JAARVERSLAG
2020

Voorwoord
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest voor velen van ons, ook voor de stichting! Waar we vol
frisse moed begonnen aan het jaar en druk bezig waren met voorbereidingen voor de JongeGezinnenDag en opvoedevents werden we door de coronacrisis behoorlijk stil gezet! Ook zien we op veel
plekken dat trainers belemmerd werden in het geven van oudercursussen. Redenen als ‘handen vol
aan alle kids en thuisonderwijs’ en locaties die erg voorzichtig zijn in het openstellen van hun ruimtes voor cursussen. Veel belemmeringen, maar de pandemie heeft ook zeker positieve bijwerkingen
gehad aan verschillende zaken. Vooral achter de schermen hebben we veel overleg gehad via Zoom,
waar we ineens allemaal aan gewend zijn.
In dit jaarverslag geven we jullie een kijkje achter deze schermen en willen we graag getuigen. Want
God laat nooit los wat Zijn hand begon en als er iets is waar Gods hart voor klopt is dat voor kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom staan we nu opnieuw fris en fruitig aan het begin van een nieuw
jaar waarin we eerst terug willen blikken naar het jaar dat we achter ons hebben gelaten. God is
trouw! Voor ons als stichting is het een zoektocht geweest hoe en op welke manier we verder gaan,
maar we voelen ons aangemoedigd om te blijven werken aan een sterke omgeving voor kinderen en
jongeren zodat zij God, die nooit verandert, leren kennen. Juist in deze tijd die zo snel verandert!
Het bestuur van Maak ze sterk,
Erik Smit, Wietske Noordzij, Reinier Sanders en Salome Schutterop
Maart 2021
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JAARVERSLAG
De Heer zal mij altijd
beschermen.
Heer, uw2020
trouw duurt
eeuwig,
laat het werk van Uw
handen niet los.
Psalm 138:8
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Terugblik
De volgende plannen hadden we aan het begin van 2020:
-

Ook zijn we blij te kunnen noemen dat Caroline de Koning vrijwilliger is geworden. Zij zal
haar kwaliteiten inzetten in het schrijven en
verspreiden van de nieuwsbrief, het beheren
van de infomail en verdere contacten met
betrokkenen.

Uitbreiding aanbod;
Engelse vertaling Maak ze sterk;
Overdracht evenementen;
ANBI aanvraag;
Uitbreiding team vrijwilligers;
Samenwerking stichting Generatio;
Uitbreiding bestuur.

Tenslotte zijn we erg dankbaar dat we hebben
kunnen starten met het vertalen van het boek
Maak ze sterk naar het Engels. Vertaalster
Hanneke van Dam is in het najaar gestart
met de eerste hoofdstukken. We verwachten
het boek in de eerste helft van 2021 volledig
vertaald te hebben.

Om te beginnen zijn we ontzettend blij om
te kunnen melden dat we al vroeg in het
jaar Reinier Sanders als bestuurslid welkom
mochten heten! Een waardevolle toevoeging
voor ons als team. Juist nu we op de werkvloer ‘stil’ gezet werden door de pandemie
zijn we veel op bestuursniveau bezig geweest
om helder te krijgen welke richting we willen
‘varen’. Omdat Reinier ook in het bestuur zit
van stichting Generatio is de samenwerking
tussen beide stichtingen makkelijker en dit is
dan ook iets waar we in de toekomst in willen
blijven investeren.

Zoals we in het voorwoord al noemden, heeft
de pandemie gevolgen gehad voor veel van de
plannen die we hadden. Veel van onze geplande activiteiten hebben we moeten annuleren
en dit heeft de hoeveelheid giften die we hebben mogen ontvangen beïnvloed.
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Activiteiten
Trainerscursus Maak ze sterk

JongeGezinnenDag

Tijdens het jaar 2020 hebben we 12 trainers
mogen toevoegen aan het team en toe mogen
rusten zodat zij de oudercursus kunnen geven
in hun omgeving. De trainingen zijn geweest
in januari en juni 2020, deze laatste uiteraard
aangepast wegens maatregelingen. Fijn dat
het wel door kon gaan!

Na het overweldigende enthousiasme over
de JongeGezinnenDag van 2019 waren we al
begonnen met de voorbereidingen voor een
nieuwe dag in oktober 2020. Helaas hebben
we deze voorbereidingen vanwege corona
moeten staken.

Opvoedevent

Op 14 maart zouden we een Opvoedevent
houden in Middelburg. Alles was voorbereid,
de spullen stonden klaar op kantoor. Na
toestemming van de GGD waren zelfs de
boodschappen al gehaald. De deelnemers
stonden te poppelen om deel te nemen aan
een dag vol toerusting en ontmoeting. En toen
kwam op 12 maart ‘s avonds de persconferentie waarin samenkomsten niet meer werden
toegestaan.
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Werkgroep

PR en communicatie

Toen we stichting Maak ze sterk oprichtten,
was het streven om het werk dat Erik en
Wietske waren begonnen, ruimte te geven
voor groei door het over te dragen aan anderen. Tijdens de pandemie hadden we als
bestuur tijd voor reflectie. We concludeerden
dat het uitvoerende werk nog steeds teveel
op het bordje van Erik en Wietske bleef liggen.
Zelf hebben zij aan gegeven dat ze dat niet
meer kunnen combineren met Raise Up en
hun gezinnen.

Nieuwsbrieven

Er zijn in 2020 twee nieuwsbrieven verspreid
onder trainers en andere betrokkenen. Minder
dan gepland omdat, zoals eerder genoemd,
het ‘stil’ was op de werkvloer.

Nieuwe collega

We zijn blij dat we ons team uit hebben kunnen breiden met Caroline de Koning, wat zeker
een bijdrage zal leveren aan het warm houden
van het contact met betrokkenen.

We hebben als bestuur deze situatie heel
open voorgelegd aan een groep vrijwilligers
en betrokkenen. Vanuit daar is er een werkgroep ontstaan met als doel de organisatie
van de stichting verbeteren. Na een enquête
uitgezet te hebben onder alle trainers van
Maak ze sterk hebben zij een advies voorgelegd aan het bestuur. Het is bemoedigend om
te zien hoe groot de betrokkenheid is vanuit
deze groep en ook om terug te horen dat het
product van Maak ze sterk wat er nu is erg gewaardeerd wordt. We gaan hier in 2021 zeker
verder mee aan de slag!

Website

De website hebben wij slechts bijgehouden
zonder nieuwe input of veranderingen. Er zijn
via de webshop enkele bestellingen gedaan.
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Projecten
Je vindt hier een overzicht van de verschillende projecten waar we in 2019 dankzij giften
een bijdrage aan hebben mogen leveren.

Vertaling Onweerstaanbaar

We zijn blij om te kunnen vertellen dat we
dankzij giften hebben bij kunnen dragen aan
het vertalen van de Engelse versie van Onweerstaanbaar. We hopen dat op deze manier
de materialen op nog meer plekken tot zegen
mag zijn en jongeren weerbaar gemaakt
worden op het gebied van seksualiteit. Zodat
zij weten wat God hierover zegt, zijzelf juiste
keuzes kunnen maken hierin en weten waar ze
voor staan. De vormgeving is in 2020 helaas
niet afgerond, dit zal in 2021 gebeuren.

Bemoedigingskaartjes

In samenwerking met illustrator Ruben Romijn
hebben we zes bemoedigingskaartjes voor
kinderen ontwikkeld. Vijf van de zes kaarten
zijn nu klaar, de laatste is in de maak. In 2021
kunnen we ze laten drukken en ze verspreidenen tot zegen laten zijn!
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Jaarrekening 2020
TEGOEDEN

2020

2019

Betaalrekening ING

€ 668.62

€ 2.924,67

Algemene kosten

Spaarrekening ING

€ 50,00

€ 0,00

Personeelskosten

In kas

€ 212,91

€ 171,66

Totaal tegoeden

€ 931,53

€ 3.096,33

BATEN

LASTEN

2020

2019

€ 0,00

€ 0,00

Onkosten

-€ 94,34

€ 0,00

Kilometers

-€ 199,69

€ 0,00

Organisatiekosten

-€ 152,32

- €78,28

€ 0,00

- €116,20

2020

2019

Kantoorkosten
Verkoopkosten

-€ 87,79

- €157,74

€ 549,26

€ 746,41

Automatisering

-€ 114,80

€ 0,00

Collectes

€ 0,00

€ 0,00

Diverse algemene kosten

-€ 101,38

- €7,50

Project Vertaling OWS

€ 0,00

€ 7.500,00

-€ 1.750,00

-

Project Vertaling MZS

€ 1.000,00

-

-€ 2.500,32

-€359,72

Project Het Boekje

€ 0,00

€ 125,00

Evenementen

€ 0,00

€ 1.109,20

Boeken/mappen

-€ 52,82

€ 0,00

€ 1.549,26

€ 9.480,61

Artikelen

-€ 180,41

- €104,69

-€ 233,23

- €104,69

Spreekbeurten/trainingen

€ 0,00

€ 0,00

Catering

€ 0,00

€ 561,00

Vertaling OWS

-€ 278,17

- €6.000,00

Verkoop materialen

€ 226,80

€ 137,93

Vertaling MZS

-€ 1.000,00

-

Totaal inkomsten

€ 226,80

€ 698,93

Het Boekje

€ 0,00

€ 0,00

Evenementen

€ 0,00

- €1.312,64

Giften
Algemeen

Totaal giften

Overname van Raise Up
Inkoop

Inkomsten

Totaal baten

Projecten

€ 1.776,06 €10.179,54

-€ 1.278,17 - €7.312,64
Activa

2020

2019

Website

€ 0,00

€ 0,00

Apparatuur

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad

€ 652,46

-

Totaal lasten
RESULTAAT
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-€ 4.011,72 - €7.777,05
2020

2019

-€ 2.235,66

€ 2.402,49

Plannen voor 2021 - werkinhoudelijk
Een aantal specifieke plannen voor 2021
willen we toelichten. Hierin maken we onderscheid tussen werkinhoudelijke en organisatorische plannen. De organisatie staat altijd ten
dienste aan het werk en de doelstelling van de
stichting.

Trainerscursus

Eén van de punten waar de werkgroep in 2021
mee aan de slag zal gaan, is het zoeken naar
manieren hoe we het starten met de cursus
Maak ze sterk makkelijker en laagdrempeliger
kunnen maken voor trainers. Daarbij onderzoeken we ook of we online middelen kunnen
inzetten, zowel bij de trainerscursus als bij de
oudercursus.

Aanbod onder de loep

Daarnaast gaat de werkgroep aan de slag
met het totale aanbod van de stichting, om
deze zo dicht mogelijk bij de doelgroep, de
mogelijkheden en het doel van de stichting te
brengen.
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Plannen voor 2021 - organisatorisch
Structuur en organisatie

Uitbreiding team vrijwilligers

We zijn heel blij en dankbaar met de werkgroep die zich komend jaar in willen zetten om
de organisatie van de stichting te verbeteren.
Dit omdat we willen blijven werken aan een
sterke omgeving van kinderen en jongeren
met maar één doel: God beter leren kennen!
Dit doen zij heel praktisch door een meerjarenplan op te stellen met een aantal subdoelen:
community bouwen, inhoud uitbouwen en
vormen uitwerken naast de huidige vorm en
organisatie.

In de afgelopen jaren hebben we veel mensen mogen ontmoeten die hart hebben voor
gezinnen en vanuit hun geloof willen bouwen
aan een sterke omgeving voor kinderen en
jongeren. Nu we verder aan het zoeken zijn
naar verschillende vormen qua organisatie en
inhoud willen we gebruik maken van de contacten die er al zijn. Dit door meer contactmomenten met hen te zoeken zodat meer helder
wordt of er draagvlak is voor het uitwerken
van de plannen. We willen dus heel concreet
investeren in deze relaties en op zoek gaan
naar wat past bij de mogelijkheden en talenten.

Samenwerking st. Generatio

Omdat we graag meer op willen trekken met
de stichting Generatio zullen we ook komend
jaar investeren in deze samenwerking. Daarnaast zou het mooi zijn wanneer we de materialen die er al zijn mee mogen nemen in de
plannen om opvoeders nog meer te bereiken.

Financiën

In 2021 zullen we stappen ondernemen om
de uitgaven en de inkomsten van de stichting
met elkaar in evenwicht te brengen.
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Stichting Maak ze sterk
Bathseweg 50
4411 RK Rilland
info@maakzesterk.nl
www.maakzesterk.nl

