2019 aandacht hebben
besteed. Zo werd op 16 januari 2020 de sinds 16 december 2019 vermiste 19-jarige
Abel overleden gevonden.
Vermissingen 2020
In Oudjaarsnacht raakte de 24-jarige Ronald uit Hoogezand vermist. Die nacht was het
erg mistig en hebben familie en vrienden hem uit het oog verloren. Ronald is enkele
dagen later overleden aangetroffen. Door de weersomstandigheden en restanten van
vuurwerk die nog werden afgestoken was het niet mogelijk om zoekhonden in te zetten.
Op 8 april raakte de 13-jarige Nathan vermist vanuit Geldermalsen. Vanwege zijn leeftijd
kreeg deze vermissing veel aandacht. Tot grote opluchting van zijn familie werd Nathan
enkele dagen later teruggevonden.
De 38-jarige Rients raakte begin september vermist vanuit Drachten. Pas na twee
maanden werd zijn lichaam gevonden.
Op 17 september raakte de 3-jarige Jaylano vermist vanuit Heereveen. Er is veel
aandacht geweest voor deze vermissing. Het jongetje was eind september weer terecht.
Half december raakte de toen 29-jarige Ichelle uit Oostburg vermist. Deze vermissing
heeft veel losgemaakt en kreeg veel regionale en landelijke aandacht. In februari 2021 is
in verband met haar verdwijning een verdachte aangehouden en korte tijd later is het
stoffelijk overschot van Ichelle gevonden. Ze blijkt om het leven gebracht. In verband
met het nog lopende onderzoek zijn verder weinig details naar buiten gebracht.
In 2020 zijn veel minder vermissingen gepubliceerd dan in de voorafgaande jaren. We
hebben ongeveer 180 vermissingen geplaatst. We vermoeden dat dit samenhangt met
de coronapandemie.
Bezetting
De bezetting van vrijwilligers is in 2020 stabiel gebleven. De bezetting is 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 het huidige team
van vrijwilligers is de drukte soms te groot, met name bij vermissingen die tevens
ondersteuning van achterblijvers vragen.
Wisselingen bestuur
In 2020 heeft R(obin) Feenstra afscheid genomen van ZoekJeMee en heeft R(ick) van
den Hoek zijn functie als bestuurslid overgenomen.

TOEKOMSTPLANNEN
Bezetting
Ook in 2021 zullen acties worden uitgezet met als doel het aantal vrijwilligers verder uit
te breiden.
Vooruitblik 2021
In 2021 zal verder worden gestreefd naar vergroting van het bereik van vermissingen
op social media. Daarnaast is de communicatie met de politie een punt van aandacht
sinds er geen contact meer mogelijk is met het Landelijk Bureau Vermiste Personen.

