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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.
Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2019.
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.
Doelgroepen
Het bestuur richtte zich in 2019 op twee doelgroepen, te weten: mensen met een psychische
beperking en mensen met een sociale beperking.
Projecten
De stichting wil via projecten de kwaliteit van het bestaan van groepen kwetsbare personen
verbeteren. In het tweede jaar van haar bestaan heeft de stichting het aantal projecten
uitgebouwd en verbreed. Deze ambitie is vastgelegd in het beleidsplan 2018. Hieronder
staat een overzicht van de projecten waarbij de stichting was/is betrokken.
Projecten gerealiseerd/beëindigd in 2019:
•
•
•

Project Voetbalteam & -trainer Koolwitjelaan zoeken voetbalclub
Project Basiscursus computergebruik
Project Ypenburg op Rolletjes

Projecten gestart/voortgezet in 2019:
•
•
•
•
•
•

Project Cliënt Vinder
Project Actieonderzoek Project Cliënt Vinder
Project Documentaire De Weg Kwijt
Project KOOK
Project De Droommachine
Project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20)

Drie van de acht projecten (Project Cliënt Vinder, Project Actieonderzoek Project Cliënt
Vinder en Project Documentaire De Weg Kwijt) richten zich primair op mensen met een
psychische beperking. Het project KOOK richt zich op mensen met een diversiteit aan
beperkingen (met name sociaal en psychisch). De overige projecten richten zich primair op
mensen met een sociale beperking. In de bijlagen is een korte beschrijving van deze
projecten opgenomen.
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De stichting was verder betrokken bij en heeft een aantal projecten ondersteund die door
andere organisaties waren geïnitieerd en die zich onder meer richtten op statushouders.
Voorbeelden zijn: Project Ypenburg op Rolletjes en Project Achtertuinen Koolwitjelaan.
Ook heeft de stichting samen met andere betrokken wijkbewoners een concept voorzet
opgesteld voor het Project Allemaal Onderweg & Allemaal Familie. Dit project beoogt
Nederlanders meer bewust te maken van hun voorouders en hun verwantschap met
statushouders. Het projectvoorstel is op dit moment nog concept, het is nog niet zeker of dit
uitgevoerd gaat worden.
4.

Overige stichtingszaken

Naast de inzet voor de doelgroepen heeft het bestuur ook een aantal zaken georganiseerd
die nodig zijn voor het duurzaam en goed laten functioneren van de stichting.
Zo wordt op het vlak van communicatie een beknopte website voor de stichting actueel
gehouden, http://stichtingbestaanskracht.nl/, worden berichten gepubliceerd op onder
meer de LinkedIn pagina van de stichting, https://www.linkedin.com/company/18804249,
worden visitekaartjes door de bestuursleden gebruikt voor het uitwisselen van
contactgegevens en het uitdragen van het doel van de stichting. Ook zijn er presentaties
gegeven over het werk in projecten en het werk van de stichting in het algemeen.
De financiële administratie werkt goed voor het registreren van de ontvangst en besteding
van financiële middelen voor de stichting, doelgroepen en projecten. Voor een aantal
projecten is er een registratie van bestede uren.
De stichting wil door middel van projecten de kwaliteit van bestaan van doelgroepen
vergroten. Er is verkend met welk instrument dat beoogde resultaat systematisch kan
worden gemeten. Hierbij is gekozen voor de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal
(POS). In het Project Cliënt Vinder wordt dit voor het eerst toegepast.
Tot slot zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden.
5.

Financiële positie

In de verantwoordingsperiode waren de inkomsten van de stichting in totaal € 80.546,-- en
de uitgaven, grotendeels voor doelstellingen, in totaal € 32.967,--. Het batig saldo van €
814,-- is toegevoegd aan de continuïteitsreserve die nu € 1004,-- bedraagt.
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

2019
tijd (uren)

geld (euro)

8.5001

€

30.039

mensen met lichamelijke beperking

0

€

0

mensen met verstandelijke beperking

0

€

0

250

€

2.323

8.750

€

32.363

mensen met een psychische beperking

mensen met sociale beperking
Totaal

1

Er is hieraan door studenten meer dan 5.000 uren bijgedragen aan het Project Cliënt Vinder.
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Schatting van de inzet in tijd en geld

2019
tijd (uren)

geld (euro)

mensen met een psychische beperking

97%

93%

mensen met lichamelijke beperking

0%

0%

mensen met verstandelijke beperking

0%

0%

mensen met sociale beperking

3%

7%

De beheerkosten van de stichting bedroegen € 604,--. Dit betekent dat van het totaal aan
uitgaven ruim 98 % is besteed aan het stichtingsdoel2.
De jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de nadere toelichtingen zijn
opgenomen in bijlage G.
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
verrekening van voorgeschoten bedragen.
De in 2019 door bestuurders voorgeschoten bedragen voor onder meer de kosten van
dienstreizen, kantoorbenodigdheden en communicatiemiddelen worden vergoed. De
bedragen zijn in de jaarrekening aangegeven.
Het is de bestuurders toegestaan als vrijwilliger voor projecten van de stichting te werken en
hiervoor vanuit deze projecten een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Deze vergoeding
moet dan beneden het wettelijk vastgestelde maximumbedrag zijn voor onbelaste
vrijwilligersvergoedingen. In 2019 was dit maximumbedrag € 1.700,- per jaar.
In 2019 hebben alle bestuurders zich als vrijwilliger incidenteel of structureel ingezet voor
het project het Project Cliënt Vinder (gezamenlijk ruim 1.050 uren) en hebben hiervoor naar
rato een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Verder hebben ook andere vrijwilligers voor dit
project gewerkt. Een deel van hen heeft ook een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

2

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

Beknopt overzicht van projecten

In deze bijlage is een beknopt overzicht van de projecten opgenomen waaraan de stichting
in 2019 heeft gewerkt. In de beschrijving komen de volgende aspecten naar voren: doel,
doelgroep, uitvoering met wat is gedaan en waaraan wordt gewerkt en sponsoring met wie
hebben financieel en in natura hebben bijgedragen.
A.1. 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. Verder biedt de
smartwatch cliënten allerlei functies ter versterking van de zelfredzaamheid.
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.
Uitvoering
In het project 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.
In de eerste 5 maanden van het project zijn de eisen en wensen verzameld van de cliënt
smartwatch en passend vervoersoplossingen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden verkend
van kennisorganisaties die in het project zouden willen meedoen. Vanaf de zomer zijn de
eisen en wensen omgezet in opdrachten voor ontwerpen, maakopdrachten en onderzoeken.
De uitvoering wordt gedaan door Stichting Bestaanskracht in samenwerking met de GGZinstelling Parnassia, Cliëntenraad regio Haaglanden, Familieraad Parnassia Groep regio
Haaglanden, Parnassia Groep, cliënten, familieleden van cliënten, docenten en studenten
van De Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit RotterdamRotterdam School of Management, personenvervoerder JLM Taxi en andere organisaties.
Er is in 2019 gewerkt met veel vrijwilligers (inclusief meer dan 30 studenten). Dit was
enerzijds om de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden. Anderzijds konden we meer
diepgaand en meer uitgebreid onderdelen van het project doordenken, ontwerpen en
maken.
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Sponsoring
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 ZonMw3. Deze is op 14 december 2018 toegewezen. Het project is gestart op 28 januari
2019 en duurt 24 maanden4.
Het projectbudget is 144.870 euro. De financiering is via een subsidie van 100.000 euro uit
het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw5, uit
cofinanciering door Parnassia ter grootte van 24.870 euro en uit cofinanciering door
Stichting Bestaanskracht ter grootte van 20.000 euro. De cofinanciering bestaat uit de inzet
van mensen in natura.
A.2. Project Actieonderzoek Project Cliënt Vinder
Tijdens het Project Cliënt Vinder worden twee oplossingen ontwikkeld; een cliënt
smartwatch en een aantal passend vervoersoplossingen. Deze oplossingen worden mede
ontwikkeld op basis van de wensen en eisen van de betrokken GGZ-instelling Parnassia.
Nadat de oplossingen zijn ontwikkeld en opgeleverd worden deze getest en in gebruik
genomen door Parnassia.
De inbreng van de Parnassia functionarissen in het hele proces is essentieel. Wanneer deze
inbreng onvoldoende is heeft dit een direct negatief effect op de bruikbaarheid en het
gebruik van de oplossingen. Er zijn diverse Parnassia functionarissen die betrokken moeten
worden. Het gaat hierbij om zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven,
om deskundigen van de ondersteunende afdelingen en om adviseurs van stafonderdelen.
In aanvulling op de betrokken organisatiedelen van Parnassia zijn ook cliënten en naaste
familieleden betrokken in het proces. De cliënten en familieleden worden inhoudelijk
betrokken via een klankbordgroep. De cliënten en naaste familieleden zijn tevens in de
stuurgroep vertegenwoordigd door respectievelijk leden van de cliëntenraad en een lid van
de familieraad.
Voor de acceptatie van de ontwikkelde oplossingen is het essentieel dat cliënten mogen
meedenken over wat de wensen en eisen ten aanzien van de cliënt smartwatch en de
passend vervoersoplossingen. De cliënt-specifieke wensen en eisen voor de cliënt
smartwatch kunnen alleen door hen worden aangegeven.
Tot slot hebben naaste familieleden een rol in het motiveren van hun familielid in het
accepteren en dragen van de cliënt smartwatch.
Het doel van het actieonderzoek is om te zorgen voor de benodigde inbreng van
zorgprofessionals, cliënten en naaste familieleden.

3

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/projectdetail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/client-vinder-voorkomen-vanvermissingen-van-clienten-met-verward-gedrag/
4
Vanwege de beperkingen in 2020 voor het project door het coronavirus heeft ZonMw toestemming gegeven
om de einddatum te verschuiven naar 28 april 2021. Er is hiervoor geen extra subsidie toegewezen.
5
De subsidie wordt volgens het volgende betaalschema aan de stichting overgemaakt: 2019 (40%), 2020 (40%)
en 2021 (20%).
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Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd door Stichting Bestaanskracht en een door de stichting
ingehuurde actieonderzoeker. Er is door de actieonderzoek een plan opgesteld en
uitgevoerd voor het betrekken van zorgprofessionals. Voor de uitvoering had de
actieonderzoeker gemiddeld een dag per week beschikbaar.
Tijdens de uitvoering heeft de actieonderzoeker meegelopen met zorgprofessionals om
inzicht te krijgen in het werk op de afdelingen. Verder zijn de afdelingen bezocht en is
voorlichting gegeven over het project. Daarnaast zijn creatieve manieren bedacht en
toegepast om een netwerk van zorgprofessionals te bouwen die kunnen meedoen en
meedenken met het project. De actieonderzoeker was ook aanspreekpunt voor
studentgroepen die voor bepaalde onderdelen van het project interviews met
zorgprofessionals moesten houden.
Sponsoring
ZonMw heeft projecten die in 2019 werden opgestart met subsidie van ZonMw, zoals
Project Cliënt Vinder, uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor een actieonderzoeker.
Het plan van aanpak voor het project is afgestemd met de voorzitter van Parnassia van de
stuurgroep voor Project Cliënt Vinder. Op grond hiervan heeft Stichting Bestaanskracht een
subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw6. Deze is op 7 juni 2019 toegewezen. Het project is
gestart op 1 juli 2019 en duurt 12 maanden7.
Het projectbudget is 28.439 euro. De financiering is via een subsidie van 20.000 euro uit het
actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw8, uit
cofinanciering door Parnassia ter grootte van 2.439 euro en uit cofinanciering door Stichting
Bestaanskracht ter grootte van 6.000 euro. De cofinanciering bestaat uit de inzet van
mensen en middelen in natura.
A.3. Project Documentaire De Weg Kwijt
De impact van een ernstig psychiatrische aandoening is enorm, weten Salim (32) en zijn
ouders en zusjes. Salim heeft schizofrenie en verblijft al een aantal jaren in een GGZinstelling. Soms raakt hij letterlijk of figuurlijk de weg even kwijt. Hij dwaalt dan uren, dagen
en soms weken lang alleen rond. De eenzaamheid en doelloosheid van het bestaan maken
de situatie schrijnend. De familie heeft een missie: de kwaliteit van leven te verbeteren van
de 300.000 mensen als Salim.
Documentaire De Weg Kwijt neemt je mee in het levensverhaal van Salim en zijn familie. We
laten zien hoe het leven eruit ziet van iemand met een ernstig psychiatrische aandoening en
de impact ervan op de persoon zelf, familie, zorgmedewerkers en de samenleving.
Het leven van Salim is een voorbeeld van een breder maatschappelijk vraagstuk: mensen die
complexe zorg nodig hebben staan aan de zijlijn van de maatschappij. Personeelstekorten,
6

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/projectdetail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/actieonderzoek-voor-hetpraktijkproject-project-client-vinder-voorkomen-van-vermissingen-van-client/
7
Vanwege de beperkingen in 2020 voor het project door het coronavirus heeft ZonMw toestemming gegeven
om de einddatum te verschuiven naar 1 oktober 2020. Er is hiervoor geen extra subsidie toegewezen.
8
De subsidie wordt volgens het volgende betaalschema aan de stichting overgemaakt: 2019 (80%) en 2020
(20%).
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marktwerking en het stigma ‘verwarde mens’ dragen hieraan bij. We nemen je mee in de
staat van de psychiatrie en we werpen een blik op de toekomst: hoe kun je als professional,
naasten en als samenleving de situatie ten goede veranderen?
De familie van Salim heeft hiervoor de Stichting Bestaanskracht opgericht die samen met
steun van ZonMw en veel meedenkers en meedoeners een E-health oplossing maken voor
Salim en lotgenoten (zie: Project Cliënt Vinder).
Uitvoering
De documentaire werd geproduceerd door Het Haags Productiebedrijf in samenwerking met
Stichting Bestaanskracht. Hiermee is medio 2019 begonnen met het script, de fondswerving
en het betrekken van allerlei deskundigen. De eerste draaidagen hebben in het najaar
plaatsgevonden. Tot begin februari 2020 zijn de resterende draaidagen en wordt de
montage afgerond. De première van de documentaire staat gepland eind maart 20209
tijdens de Week van de Psychiatrie.
Het verhaal van Salim en de familie in de documentaire wordt vanuit verschillende
invalshoeken aangevuld door experts: Jim van Os, Parnassia Groep, Trimbos Instituut en GGZ
Nederland.
Bij het maken van de productie van de documentaire zijn betrokken: Salim en zijn familie,
Het Haags Productiebedrijf, Stichting Bestaanskracht, Parnassia, een vrijwilliger van
Parnassia, Stichting Socialrun, ZonMw, De Haagse Hogeschool, GGZ Nederland, Parnassia,
GGZ Breburg en het Dijkje Nootdorp.
Sponsoring
De productie van de documentaire wordt gesponsord door Het Haags Productiebedrijf,
Stichting Bestaanskracht, Stichting Socialrun, ZonMw, GGZ Nederland en De Haagse
Hogeschool. Verder hebben de meeste organisaties ook bijgedragen in nature met de inzet
van mensen en middelen.
A.4. Project KOOK
De gemeente Den Haag heeft workshops opgezet om de sociale cohesie in de wijk Ypenburg
te vergroten. Onderzoek geeft aan dat er veel kwetsbare mensen in de wijk wonen die in
een isolement leven. Stichting Bestaanskracht en HECHT Leidscheenveen-Ypenburg hebben
deelgenomen aan deze workshops, hiervoor de handen ineengeslagen en het project KOOK
bedacht.
KOOK vindt eens per maand plaats. Een aantal wijkbewoners (hobbykoks) vormen samen de
KOOK-groep. Hieraan doen ook kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een sociale, psychische
beperking mee. Afwisselend wordt de ene keer een maaltijd met elkaar en voor elkaar
gekookt en gegeten. De andere keer wordt de maaltijd gekookt mét en voor een groep
kwetsbare wijkbewoners. Het liefst in of nabij hun woonlocatie. Tijdens de maaltijd wordt
een goed gesprek door een van de leden van de KOOK-groep gefaciliteerd door middel van
(gespreks)kaartjes of een leuke of verdiepende vraag. Belangrijk is dat iedereen aan tafel
wordt gehoord en gezien.
9

De documentaire zou op dinsdag 24 maart 2020 in Den Haag in première gaan. Vanwege de coronacrisis kon
dit niet doorgaan en is naar een nader te bepalen datum verplaatst. Tot die tijd kun je op de hoogte blijven via
http://www.dewegkwijt.tv/. De promo van de documentaire is te zien op: https://vimeo.com/388220778.
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Wij geloven in de kracht van ontmoeting. We denken dat een gezamenlijk kook-project
verbinding in de wijk tot stand brengt. We zien de kracht van een diverse, kleurrijke groep
waarbij het verrijkend is om elkaars cultuur en keuken te leren kennen. Verder zijn we ervan
overtuigd dat je sámen iets kan betekenen voor de mensen om je heen. Als KOOK-groep
hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar we willen ook uitdelen aan de wijk (in de
vorm van een heerlijke maaltijd en een goed gesprek).
Verder willen we andere wijkbewoners inspireren om vergelijkbare activiteiten te gaan
uitvoeren (bijv. schilderclub, wandelclub, handvaardighedenclub) met kwetsbare
wijkbewoners.
Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd door Stichting Bestaanskracht en HECHT LeidscheenveenYpenburg10. In het najaar 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Onderdeel hiervan was het in kaart brengen, informeren en bezoeken van organisaties die in
de wijk voorzien in woonvormen voor kwetsbare mensen (Meddin, Gemiva, Fonteijnenburg,
Anton Constandse) en organisaties die zich inspannen voor kwetsbare mensen (Voor Welzijn
en Reakt). Verder is gewerkt aan het voorbereiden van de communicatie en werving van
hobbykoks. Het vervolg hiervan zal plaatsvinden in het begin van 2020 met een start van de
hobbykoks in maart 2020.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en HECHT Leidschenveen-Ypenburg hebben een projectplan
opgesteld. Op grond hiervan is op 28 mei 2019 in het kader van de subsidieregeling Welzijn
voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven, een aanvraag voor subsidie
ingediend bij de gemeente Den Haag. Deze is op 1 oktober 2019 toegewezen, waarbij de
eindverantwoording uiterlijk 23 december 2020 moet worden ingediend11.
Het projectbudget is 10.205 euro. De financiering is samengesteld uit een subsidie van 8.365
euro op basis van de subsidieregeling Welzijn voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte
initiatieven van de gemeente Den Haag, via cofinanciering door Stichting Bestaanskracht ter
grootte van 731 euro, via cofinanciering door HECHT Leidschenveen-Ypenburg ter grootte
van 731 euro en 378 euro deelnamebijdrage van de hobbykoks. De cofinanciering bestaat uit
de inzet van mensen en middelen in natura.
Bijlage A.5.

Project Basiscursus computergebruik

Stichting Migrascoop heeft gesignaleerd dat ongeveer 3 op de 5 statushouders het
gebruiken van een computer erg lastig vinden. Vaak waren deze statushouders niet of
nauwelijks bekend met computers. In hun opleidingen in Nederland moeten ze gebruik
maken van een computer en onder meer MS Office programma’s (zoals Word, Powerpoint
en Outlook) en van Google voor het surfen op internet. Het gebrek aan basisvaardigheden
voor computergebruik belemmert het voortvarend opbouwen van hun nieuwe toekomst in

10

http://hecht-lvyp.nl/kook/
Vanwege de beperkingen in 2020 voor het project door het coronavirus is de gemeente Den Haag
geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de geplande start van het project in maart 2020. De vertraging
bedraagt tenminste drie maanden. Zodra zicht is op een herstart wordt de gemeente hierover geïnformeerd
met een nieuw voorstel voor een aangepast tijdpad. Er zijn geen extra financiële middelen nodig.
11
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Nederland. Dit was voor Stichting Bestaanskracht de reden om samen met Stichting
Migrascoop een basiscursus computergebruik te organiseren.
Uitvoering
In maart is de voorbereiding voor het project gestart door Stichting Bestaanskracht en
Stichting Migrascoop. Op basis van een inventarisatie van Stichting Migrascoop is vastgesteld
dat er tenminste 20 statushouders waren die zouden meedoen met de cursus. Deze cursus
kon worden gegeven in een porta-cabin (tweede keet) die door Stichting Migrascoop voor
de cursus ter beschikking werd gesteld. Deze was groot genoeg voor een docent met
maximaal 7 cursisten.
Stichting Bestaanskracht heeft Stichting Zorg en Bijstand bereid gevonden om de laptops die
tijdens de cursus konden worden gebruikt te financieren. Met deze financiering kon Stichting
Bestaanskracht de laptops aanschaffen. De laptops blijven beschikbaar voor eventuele
volgende cursussen of worden aan minder draagkrachtige statushouders worden
geschonken. De laptops zijn hiervoor in bruikleen gegeven aan Stichting Migrascoop.
Stichting Bestaanskracht heeft via het comité “444 jaar Universiteit Leiden” 12 een docent
aangetrokken die de cursus voor de doelgroep heeft ontwikkeld en die bereid was om de
cursus in een aantal dagen voor wisselende groepen cursisten te geven. De kosten hiervoor
heeft het comité voor hun rekening genomen.
De basiscursus computergebruik is op 25, 28 en 29 november 2019 gegeven aan ongeveer
20 statushouders.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en Stichting Present Den Haag dragen bij in natura door de inzet
van mensen en middelen. Stichting Zorg en Bijstand heeft een financiële donatie gedaan
voor de laptops. Comité “444 jaar Universiteit Leiden” heeft zelf de kosten voor de docent
gefinancierd.
A.6. 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 december 2018 is de voorbereiding voor het project gestart door Stichting Bestaanskracht
en Stichting Present Den Haag13. Beide stichting werken hierbij nauw samen, waarbij
Stichting Bestaanskracht zich vooral richt op de voorlichting aan statushouders, uitnodiging
van statushouders en het afnemen interviews voor het opstellen van hun CV’s. Stichting
Present zorgt voor publiciteit, vormgeving en het werven van Nederlanders voor wie een
droom al realiteit is.

12
13

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/12/universiteit-organiseert-computerles-voor-vluchtelingen
https://stichtingpresent.nl/denhaag/de-droommachine/
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Ongeveer vijftien statushouders met uiteenlopende dromen hebben eind 2018 aangegeven
graag te willen meedoen. Het plan en de uitvoering heeft in 2019 verder vorm en invulling
gekregen.
Tijdens de uitvoering hebben diverse statushouders aangegeven niet meer te willen
meedoen omdat ze een stap in de richting van hun droom hadden gemaakt in hun studie of
werk. Verder is het moeilijk gebleken om Nederlanders te vinden voor wie de droom al
werkelijkheid is en die willen meedoen. De afronding van dit project is begin 2020.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en Stichting Present Den Haag dragen in natura bij door de inzet
van mensen en middelen. Verder hebben Nederlanders waarvoor de droom al werkelijkheid
als vrijwilliger meegeholpen om individuele statushouders op weg te helpen.
A.7. 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 door
vrijwilligers.
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.
Samen met de betrokken organisaties was het de bedoeling om het project in najaar 2019 te
gaan realiseren. Met Voor Welzijn is afgestemd over het deelnemen van een stagiaire en is
het projectbudget in beheer gebracht bij Stichting Bestaanskracht. Met Stichting Migrascoop
over het gebruiken van een tweede keet en het ondersteunen van het gezelliger inrichten
van deze keet. Helaas is dit vanwege een discussie over de financiering van het werk van
Stichting Migrascoop en voorbereide afbouw van de werkzaamheden niet in 2019 gelukt. De
uitvoering schuift daarom door naar 2020.
Sponsoring
Gemeente Den Haag heeft toegestaan om het restant van een eerder toegekende subsidie
hiervoor te gebruiken. Stichting Bestaanskracht en Voor Welzijn dragen in natura bij door de
inzet van mensen en middelen.
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A.8.

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. In
2019 zijn vervolgstappen gezet. Er werd door SV Leidschenveen op zondagochtend ruimte
op het voetbalveld beschikbaar gesteld aan de statushouders om te trainen. Hiervan is vanaf
voorjaar 2019 wekelijks gebruik gemaakt van een groep variërend tussen de 10 en 20
statushouders. Er is in kaart gebracht wat de voetbalspelers voor de wedstrijden nodig
zouden hebben en is er gezocht naar sponsors. Ook is in kaart gebracht wat de vereisten zijn
om als team door de voetbalclub te worden opgenomen (grensrechter, scheidsrechter voor
thuis wedstrijden en beschikbaarheid van voldoende aantal spelers om wekelijks een elftal
op het veld te kunnen zetten). Ook is een oplossing gevonden voor de trainingstijden (laat in
de avond), omdat de voetbalclub een beperkt aantal trainingsvelden heeft ten opzicht van
het aantal teams.
Helaas is het voor de statushouders niet mogelijk gebleken een voetbalelftal te formeren. In
het begin was er veel enthousiasme, maar uiteindelijk was er maar een kern van maximaal
10 personen die zich wilden vastleggen om wekelijks op zondagmiddag een wedstrijd te
spelen en tenminste één keer per week op een avond te willen trainen. Het project is
daarom in het najaar gestopt.
Sponsoring
Stichting Bestaanskracht en Stichting Migrascoop dragen in natura bij door de inzet van
mensen en middelen.
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Bijlage B.

Jaarrekening 2019 met toelichtingen

Balans Stichting Bestaanskracht
ACTIVA

Ref.

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2019
€

1

€

2.652
2.652

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2
3

64.000
44.134
108.134
110.785

Totaal Activa
PASSIVA

Ref.

Fiscaal Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve

4
5

31-12-2019
€
109.781
1.004

€

110.785
Langlopende schulden
Schuld kredietinstelling
Overige langlopende schulden

0
0
0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

0
0
0
110.785

Totaal Passiva

Refertes:
1. Dit bestaat met name uit 2 laptops (incl. toebehoren) en een printer die in 2019 zijn verworven.
2. De subsidies voor enkele projecten wordt in tranches verstrekt. De som van de nog niet
betaalde delen van toegekende subsidies staat hier vermeld.
3. Saldo per 31-12-2019 op de zakelijke rekening van de stichting.
4. Dit bestaat grotendeels uit de aanwendingsfondsen voor projecten. Voorgeschoten bedragen
door de M.P.W. van der Weg (€ 672,--).
5. 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. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten
in 2019 is de schatting dat deze kosten zullen stijgen naar € 800,-- per jaar.
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Resultatenrekening Stichting Bestaanskracht
Ref.
€
INKOMSTEN
Donaties en giften
Subsidies
Rente-inkomsten

6
7

2019
€

10.375
70.170
0
80.546

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

8
9

32.363
604
0
0
-32.967
47.579

RESULTAAT
Refertes:
6.
Donaties en giften
Gift Stichting Socialrun - (PDDWK)
Gift GGZ Nederland - (PDDWK)
Gift MPW van der Weg/HJ Kroeze - Stichting Bestaanskracht
Sponsorkliks - Stichting Bestaanskracht
Totaal

€
7.500
1.500
1.300
75
10.375

7.
Subsidies
Subsidie ZonMw - (PCV)
Subsidie ZonMw - (PAOPCV)
Subsidie ZonMw - (PDDWK)
Subsidie gemeente Den Haag (PKOOK)
Subsidie gemeente Den Haag (PDKWL)
Totaal

€
40.000
16.000
3.500
8.365
2.305
70.170

Besteed aan doelstellingen
Project Cliënt Vinder (PCV)
Project Actieonderzoek Project Cliënt Vinder (PAOPCV)
Project Documentaire De Weg Kwijt (PDDWK)
Project Basiscursus computergebruik (PBCCG)
Doelgroep Psychische Beperking (DPB)
Doelgroep Sociale Beperking (DSB)
Terugbetaling voorschot subsidie (laptop 2x en printer)
Totaal

€
24.347
4.865
44
2.127
54
142
784
32.363

8.
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9.
Kosten van beheer en administratie van de stichting
Communicatie
Reiskosten
Vergaderkosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Overige kosten
Totaal

€
273
137
0
65
129
0
604

10. Batig saldo. Het merendeel hiervan is bestemd voor de voortzetting van de projecten. Een zeer
klein deel is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
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Bijlage C.

Jaarrekening 2019 en 2018

Balans Stichting Bestaanskracht
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2019
€

€

2.652

31-12-2018
€

38
2.652

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

64.000
44.134

Totaal Activa
PASSIVA
Fiscaal Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Continuïteitsreserve

€
109.781
1.004

38

0
1.729
108.134
110.785

1.729
1.767

31-12-2019

31-12-2018

€

€
1.577
190

110.785
Langlopende schulden
Schuld kredietinstelling
Overige langlopende schulden

0
0

0
0

0
0
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0

0
0
0
110.785

Totaal Passiva

€

1.767

0
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

€

0
1.767
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Resultatenrekening Stichting Bestaanskracht

€
INKOMSTEN
Donaties en giften
Subsidies
Rente-inkomsten

2019
€

10.375
70.170
0

€
3.451
0
1

80.546
UITGAVEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en instandhouding
Overige kosten
Kosten van oprichting

32.363
604
0
0
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3.452

2.195
275
0
793
-32.967
47.579

RESULTAAT

2018
€

-3.263
190

