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1.

Inleiding

Dit is het jaarverslag van de Stichting Bestaanskracht vastgesteld door het bestuur.
In dit document legt het bestuur van de stichting verantwoording af over de resultaten in
het afgelopen jaar. In het jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten beschreven en is een
overzicht opgenomen van inkomsten en uitgaven over deze periode. Dit doet zij ten opzichte
van de doelstelling van de stichting en de ambities zoals verwoord in het beleidsplan 2018.
Omdat dit het eerste jaarverslag is sinds de oprichting van de stichting op 08-12-2017, heeft
dit jaarverslag betrekking op de periode vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31-12-2018.
2.

Doelstelling

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van kwetsbare
personen in de Nederlandse samenleving. Kwetsbare personen zijn mensen die extra hulp
nodig hebben om zich te kunnen handhaven in de maatschappij. De stichting richt zich
voornamelijk op personen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale
beperking.
3.

Activiteiten

De stichting realiseert haar doelstelling onder meer door het verzamelen van de behoeften
van de doelgroepen waar zij zich op richt en het hiervoor uitvoeren van projecten.
Verzamelen behoeften doelgroepen
Voor het kiezen van een specifieke doelgroep, om van wensen tot concrete oplossingen te
komen en via projecten verbeteren van de kwaliteit van hun bestaan, heeft de stichting in de
eerste helft van 2018 een werkwijze opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen
worden doorlopen en wie wanneer worden betrokken.
In het verlengde daarvan zijn in tweede helft van 2018 samen met de Haagse Huiskamer van
de Stichting Justice and Peace Nederland groepsgesprekken georganiseerd met
statushouders (doelgroep sociale beperking) die in de Koolwitjelaan Den Haag wonen.

Voor de stichting was dit aanleiding om de problematiek en behoeften van de statushouders
te verwoorden in de vorm van een gedicht. Deze staat op de vorige pagina. De kern is dat
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statushouders een grote behoefte hebben aan regelmatige contacten met Nederlanders.
Hierover is gesproken tijdens een netwerkbijeenkomst van de Haagse Huiskamer in oktober
2018, waarbij diverse statushouders, organisaties en vrijwilligers aanwezig waren.
Vanuit de behoefte aan regelmatig contact met Nederlanders heeft de stichting een aantal
oplossingen voorgelegd aan statushouders. Naar aanleiding van hun reacties zijn diverse
projecten gestart of in voorbereiding om de oplossingen te realiseren. Stichting
Bestaanskracht zoekt waar mogelijk aansluiting en samenwerking met andere organisaties.
Verder volgt de stichting de ontwikkelingen op internet, (sociale) media en bijeenkomsten
die betrekking hebben op de doelgroepen waarvoor zij zich inzet. Deze ontwikkelingen
worden regelmatig tussen bestuursleden gedeeld en worden contacten gelegd met andere
organisaties. Ook heeft de stichting deelgenomen aan de bijeenkomst over eHealth en
mantelzorg georganiseerd door Participatie Emancipatie Professionals (PEP) Den Haag. Dit
was om meer te weten over mantelzorg en met welke uitdagingen mantelzorgers en
zorgvragers daar te maken hebben.
Projecten
In het eerste jaar van haar bestaan heeft de stichting de mogelijkheden verkend om via
projecten de kwaliteit van het bestaan van groepen kwetsbare personen te verbeteren. In
het beleidsplan 2018 van de stichting staat de ambitie om in 2018 minimaal een eerste
project te kunnen starten. Deze ambitie is ruimschoots overtroffen.
Hieronder staat een overzicht van de projecten waarbij de stichting was en is betrokken.
Projecten gerealiseerd in 2018:



Project Vissen met statushouders
Project Burendag 2018 Vlinderbuurt (deelplan 20)

Projecten gestart eind 2018:



Project Voetbalteam & -trainer Koolwitjelaan zoeken voetbalclub
Project De Droommachine

Projecten voorbereid in 2018 en start in 2019:


Project Cliënt Vinder

Projecten ontstaan in 2018 en start in 2019:


Project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20)

Het betreffen zes projecten, waarvan het Project Cliënt Vinder gericht is op mensen met een
psychische beperking en de andere projecten op mensen met een sociale beperking. In de
bijlagen is een korte beschrijving van deze projecten opgenomen.
Naast deze projecten heeft de stichting andere organisaties ondersteund bij acties van
organisaties en individuen gericht op het vergroten van de kwaliteit van bestaan van de
doelgroepen waarvoor zij zich inzet.
4.

Overige stichtingszaken

Naast de inzet voor de doelgroepen heeft het bestuur ook een aantal zaken geregeld die
nodig zijn voor het duurzaam en goed laten functioneren van de stichting.
Zo is op het vlak van communicatie een beknopte website voor de stichting gemaakt,
http://stichtingbestaanskracht.nl/, zijn emailadressen ingericht voor het bestuur, is een
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huisstijl met logo met logo gemaakt, is een LinkedIn pagina gemaakt en zijn visitekaartjes
voor de bestuursleden gemaakt voor het uitwisselen van contactgegevens en het uitdragen
van het doel van de stichting.
Op het vlak van financiën is een zakelijke bankrekening geopend en is een aanvraag voor de
ANBI status ingediend bij de Belastingdienst welke is goedgekeurd. Er is ook een financiële
administratie opgezet voor het registreren van de ontvangst en besteding van financiële
middelen voor de stichting, doelgroepen en projecten. Deze wordt in 2019 uitgebreid met
een registratie van bestede uren.
Verder is een beleidsplan opgesteld. Ook is een werkwijze voor het kiezen van een specifieke
doelgroep en om op basis van de behoeften van de doelgroep tot concrete oplossingen en
projecten te komen waardoor de kwaliteit van hun bestaan wordt verbeterd.
Tot slot zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden.
5.

Financiële positie

In de verantwoordingsperiode waren de inkomsten, vooral giften en donaties, van de
stichting in totaal € 3.452,-- en de uitgaven, grotendeels voor doelstellingen, in totaal €
3.263,--. Het batig saldo van € 190,-- is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Op basis van de financiële administratie en de schatting van de inzet in tijd zijn onderstaande
overzichten samengesteld.
Schatting van inzet in tijd en geld
mensen met een psychische beperking

2018
tijd (uren)

geld (euro)

400

€

212

mensen met lichamelijke beperking

8

€

4

mensen met verstandelijke beperking

0

€

-

mensen met sociale beperking

200

€

1.978

Totaal

608

€

2.195

Schatting van de inzet in tijd en geld

2018
tijd (uren)

geld (euro)

mensen met een psychische beperking

66%

10%

mensen met lichamelijke beperking

1%

0%

mensen met verstandelijke beperking

0%

0%

mensen met sociale beperking

33%

90%

De kosten die direct verbonden zijn aan de oprichting van de stichting (notaris, inschrijving
KvK, website, emailadressen en huisstijl) bedroegen € 793,--. De beheerkosten van de
stichting bedroegen € 275,--. Dit betekent dat van het totaal aan uitgaven, met aftrek van de
eenmalige oprichtingskosten, bijna 89 % is besteed aan het stichtingsdoel1.
De jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de nadere toelichtingen zijn
opgenomen in bijlage G.
1

Indien de inspanning in tijd (vrijwilligersuren) financieel zou zijn gewaardeerd was dit percentage ruim hoger.
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6.

Bestuur

Bestuurssamenstelling
voorzitter: De heer M.P.W. van der Weg
penningmeester: Mevrouw H.J. Kroeze
secretaris: Mevrouw H. van der Weg
algemeen bestuurslid: Mevrouw N.D. van der Weg
algemeen bestuurslid: Mevrouw M. van der Weg
De leden van het bestuur ontvangen als bestuurder geen beloning voor hun
werkzaamheden. Wel is er sprake van een vergoeding voor gemaakte onkosten en
vergoeding voor voorgeschoten bedragen.
Het is de bestuurders toegestaan als vrijwilliger voor de stichting te werken.
De vrijwilligers die in 2018 voor de stichting hebben gewerkt ontvingen geen
vrijwilligersvergoeding. Wel konden zij een vergoeding ontvangen voor kosten die
noodzakelijk waren voor de uitvoering van activiteiten voor het realiseren van de
doelstelling van de stichting.
De door de M.P.W. van der Weg voorgeschoten bedrag voor de notaris voor de oprichting,
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de kosten dienstreizen en de kosten voor het
hosten van een teambuildingsbijeenkomst voor een project worden in 2019 vergoed.
Aan H. van der Weg wordt in 2019 het voorgeschoten bedrag voor het professionaliseren
van de huisstijl door een ontwerper vergoed. De bedragen zijn in de jaarrekening
aangegeven.
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Bijlage A.

Project Vissen met statushouders

Het doel van dit project was om samen met de statushouders die wonen in de groepslocatie
aan de Koolwitjelaan (Ypenburg, Den Haag) te gaan vissen in de wijk waar ze wonen. Door
dit te doen willen we ze laten kennismaken met een oer-Hollandse sport, hen met
Nederlanders (hengelaars) in contact brengen en tijdens het vissen hen helpen met het
oefenen van de Nederlandse taal. Ook wilden we graag dat de deelnemers zouden
ontdekken dat vissen aan de waterkant ook goede ontspanning kan geven tegen de drukte
en stress die je nog dagelijks ervaart. Zoals voor het moeten leren van de Nederlandse taal,
het inburgeren in Nederland, het vinden van betaald werk en het verwerken van en omgaan
met de emoties die het gevolg zijn van waarom je vluchteling werd. Verder wilden we de
deelnemers graag vanaf de waterkant een andere manier aanbieden om de waterrijke wijk
waarin ze wonen te leren kennen, zich meer thuis te laten voelen in hun nieuwe omgeving,
ze gezien te laten worden door andere bewoners in de wijk en hen nieuwe kansen te bieden
om in contact te komen met andere wijkbewoners.
Uitvoering
De uitvoering van het project is in maart 2018 van start gegaan met de eerste visdag
(ochtend/middag). Er zijn in totaal 10 visdagen geweest. Het project werd op 22 september
2018 tijdens nationale burendag afgesloten met een viswedstrijd voor de statushouders en
bewoners in de buurt waar ze wonen.
Er hebben 18 statushouders meegedaan met het project. Ook waren er 6 gastvissers die een
of meerdere keren zijn mee geweest. Het project werd begeleid door 2 vrijwilligers en werd
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Bestaanskracht.
Begroting
Het projectbudget was 1.600 euro. Hiermee is voor elke deelnemer het volgende
aangeschaft: vaste hengel, gevulde viskoffer, visnet, emmer, laarzen, stadsvisbewijs Den
Haag en de veldgids zoetwatervissen. Verder zijn hiermee ook de visbenodigdheden (o.a.
visvoer en visaas) die per visdag nodig waren gekocht. Ook werd een deel van het budget
aangewend voor de prijzen voor deelnemers aan de viswedstrijd. Nadat het project was
gerealiseerd mocht na ruggenspraak met de eerste sponsor het restant worden toegevoegd
aan de reserve voor toekomstige projecten.
Sponsoring
De Immanuel Kerk in Den Haag heeft de eerste gift gedaan. Deze is vermeerderd met een
gift vanuit het platform WIJDOENMEE.NU. Verder heeft de Hengelsportvereniging GHV Groene Hart, de Sportvisserij Nederland en een vrijwilliger een gift in natura gedaan.
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Bijlage B.

Project Burendag 2018 Vlinderbuurt (deelplan 20)

Het doel was om de huidige bewoners van Deelplan 20 (Den Haag, wijk LeidschenveenYpenburg) en hun toekomstige buren die om hen heen komen wonen een goede start te
geven. De huidige bewoners zijn 120 statushouders die wonen in de groepslocatie aan de
Koolwitjelaan en die hier vanaf begin 2017 wonen. Vanaf medio 2019 komen er ongeveer
500 nieuwe buren wonen in de woningen en appartementen die op de kavels rondom de
Koolwitjelaan worden gebouwd.
Uitvoering
Er werd een warm welkom voorbereid tijdens nationale burendag op 22 september 2018.
Het beloofde een kleurrijk en gezellig feest te worden vol muziek, lekker eten, sport en spel.
Voor jong en oud. Een mooie gelegenheid voor de huidige en toekomstige bewoners elkaar
te leren kennen in een ongedwongen sfeer.
De uitvoering van het project was in maart 2018 van start gegaan met een klein team van
HECHT Leidschenveen Ypenburg en Stichting Bestaanskracht. In mei was dit uitgegroeid naar
een team van 20 enthousiaste teamleden bestaande uit huidige bewoners Deelplan 20 en
bewoners uit de wijk Leidschenveen-Ypenburg.
Begroting
Het projectbudget was 8.000 euro. Hiermee werden alle benodigdheden voor het eten en
drinken, sport en spel, muziek en geluid, viswedstrijd, EHBO, elektriciteits- en sanitaire
voorzieningen ingekocht of gehuurd. Nadat het project was gerealiseerd mocht het restant
na ruggenspraak met de gemeente Den Haag in kas blijven bij Voor Welzijn voor
toekomstige projecten. Via het project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20)
worden deze toekomstige projecten geïdentificeerd.
Sponsoring
Het jubilerende Fonds1818 en het jubilerende Stichting Present Den Haag hebben de eerste
gift en de impuls gegeven voor dit project. Verder hebben het Oranjefonds, de gemeente
Den Haag, Steadion en Stichting Migrascoop financieel bijgedragen. Tot slot droegen Voor
Welzijn, HECHT Leidschenveen Ypenburg en de Stichting Bestaanskracht en de vele
vrijwilligers met de inzet van tijd en middelen bij in natura.
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Bijlage C.

Project Voetbalteam & -trainer Koolwitjelaan zoeken voetbalclub

De statushouders die in de Koolwitjelaan wonen zijn jong volwassen mannen. Meer dan
twintig van deze mannen willen graag in competitieverband voetballen. Ze hebben een
aantal keren succesvol meegedaan met regionale toernooien maar willen zich graag in
competitieverband meten met andere voetballers. Het is gebleken dat het heel moeilijk is
om als volwassen man bij, zoals de voetbalclubs dat noemen, hun senioren teams in te
stromen. Doorgaans zijn deze teams “vriendenteams” geworden omdat ze elkaar hun hele
leven bij de voetbalclub al kennen. Een buitenstaander komt daar niet eenvoudig tussen. Dat
is ook zo gebleken voor de statushouders, hoewel een paar een seizoen bij een voetbalclub
in de buurt hebben meegedaan.
De statushouders hebben daarom het idee opgevat om als compleet voetbalteam met hun
trainer (ook statushouder) door een voetbalclub te worden geadopteerd. Dat maakt het
mogelijk voor een grote groep van statushouders om met de Nederlandse competitie mee te
doen.
Het doel van dit project is om de statushouders te helpen een voetbalclub te vinden die ze
wil opnemen. Ze willen dolgraag meedoen met de competitie en dit is een positieve manier
om hun energie te gebruiken.
Uitvoering
De uitvoering door de Stichting Bestaanskracht, Stichting Migrascoop en de trainer is in
oktober 2018 gestart. De voorkeur ging hierbij uit naar de voetbalclub SV Leidschenveen die
in de wijk waar de statushouders wonen aanwezig is. In de loop van het project is de
sportcoördinator van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg ook betrokken geworden. Voor
2019 is goede hoop dat we de vervolgstappen kunnen zetten die nodig zijn om voor het
voetbalteam en trainer een voetbalclub te vinden die ze wil opnemen.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en Stichting Migrascoop dragen met de inzet van tijd en middelen
bij in natura. In de loop van het project zal duidelijk worden welke aanvullende financiële
ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld voor materialen voor het team en de trainer.
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Bijlage D.

Project De Droommachine

Stichting Bestaanskracht heeft samen met Present Den Haag een nieuw concept ontwikkeld
om statushouders met een droom voor een beroep of een bedrijf te helpen de stappen tot
het realiseren van hun droom vorm te geven. Daarvoor worden Nederlanders gezocht voor
wie deze droom al realiteit is en die de statushouder willen helpen.
Uitvoering
In november 2018 hebben ongeveer vijftien statushouders, merendeel wonend in de
Koolwitjelaan, met uiteenlopende dromen aangegeven graag te willen meedoen. Vervolgens
is in december de voorbereiding voor het project gestart door Stichting Bestaanskracht en
Stichting Present Den Haag. Het plan en de uitvoering zullen begin 2019 verder vorm krijgen.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en Stichting Present Den Haag dragen met de inzet van tijd en
middelen bij in natura. In de loop van het project zal duidelijk worden welke aanvullende
financiële ondersteuning nodig is.
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Bijlage E.

Project Cliënt Vinder

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren
naar de GGZ-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige
gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.
Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een
cliënt smartwatch en op passende wijze te vervoeren naar de instelling.
De instelling kan hierdoor cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven. Ook kunnen
cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan,
de vrijheid worden gegeven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling.
Verder kunnen cliënten mogelijk sneller worden verplaatst van een gesloten afdeling naar
een afdeling met een lager regime (besloten of open).
Cliënten willen graag onbegeleid buiten de afdeling te gaan om bijvoorbeeld in de omgeving
te wandelen, om zelf boodschappen te doen of om een kopje koffie te drinken op een
andere locatie. Wanneer ze buiten de afdeling waar ze moeten verblijven mogen gaan, dan
ervaren ze weer iets van het leven waar ze om medische redenen van zijn buitengesloten.
Het project maakt het mogelijk dat de kwaliteit van bestaan van cliënten wordt vergroot met
meer bewegingsvrijheden en met meer zorg en veiligheid op maat.
Het plan van aanpak voor het project is goedgekeurd door de bestuurder en directie van
Parnassia. Op grond hiervan heeft Stichting Bestaanskracht een subsidieaanvraag ingediend
bij ZonMw. Deze is op 14 december 2018 toegewezen. Het project kan hierdoor van start
gaan op 28 januari 2019 en duurt 24 maanden.
Begroting
Het projectbudget is 144.870 euro en bestaat uit een subsidie van 100.000 euro uit het
actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw2, uit
cofinanciering door Parnassia ter grootte van 24.870 en uit cofinanciering door Stichting
Bestaanskracht ter grootte van 20.000. Hiermee worden de cliënt smartwatch en passend
vervoersoplossingen ontworpen, ontwikkeld, geïmplementeerd en tijdens gebruik
geëvalueerd en eventueel doorontwikkeld voor een twintigtal cliënten. Alle zaken die hierbij
noodzakelijk zijn, zoals juridisch & ethische uitgangspunten, procesbeschrijvingen, ICT
ontwikkeling, afspraken over beheer en instandhouding etc. worden door het project
uitgevoerd.
Betrokkenen
Het project wordt door Stichting Bestaanskracht samen met de GGZ-instelling Parnassia,
Cliëntenraad regio Haaglanden, Familieraad Parnassia Groep regio Haaglanden, ICT afdeling
van de Parnassia Groep, cliënten, familieleden van cliënten, De Haagse Hogeschool, JLM Taxi
en andere organisaties uitgevoerd.

2

De subsidie wordt volgens het volgende betaalschema aan de stichting overgemaakt: 2019 (40%), 2020 (40%)
en 2021 (20%).
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Bijlage F.

Project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20)

Dit project is een vervolg op het Project Burendag 2018 Vlinderbuurt (deelplan 20). Tijdens
het Project Burendag 2018 deelplan 20 is een eerste start gemaakt met ontmoetingen van
huidige en toekomstige bewoners van deelplan 20. Het huidige project beoogt om deze
ontmoetingen verder uit te bouwen.
Het gaat om de huidige bewoners van Deelplan 20 (Den Haag, wijk LeidschenveenYpenburg), 120 statushouders die wonen in de groepslocatie aan de Koolwitjelaan, en de
toekomstige ongeveer 500 buren die vanaf medio 2019 om hen heen komen wonen.
Uitvoering
Het project biedt een structuur voor de statushouders om zelf ideeën te bedenken voor de
ontmoetingen met hun nieuwe buren, om deze ideeën verder uit te werken en te kiezen
welke ideeën projectmatige worden gerealiseerd. Voor de projectmatige realisatie wordt
een plan en een begroting opgesteld door de statushouders. Eventueel worden aanvragen
voor aanvullende financiering gedaan. Tot slot wordt de realisatie door de statushouders ter
hand genomen. Tijdens het project Denktank worden de statushouders ondersteund en
begeleidt door Nederlanders die ruime ervaring hebben bij de stappen die worden
doorlopen.
Naast het primaire doel van het realiseren van ontmoetingen is het secundaire doel voor de
statushouders om ervaring op te doen met het bedenken, opzetten en uitvoeren van een
project.
Begroting
Het projectbudget bedraagt iets meer dan 2.000 euro. Deze middelen zijn beschikbaar om
één of meerdere projecten voor ontmoetingen te financieren. Ook is niet uitgesloten dat er
een beroep kan worden gedaan op aanvullende financiële middelen.
Betrokkenen
Het project wordt door Stichting Bestaanskracht samen met Stichting Migrascoop
uitgevoerd. Voor Welzijn draagt zorg voor het beheer van het projectbudget. Het betreft het
budget dat resteerde van het Project Burendag 2019 deelplan 20.
Sponsoring
Het restant projectbudget is beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag. Stichting
Bestaanskracht, Stichting Migrascoop en Voor Welzijn dragen met de inzet van tijd en
middelen bij in natura.
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Bijlage H.

Jaarrekening 2018

Balans Stichting Bestaanskracht
ACTIVA

Ref.

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2018
€

1

€

38
0
38

Vlottende activa
Voorraad goederen
Vorderingen
Liquide middelen

2

0
0
1.729
1.729
1.767

Totaal Activa
PASSIVA
Fiscaal Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve

Ref.

3
4

31-12-2018
€
1.577
190

€

1.767
Langlopende schulden
Schuld kredietinstelling
Overige langlopende schulden

0
0
0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

0
0
0
1.767

Totaal Passiva

Refertes:
1. Voice recorder dictafoon 8GB memorecorder voor bijeenkomsten en vergaderingen.
2. Saldo per 31-12-2018 op de zakelijke rekening van de stichting.
3. Voorgeschoten bedragen door de M.P.W. van der Weg (€ 1.502,--) en H. van der Weg (€ 75,--).
4. Batig saldo toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Deze is in overeenstemming met de richtlijn
Financieel Beheer Goede Doelen die aangeeft dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mogen zijn. De schatting van deze jaarlijkse kosten voor
de stichting zijn € 500,--.
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Resultatenrekening Stichting Bestaanskracht
Ref.
€
INKOMSTEN
Donaties en giften
Subsidies
Rente-inkomsten

5
6

2018
€

3.451
0
1
3.452

UITGAVEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en instandhouding
Kosten van vrijwilligers
Overige kosten
Kosten van oprichting
RESULTAAT

7
8

9

2.195
275
0
0
793

10

-3.263
190

Refertes:
5.

6.
7.

Rente ontvangen op de projectrekening voor het project Vissen met Statushouders.

8.

9.

10. Batig saldo. Dit is toegevoegd aan de continuïteitsreserve (zie balans).
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