Samenwerkingspartners (Kinder)Resto VanHarte Zwolle
Naam org./bedr.

Domein

WIJZ (Welzijn Ouderen Zwolle)

Welzijn: maatschappelijke zorg

SWZ woningcorporatie

Wonen, buurtinitiatief

RIBW, beschermd wonen

Welzijn, maatschappelijke zorg

Stichting Focus
Travers Welzijn

Welzijn, hulpverlening
Welzijn, buurtinitiatief

Youth for Christ

Welzijn, buurtinitiatief

Rabobank IJssel land
Delta Wonen
Openbaar Belang, wonen
GGD IJssel land
Stichting Philadelphia
Rotary Noord Zwolle

vanaf

Doelstelling v. samenwerking

intensiteit

apr-12
apr-12

sponsoring en bereik doelgroep
sponsoring en perspectief

wekelijks
maandelijks

apr-12
mei-12
apr-12

hulpverlening, aanlevering vrijwilligers
bereik doelgroep, samenredzaamheid
meedoenprogramma, KinderResto

2 per jaar
maandelijks
2 x per maand

Bedrijf
Woningcorporatie
Woningcorporatie
Gezondheid
Welzijn, hulpverlening
Service-instelling

apr-12
apr-12
apr-12
apr-12
mei-12
mei-13
sep-13

meedoenprogramma, samenredzaamheid
sponsoring
sponsoring
sponsoring
gezonde leefstijl
samenredzaamheid
sponsoring, naamsbekendheid

4 x per jaar
2 x per jaar
2 x per jaar
2 x per jaar
3 x per jaar
6 x per jaar
3 x per jaar

Das Nouveau Vod, kledingruil

Bedrijf

nov-13

meedoenprogramma

3 x per jaar

Dienstverlening de Molenkamp
Gemeente Zwolle
Leger des Heils

Bedrijf
Gemeente
Religie, hulpverlening

apr-12
apr-12
mei-12

samenredzaamheid
sponsoring, samenredzaamheid
samenredzaamheid, ontmoeten

wekelijks
4 x per jaar
maandelijks

Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet
Diezer Buurttafel
Stichting Wit
Stichting Humanitas Zwolle

Werkgelegenheid, vrijwilligers
Buurtinitiatief
Welzijn, cultuur
Vrijwilligers, hulpverlening

jun-12
jun-12
aug-12
mei-13

aanleveren vrijwilligers, perspectief
samenredzaamheid, ontmoeten
samenredzaamheid, ontmoeten
samenredzaamheid, perspectief

6 x per jaar
maandelijks
maandelijks
2 x per jaar

Dienst Justitiële Inrichtingen
Greijdanus College
De Diezerpoorter

Justitie
Onderwijs
Wijkkrant

mei-13
jun-13
apr-12
dec-13

perspectief
sponsoring drukwerk
bereik doelgroep
Betrokken bij kwartiermaker Huis van de
Wijk om de koers van dit stadsdeel te
bepalen

2 x per jaar
maandelijks
maandelijks

Nauwe communicatie over koers en beleid
Resto VanHarte in de Gemeente Venlo

1x per 2
maanden

Aanleveren vrijwilligers

1x per half jaar

Huis van de Wijk Venlo Noord/Oost

1x per maand

apr-09
Gemeente Venlo
mei-12
Vrijwilligerscentrale Venlo
jun-13
Bespreken van mogelijkheden tot eventuele 1x per 3
vestiging van RvH op deze locatie
maanden

MFC "Op Expeditie" Venlo
dec-12

Bespreken van mogelijkheden tot eventuele
vestiging van RvH op deze locatie
1x per half jaar

De Bekkerie
dec-12
Praktijkschool 't Wildveld
feb-13
Stichting Woonwenz
okt-13
Mutsaert Stichting

Bespreken van mogelijkheden tot eventuele
vestiging van RvH op deze locatie
Samenwerking bij de ontwikkeling van een
moestuin in Venlo West
Aanleveren vrijwilligers en organiseren
grootschalige activiteit voor ouder en kind in
voorjaar 2014

1x per maand
1x per 2
maanden
1x per 2
maanden

jun-13
mogelijkheden tot samenwerking op het
gebied van programma's voor kinderen in
relatie tot gezonde voeding bespreken

Kids University for cooking

1x per 3
maanden

sep-13
De Zorgondersteuner
nov-13
Stichting Back 2 Basic

Mantelzorgers stimuleren RvH te bezoeken,
Mantelzorgdiner organiseren in januari 2014
Gezamenlijke activiteiten voor
lotgenotencontact tijdens Resto-avonden
organiseren

1x per 2
maanden
1x per 3
maanden

feb-13

Greenport Venlo

Deelname aan Food Waste Reduction
bijeenkomst, om een keten te vormen tegen 1x per 4
voedselverspilling, o.l.v. Greenport Venlo
maanden

