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Voorwoord
Dit jaarverslag is geschreven om aan derden en belanghebbende een inzicht te geven hoe 2015 voor de
stichting verlopen is. In dit jaarverslag zullen zullen wij een overzicht geven van het afgelopen jaar (2015) en
een korte schets van onze toekomst visie, zoals omschreven in onze statuten en ons beleidsplan. Ook zal dit
verslag een inzicht geven in onze organisatiestructuur en de financiële verwachtingen voor 2016 schetsen.
Het bestuur is overtuigt van het succes en het effect van haar unieke benaderingen tot het ondersteunen van
mensen die dat kunnen gebruiken. Zij hoopt dit jaren lang te mogen blijven doen en haar visie weer te
normaliseren en daar haar ervaringen en nieuwe kennis aan toe te voegen.
Verder hoopt het bestuur dat de contacten van het bestuur en de vrijwilligers die haar activiteiten steunen, dit
lange tijd zullen blijven doen. Helaas is i.v.m. de aanpassing van gesuggereerde statuten, zoals gemaakt
door de notaris, de stichting haar ANBI-status afgewezen. De stichting is in bezwaar gegaan tegen het
besluit en heeft vernomen, van de inspecteur, dat de status alsnog toegekend zal worden.
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1. Jaaroverzicht
Daar de stichting zichzelf in 2015 heeft opgericht, heeft de stichting geen vooropgezet plan met verwachte
resultaten. De stichting heeft in 2015 op een vijftigtal locaties, in 41 gemeentes activiteiten georganiseerd,
met behulp van z'n 50 vrijwilligers, die lokaal ondersteunt zijn door z'n 35 ondersteuners. In 2015 heeft de
stichting met haar activiteiten ruim 35.000 contactmomenten gerealiseerd, dit is een stijging van 13% ten
opzichte van de 31.000 in 2014. De stichting rekent aanwezigen die zich niet opgeven voor de activiteit niet
mee in haar contactmomenten. Ook zijn activiteiten waar haar doelgroepen een kleiner aandeel in hadden
niet meegerekend in haar bereik. Tevens bereikte de stichting ook mensen uit andere steden dan de directe
omgeving van haar activiteiten.
Deze contactmomenten zijn lokaal gemeten door werkelijke tellingen bij activiteiten, gecombineerd met
schattingen op basis van gemiddelden van werkelijke tellingen bij activiteiten op een specifieke locatie
tijdens gelijksoortige activiteiten. De contactmomenten vertegenwoordigen participatie aan door de stichting
georganiseerde activiteiten. De deelname duur is afhankelijke van de activiteit, maar de beschikbaarheid ligt
tussen 4 uur en 10 uur per activiteit, waarbij langere activiteiten vaak ook een pauze en/of consumptie
mogelijkheid hebben.

1.1

Activiteiten

Almere:
De stichting organiseert activiteiten bij het buurthuis in Almere. Dit doet zij met 2 vrijwilligers uit Almere en
met ondersteuning van een afwisselende vrijwilliger van het buurthuis. Ook ondersteunen 2 vrijwilligers van
de stichting uit Amstelveen en Lelystad deze activiteiten. De stichting zet de de tafels en stoelen van het
buurthuis in een formatie waarin zij activiteiten kan aanbieden tot 68 deelnemers.
Elke woensdag, uitgezonderd 6 weken in de zomer, worden hier activiteiten op het gebied van knutselen en
creativiteit georganiseerd. Daarnaast organiseert de stichting 2 keer per maand, afwisselend op Zaterdag of
Zondag activiteiten op het gebied van kaart- en/of bordspellen. Één keer per kwartaal werden er op een
Zaterdag drie achtereenvolgende kaartspel activiteiten georganiseerd.
Op deze woensdagen namen 16 tot 24 personen per activiteit deel. Bij de kaart en bordspelactiviteiten
kwamen tussen de 28 en 40 deelnemers per activiteit. Op de zaterdagen dat er meer activiteiten waren,
werd het aantal totale deelnemers beperkt door de beschikbaar gestelde benodigdheden. Dit was beperkt tot
72, 96, 120 en 120 voor de drie activiteiten gecombineerd.
Alphen aan den Rijn:
Één van de vrijwilligers in Alphen aan den Rijn is eigenaar van een Aziatisch restaurant. Hij organiseert elke
vrijdag met een door hem aangedragen nieuwe vrijwilliger en met ondersteuning van 2 vrienden elke
vrijdagavond kaartspelactiviteiten in een zaal aan het restaurant. In weken dat de zaal voor andere
activiteiten gereserveerd is, word er in de 2 weken ervoor aangegeven dat de activiteiten uitwijken naar de
voor- of na-liggende donderdag of zaterdag.
Daarnaast organiseert de andere vrijwilliger met ondersteuning van 1, van voornoemde, ondersteuners 2
zondagen in de maand bord-, kaartspel en table top activiteiten in de ruimte van een kinderopvang.
Gemiddeld nemen hier 18 tot 24 personen per activiteit aan deel, met een groep van 42 personen die zich
op een mailinglijst voor beide deze activiteiten hebben laten registreren.
Apeldoorn:
Bij de jongerenvereniging van Apeldoorn organiseert de stichting 1 zondag in de maand kaartspel
activiteiten. Hierin worden haar 3 vrijwilligers ondersteunt door diverse vrijwilligers van de
jongerenvereniging. De opstelling van de jongerenvereniging bied plaats aan 92 deelnemers en daarnaast
staan er 10 barkrukken aan 3 sta-tafels die de organisatie bij maximale deelnemers zou kunnen gebruiken.
Sinds mei 2015 steunt een ondernemer uit een nabijgelegen dorp de activiteiten van de stichting in
Apeldoorn. Sinds deze steun komen er door online promotie van deze ondernemer ook mensen van verder
dan de directe omgeving om deel te nemen. Daarnaast is het een enkele keer voorgevallen dat onze
activiteiten samen vielen met die van de jongerenvereniging.
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Sinds voornoemde promotie komen er tussen de 52-64 deelnemers per activiteit. Hiervoor waren dit een
vaste groep van 24-30 deelnemers die er bijna elke maand waren en een groep van circa 25 mensen die
een paar keer paar jaar kwamen. De jongerenvereniging en onze vrijwilligers schatte het aantal deelnemers
voor de promotie op 34 per activiteit.
Arnhem:
De lokale spellenspeciaalzaak en een grand café, die samen ook andere activiteiten organiseren, stellen hun
kelder en achterruimte op afspraak beschikbaar aan de stichting voor tabletop, verf, spel en tcg activiteiten.
Een medewerker en activiteiten host van de spellenspeciaalzaak zijn vrijwilliger voor de stichting en
coördineren samen voldoende ondersteuning voor activiteiten bij het grand café. De kelder bied ruimte voor
20 deelnemers en de achterruimte kan opgerekt worden tot 64 deelnemersplaatsen.
Elke vrijdagavond organiseren wij in de kelder voor gemiddeld 16 deelnemers kaartspel activiteiten.
Daarnaast zijn er in de achterruimte, in 2015, 14 activiteiten georganiseerd met in totaal 473 deelnemers.
Verder heeft de host ook 3 jongeren via de stichting leer-werk- en dagbestedings-ervaring aangeboden.
Bergen op Zoom:
Bij een lokale carnavalsvereniging mag de stichting voor 17 februari (Carnaval) en na 11 november (Elfde
van de Elfde) hun kantine gebruiken voor kleinschalige activiteiten. Tussen 17 Februari en 11 november mag
de stichting de hele ruimte gebruiken. I.v.m. het gebrek van een verwarming in de loods, beperkt de stichting
haar planning voor de hele ruimte tot de mei/augustus periode. Deze activiteiten worden gehost door 2
vrijwilligers waarvan 1 ook lid is van de carnavalsvereniging en ondersteuning vanuit hen regelt.
In de kantine is plaats voor 22 deelnemers en in de loods staan tafels en stoelen voor nog eens 40
deelnemers. Op basis van voorgaande jaren zijn over het jaar geschat tussen de 780 en 840 deelnemers
geweest op deze locatie voor Tabletop en kaartspel activiteiten.
Berkel en Rodenrijs:
In het lokale jongerencentrum organiseren één bestuurslid en en drie vrijwilligers, met ondersteuning van
twee vrijwilligers van het jongerencentrum, activiteiten op het gebied van knutselen, bord- en kaartpellen.
Elke woensdag en zondag middag kunnen tot 28 mensen deelnemen aan deze afwisselende activiteiten.
Van 9 weken zijn de bezoekers niet bijgehouden, dit kan een fout zijn of door het annuleren van de
activiteiten, zoals i.v.m. een lokaal klein festival. Over het hele jaar zijn 1.247 deelnemers geteld.
De stichting heeft daarnaast ook diverse jongeren in samenspraak met de gemeente begeleid naar
dagbesteding en re-integratie door middel van vrijwilligerswerk bij het jongerencentrum.
Brunssum:
In 2015 heeft een jongere uit Brunssum tijdens zijn voorjaarsvakantie deelgenomen aan enkele activiteiten
van de stichting. Zijn ouders zijn vrijwilliger bij de stichting geworden. Hier is geregeld dat zij elke donderdag
avond het gemeenschapshuis van hun kerk mogen gebruiken om voor de stichting bord- en kaartspel
activiteiten te organiseren voor een kleine groep van gemiddeld 14 jongeren per week.
Delft:
In delft heeft de stichting gesteund door en in samenwerking met een lokale spellenwinkel, een proeflokaal
en een jongerenvereniging activiteiten in het centrum van delft gerealiseerd. Twee keer heeft de stichting
i.v.m. dubbele planning voor haar activiteiten uit kunnen wijken naar de activiteitenruimte van een lokale
ondernemer. De stichting heeft hiervoor 2 van haar vrijwilligers ingezet.
Bij het proeflokaal was er ruimte beschikbaar tot 48 deelnemers. Bij de jongerenvereniging was er ruimte
voor 22 deelnemers, maar is bij hogere verwachte aantallen een ruimte beschikbaar met ruimte tot 62
deelnemers. De dagen van de wekelijkse activiteiten op het gebied van denksport, bord- en kaartspellen,
wisselde van week tot week en werden per maand aangekondigd.
Naast ondersteuning aan haar activiteiten heeft de lokale spellenwinkel diverse jongeren de mogelijkheid
gegeven om sociaal maatschappelijk werktrajecten bij hem te volgen. Hiervoor hebben een deskundig
vrijwilliger en één bestuurslid als persoonlijk begeleiders gefungeerd.
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De Meern:
De ruimte van een leegstaande sanitair handel stond ter beschikking aan de stichting. De stichting heeft zelf
tafels en stoelen naar deze ruimte gebracht. Helaas heeft de eigenaar de stichting gemeld dat zij de ruimte
na april niet meer konden gebruiken, i.v.m. de potentiële verhuur van de ruimte. Hierdoor hebben in 2015
slechts 7 activiteiten met in totaal 162 deelnemers kunnen plaatsen.
Den Bosch:
Bij het jeugdhonk in Den Bosch mag onze vrijwilliger, buiten de openingstijden, activiteiten voor kinderen en
jongeren uit de doelgroep van de stichting organiseren. Uitgezonderd zijn vakanties doet hij dat 2 keer in de
week voor 8-12 jongeren. De activiteiten zijn gebaseerd op knutselen en creativiteit. Daar een deel van de
bezoekers uit een lokaal begeleid woonproject komen, ondersteund een medewerker die hen begeleid onze
vrijwilliger hier in.
Gezien er dit jaar een klein incident is geweest m.b.t. dwangmatig handelen en een potje met lijm. Hierom
ondersteund sinds oktober 2015 een vriendin hem om toezicht te houden bij de activiteiten. De begeleider
van het woonproject vond dit voorval niet noemenswaardig, daar zij en de vrijwilliger snel en adequaat het
probleem opgelost hadden.
Den Haag:
De ondernemer die zijn ruimte beschikbaar stelde aan de stichting, gaf aan dat de vrijwilliger zich in zou
moeten zetten om de activiteiten een meer commercieel karakter te geven, zodat de ondernemer ook extra
inkomen uit de activiteiten van de stichting kon krijgen. Dit is in strijd met de principes waaronder de stichting
haar werkzaamheden verricht en de vrijwilliger heeft aangegeven met het bestuur op zoek te gaan naar een
nieuwe locatie in Den Haag. Dit is tot op heden niet gelukt, hierom steunt de vrijwilliger nu de stichting haar
activiteiten in Leidschendam.
Deventer:
Twee vrijwilligers van de stichting zijn ook vrijwilligers bij een lokale stichting die in Deventer activiteiten voor
jongeren op het gebied van muziek organiseert. De vrijwilligers mogen de ruimte van deze stichting ook
gebruiken om 2 keer in de maand activiteiten op het gebied van hobby's, bord- en kaartspellen voor de
stichting te organiseren. Hierbij zijn gemiddeld z'n 12 deelnemers aanwezig.
Ede:
De stichting heeft in Ede een vrijwilliger die zelf vervend verzamelaar is van miniaturen en verzamelkaarten.
In overeenkomst met een leegstandsbeheerder mag hij voor de stichting activiteiten organiseren in
leegstaande winkel en/of bedrijfsruimten. Daar deze locatie i.v.m. verhuur, verbouwing of een nieuw
bestemmingsplan kan veranderen, zijn de activiteiten enigszins wisselvallig qua frequentie en omvang. De
activiteiten bevinden zich op het vlak van verzamelkaartspellen, miniaturen spelen en miniaturen schilderen.
Emmen:
De stichting organiseert bij twee lokale ondernemers activiteiten, die haar ruimte hiervoor open stellen. De
stichting heeft hiertoe 2 vrijwilligers, die ook op vrijwillige basis als toernooi organisator functioneren bij één
van de ondernemers. Wekelijks organiseren ze bord- en kaartspelactiviteiten en één keer per maand
organiseren ze een grotere activiteit, gecombineerd met een kaartspel of table top toernooi in de
nabijgelegen ruimte van de tweede ondernemer.
In de winkel waar de wekelijkse activiteiten zijn is ruimte tot aan 18 deelnemers per activiteit en komen
meestal de zelfde 10 mensen, met een groep van 12-16 mensen die regelmatig deelnemen. In de lunchroom
is ruimte tot 54 deelnemers, maar zijn er tot op heden nooit meer dan 38 tegelijk geweest.
Etten-leur:
Bij de lokale sportvereniging mag de stichting activiteiten organiseren. De stichting haar vrijwilliger doet dit
één zondag in de maand en hier nemen tussen de 24-36 deelnemers per activiteit aan mee. Eens in het
kwartaal organiseert de vrijwilliger ook andere activiteiten op deze dag, die activiteiten hebben een
commercieel karakter en met de opbrengsten word de stichting ondersteunt.
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Geldermalsen:
Boven de lokale kapper is er een speelruimte met spellen, waar tijdens openingstijden gespeeld kan worden
onder begeleiding van onze vrijwilliger of één van zijn 4 ondersteuners. Daarnaast is er een aparte ruimte
om de hoek van deze zaak die wegens leegstand ingericht is voor activiteiten van de stichting. Hier kunnen
tot 48 deelnemers deelnemen en worden elke dinsdag, vrijdag en zaterdag activiteiten op het gebied van
table top, bord- en kaartspellen georganiseerd. In de vakantie periodes zijn er ook kaartspelactiviteiten op de
woensdagen en wanneer de vrijwilliger op vakantie is nemen 2 van zijn ondersteuners gezamenlijk de
activiteiten waar.
Gemert:
Een cultureel ondernemer uit Gemert is vrijwilliger voor de stichting. In de ruimte die zij van de gemeente in
gebruik gekregen heeft, heeft de stichting tafels en stoelen geplaatst. Hier organiseert zij 2 middagen in de
week knutsel en hobby activiteiten voor de lokale jeugd en heeft daartoe contact met 2 scholen uit de
omgeving. Er komen meestal 12-14 deelnemers en de ruimte bied plaats aan maximaal 18 deelnemers.
Daarnaast bied de stichting, met als leidraad de vrijwilliger haar creatieve therapie, begeleiding aan diverse
van jongeren van één van deze scholen.
Gorinchem:
Één weekend per kwartaal bied de stichting kaartspel activiteiten aan, in een “Bruin Café”/”Spellen Café”.
Het bestuur van de stichting kent enkele van de deelnemers persoonlijk, en diverse van hen zijn ook
ondersteuners. Één van hem is ook werkzaam bij het Café en regelt in de voorbereiding samen met de
ondernemer dat er een goed vullende, gratis, lunch is voor alle deelnemers.
Gouda:
In Gouda organiseert één bestuurder van de stichting, samen met twee vrijwilligers één zondag in de maand
activiteiten op het gebied van kaartspellen bij een lokale vereniging die een cultuurpodium beheerd. Naast
diverse vrijwilligers en leden van het cultuurpodium komen hier veel jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot
26 jaar. De activiteit duurt meestal tot 18:00 en vele deelnemers blijven na de activiteit van de stichting bij het
podium hangen tot in de avond. De opkomst verschilt afhankelijk van het soort activiteit en ligt gemiddeld op
z'n 20 deelnemers.
Daarnaast heeft de stichting, in 2015, twee keer een activiteit in samenwerking met een winkel uit NoordBrabant en een Ondernemer uit Zuid-Holland georganiseerd in een activiteitenruimte van een hotel. Hierbij
hebben 2 jongeren via de stichting ondersteunend werk verricht en die hebben nu een leer-werk traject bij
een bevriende ondernemer in Woerden.
Haarlem:
Sinds maart 2015 organiseert één vrijwilliger van de stichting in samenwerking met vrijwilligers van de
kringloopwinkel spelletjes en knutselmiddagen. De frequentie is dit jaar erg wisselvallig geweest en er zijn
geen deelnemersaantallen geregistreerd.
Heemstede:
Elke week organiseert een vrijwilliger van de stichting, ondersteund door twee van zijn vrienden, op vrijdag
avonden activiteiten op het gebied van verzamelkaarten voor diverse jongeren en studenten uit de regio.
Wekelijks doen hier z'n 24 deelnemers aan mee.
Helmond:
De stichting heeft in Helmond 2 vrijwilligers die los van elkaar bij het zelfde wijkcentrum activiteiten voor de
stichting en haar doelgroepen organiseren. In het centrum is ruimte tot 46 deelnemers voor de
verzamelkaartspel activiteiten die één van de vrijwilligers wekelijks organiseert. De opkomst is meestal rond
de 18-20 deelnemers maar eens in het kwartaal is er een grotere activiteit met 40-46 deelnemers.
De andere vrijwilliger organiseert knutsel en creatieve middagen die samen vallen met andere activiteiten in
het wijkcentrum. Deze zijn gemiddeld 2 middagen in de maand en daar zijn gemiddeld z'n 12 tot 14
deelnemers bij aanwezig.
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Hilversum:
In Hilversum organiseert de stichting samen met een spellenspeciaalzaak, bij de spellenvereniging
activiteiten op het gebied van spellen. De interval hiervan word afgestemd met het programma van de
spellenvereniging. De partners van de spellenspeciaalzaak ondersteunen de stichting in het coördineren van
het vervoer en opslaan van benodigdheden voor de activiteiten.
Daarnaast coördineert de stichting re-integratie-trajecten voor haar doelgroep, waarbij de
spellenspeciaalzaak de werkervaring begeleid.
Hoogeveen:
In Hoogeveen heeft een vrijwilliger van de stichting een facebook community opgericht voor
verzamelkaartspel activiteiten. Sinds 2013 is het aantal leden van deze groep uitgegroeid tot 31. Daar deze
vrijwilliger intussen verhuisd is, heeft de stichting een nieuwe vrijwilliger voor haar activiteiten in Hoogeveen
gevonden. Deze werkt samen met een cultuurpodium en een spellen en games zaak om activiteiten op het
gebied van spellen en games aan te bieden voor deze groep en andere jongeren uit de omgeving.
Leiden:
Leiden heeft een studenten spellenvereniging, waar diverse vrijwilligers en oud vrijwilligers van de stichting
lid van zijn geweest. Hierdoor heeft de stichting lange tijd op diverse locaties in Leiden activiteiten kunnen
organiseren. Voornamelijk op de locatie van de Leidse Studenten Spellen Vereniging (LSSV). Helaas is dit in
2015 gestopt. Begin dit jaar, had de stichting nog maar 1 vrijwilliger die lid was van LSSV, zij is i.v.m. haar
studie, in de zomer, naar Duitsland verhuisd.
Leidschendam:
In Leidschendam heeft de gemeente een voormalig schoolpand open gesteld voor diverse lokale initiatieven,
verenigingen en stichtingen. Samen met één van deze verenigingen en een initiatief organiseert de stichting
activiteiten voor jongeren.
Wekelijks zijn er activiteiten op het gebied van groene vingers en gezondheid volgens methode van leren
door ervaren. Één keer per maand is er een activiteit op het gebied van knutselen en spelen, met tabletop en
miniatuur spellen, met name op het gebied van fantasy en Lord of the Rings. Voor beide deze activiteiten
werven de vrijwilligers, vanuit de omgeving, donaties in goederen voor deze activiteiten.
In 2015 heeft de stichting tegelijk met haar andere activiteiten op 6 momenten, voor totaal 132 deelnemers,
kaartspelactiviteiten georganiseerd. Tijdens haar activiteiten organiseert de stichting ook sport en spel
gelegenheid in de aangelegen sportruimte.
Lelystad:
Bij een buurtvereniging organiseren diverse vrijwilligers met ondersteuning van diverse deelnemers,
activiteiten op het gebied van spellen. Wekelijks doen hier een 30 tal mensen aan mee. Daarnaast worden er
ook 1 à 2 keer per maand activiteiten op het gebied van verzamelkaartspellen georganiseerd waarbij de
opkomst gemiddeld z'n 40 deelnemers is.
Diverse jongeren en jongvolwassenen uit de stichting haar doelgroepen worden op deze locatie betrokken bij
het organiseren en voorbereiden van deze activiteiten.
Maastricht:
Met ondersteuning van 2 lokale ondernemers, mag de stichting gebruik maken van 2 ruimtes van 2
horecagelegenheden om wanneer deze ruimtes niet verhuurd zijn activiteiten op het gebied van bord- en
kaartspellen te organiseren. De stichting helpt bij het één maal per kwartaal organiseren van een groot
verzamelkaartspel evenement, geschikt tot 184 deelnemers. Daarnaast probeert de stichting elke maand op
1 van de locaties een spelmiddag te organiseren.
Naarden:
Met een vrijwilliger uit het nabij gelegen Bussum en een samenwerkingspartner, een lokale stichting,
organiseert de stichting kaartspel en bordspel activiteiten in de ruimte van deze samenwerkingspartner. Hier
worden gemiddeld 2 tot 3 activiteiten per week georganiseerd voor 10 tot 20 deelnemers per activiteit.
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Rhenen:
In verband met het verhuizen van 2 vrijwilligers en een bestuurder van de stichting zijn buiten de tot Maart
geplande activiteiten van de stichting geen nieuwe activiteiten meer gepland in Rhenen. Het is de stichting
niet gelukt om via de lokale kerkgemeenschap nieuwe vrijwilligers voor voortzetting te werven.
Rotterdam:
In samenwerking met vrijwilligers van het buurthuis en een lokale ondernemer zijn er gemiddeld elke andere
zondagmiddag bord- en kaartspelactiviteiten in het buurthuis. Sinds enkele jaren is er een andere lokale
ondernemer wiens vrijwilligers in zijn ruimte ook bord- en kaartspelactiviteiten organiseren. Wanneer deze
gelijktijdig vallen komen mensen uit verder gelegen wijken niet en is de opkomst i.p.v. z'n 30-34 deelnemers,
slechts z'n 16 deelnemers.
Tiel:
De gemeente stelt de kantine van een sporthal open voor tweewekelijkse tabletop-, bord- en
kaartspelactiviteiten. Er is plek tot 28 deelnemers, op basis van voorgaande jaren zijn er gemiddeld 10
deelnemers per activiteit.
Met begeleiding van de stichting werken er ook enkele jongeren als vrijwilligers in de kantine van de
sportvereniging, voor wie de sporthal hun wedstrijd locatie is.
Veenendaal:
Middels goed contact tussen 3 vrijwilligers en een leegstandsbeheerder, kan de stichting leegstaande
ruimtes gebruiken voor haar activiteiten. Deze worden vaak per maand vooruit gepland daar de
leegstandsbeheerder 1 à 2 keer per jaar een nieuwe locatie toe wijst. Ook is het in 2015 een keer
voorgevallen dat de stichting bij de lokale bibliotheek een activiteit m.b.t. bordspellen heeft georganiseerd.
Voorburg:
Bij het cultuurpodium heeft de stichting in 2015, samen met een hobbywinkel, 5 knutselmiddagen
georganiseerd. Daar deze hobbywinkel het aantal deelnemers (totaal 43) vond tegenvallen heeft zij
aangegeven dat ze deze na de zomer in haar eigen winkel zou voort zetten, i.v.m. persoonlijke
omstandigheden, is dit slechts 2 maal gebeurt, met in totaal 19 deelnemers.
Wageningen:
In samenwerking met een speelgoedzaak en een studentenvereniging organiseert de stichting in een pand
van de studentenvereniging activiteiten op het gebied van tabletopminiaturen en bord- en kaartspellen. De
vereniging heeft een kast in een aparte ruimte waar zij de spellen voor de stichting op slaat en voegen hier
soms op eigen initiatief ook spellen van de vereniging aan toe. Naast activiteiten voor de doelgroep,
organiseert de vereniging zelf ook activiteiten voor studenten uit de omgeving.
Daarnaast heeft de speelgoedzaak ook 2 jongeren begeleid, voor wie de stichting contact gelegd had. Beide
hebben hun “re-integratietraject” succesvol afgerond, door, in dit geval een studie te vinden en een
dagbestedingsplek te vinden.
Wateringen:
Een boer en zijn 2, volwassen, kinderen, hebben in 2015 2 activiteiten voor de stichting georganiseerd. Daar
deze succesvol waren en meer tijd koste dan zij verwacht hadden, waren zij van mening dat zij daar een
financiële vergoeding voor moesten krijgen. Daar dat niet is waarvoor de stichting het doet, heeft de stichting
hen verwezen hoe zij dit zelfstandig voort kunnen zetten.
Woerden:
In Woerden heeft de stichting al jaren goed contact, met een jongerenvereniging, een cultuurpodium, een
jeugdhonk, enkele ondernemers en een leegstandsbeheerder. Diverse jongeren die de stichting geholpen
heeft en diverse vrijwilligers wonen in Woerden en haar omringende dorpen. Deze organiseren op
wisselende interval en wisselende locaties activiteiten in Woerden voor de stichting haar doelgroepen. In
2015 is het pand van de leegstandsbeheerder voor nieuwbouw gesloopt, hierom heeft de stichting ook de
ruimte van een lokaal restaurant mogen gebruiken voor diverse activiteiten.
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Utrecht (en Maarssen):
De stichting wordt ondersteund in haar activiteiten door vier Utrechtse, spellen-, speelgoed- en
hobbywinkels, zowel als door vijf café/restaurants waar een activiteitenruimte is. Ook heeft één van deze
ondernemers een locatie in Maarssen waar de stichting 2-4 keer per jaar spelletjesmiddagen, gepaard met
een ruilbeurs van de ondernemer organiseert.
Daarnaast heeft de stichting ook activiteiten bij 3 buurthuizen/wijkcentra. Sinds augustus 2015 is het beheer
van één van deze locaties overgenomen door iemand die het centrum een commerciële richting op stuurt en
daarom zijn hier sindsdien geen nieuwe activiteiten geagendeerd. Deze ondernemers en locaties
ondersteunen, met hun vrijwilligers, het organiseren van de stichting haar activiteiten. Één locatie heeft
alleen table top miniaturen spellen, terwijl de andere locaties variërende activiteiten op het gebied van
hobby's en spellen organiseren.
Zoetermeer:
In Zoetermeer is de stichting begonnen en hierdoor heeft de stichting goed contact met diverse organisaties
en ondernemers in Zoetermeer. Naast dat er kleinschalig elke week een “meet” voor hobby en
verzamelkaarten georganiseerd word in samenwerking met de stichting en haar vrijwilligers, heeft de
stichting ook een samenwerking met de lokale spellenwinkel. De winkel bied, ondersteund door de stichting,
wekelijkse bord- en kaartspel activiteiten, georganiseerd door vrijwilligers van de winkel. Ook organiseert de
winkel in samenwerking met, en voor de doelgroepen van, de stichting wekelijkse tabletop en
verzamelkaartspelactiviteiten.
Daarnaast heeft de stichting i.v.m. verbouwingen dit jaar maar 2 activiteiten bij de Grillroom en de Pizzeria
die hun bovenruimte beschikbaar stellen kunnen organiseren. Tot slot, heeft de stichting haar maandelijkse
activiteiten die wisselen tussen 2 wijkcentra, uitgezonderd zomerstop van deze centra kunnen realiseren.
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Overige activiteiten:
Dan zijn er nog vele activiteiten en handelingen die de stichting ondersteund, of de stichting juist
ondersteunen of die de stichting elders realiseert om haar doelgroepen zowel als haarzelf te ondersteunen.
De stichting heeft een goede band met diverse Vlaamse organisaties die activiteiten, voor o.a. de zelfde
doelgroepen van de stichting, organiseren. Naast een initiatief net over de grens bij Maastricht en onder
Etten-leur, heeft de stichting goed contact met een Belgisch gamecentra-keten, waarvan zij, op haar locaties
in Antwerpen en Gent, gebruik mag maken van hun ruimtes. Het bestuur van de stichting stuurt deze
activiteiten aan als fondsenwervende activiteiten en regelt scheidsrechter zodat de
verzamelkaartspelactiviteiten daarnaast ook een online erkenning krijgen. Sponsoren van de stichting zorgen
dat er ook prijzen aan de deelnemers uitgedeeld kunnen worden.
Ook maakt de stichting fondsenwervende activiteiten in Duitsland mogelijk. Met de zelfde structuur als in
Vlaanderen heeft zij 2 vrijwilligers in Bochum die in een zalencentrum dit soort fondsenwervende activiteiten
organiseert. Ook heeft de stichting een vrijwilliger in Nijmegen, die bij haar schoonouders in Ahaus, 2
zondagen in de maand, het restaurant voor bordspelmiddagen gebruikt. Bij deze middagen kunnen mensen
een donatie doen aan de stichting. Daarnaast doneren haar schoonouders een kwart van de opbrengsten
van verkochte consumpties tijdens deze activiteiten aan de stichting.
Verder heeft de stichting een goede band met een studentenvereniging van Universiteit Edinburgh (UK) en
een studentenvereniging van Universiteit Bergen (NO). Beide deze verenigingen dragen soms bij of
organiseren zelf fondsenwervende activiteiten voor de stichting.
Tot slot, door de stichting haar activiteiten, heeft zij op sociale wijze contact met haar doelgroep en hun
families. Hierlangs gebeurt het geregeld dat het bestuur of een deskundig vrijwilligers families adviseert of
jongeren adviseert of begeleid in het vinden van de juiste ondersteuning. Of begeleid in het op de juiste plek
stellen van de juiste vragen om deze ondersteuning te krijgen.
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2. Toekomst
In dit hoofdstuk zal de stichting omschrijven hoe zij verwacht dat haar activiteiten zullen veranderen in 2016.
De stichting verwacht, i.v.m. de door haar gedane investeringen uit haar reserveringen, wederom een stijging
in haar contactmomenten van circa tien procent. Verder verwacht de stichting dat haar inkomsten en en haar
uitgaven in elkaars buurt blijven. Concreet verwacht de stichting in 2016 €135.000,- aan inkomsten te
hebben en daarvan €130.000 van uit te geven aan haar bestedingen en kosten.

2.1

Activiteiten

De stichting verwacht dat veel van haar activiteiten op de zelfde wijze voortgezet zullen worden. Hierom
geeft dit hoofdstuk meer inzicht in de verwachte veranderingen, nieuwe plannen en nieuwe locaties.
Bleiswijk (en Moerkapelle):
De activiteiten zoals de afgelopen jaren gehouden in Berkel en Rodenrijs zullen i.v.m. de nieuwe vrijwilligers,
die verhuisde vrijwilligers vervangen, ook naar een locatie bij een lokaal bedrijf verhuizen. Daarnaast zijn er
goede contacten gelegd middels deze vrijwilligers met een ondernemer in Moerkapelle, die stelt dat we ook
zijn ruimte mogen gebruiken wanneer hij deze niet zelf gebruikt. Ook is het aanbod gedaan dat hij zomers
tenten over een groter deel van zijn buitenruimte kan zetten om een vaste ruimte voor de stichting haar
activiteiten te realiseren.
Daarnaast blijft de stichting contactpersoon voor de jongeren die via haar vrijwilliger bij het jongerencentrum
geworden zijn. Ook gaat de stichting er van uit meer jongeren aan het jongerencentrum te koppelen.
Den Haag:
De stichting is op zoek naar een nieuwe locatie om bordspelactiviteiten op te zetten.
Haarlem:
De stichting verwacht Structureel 2 middagen in de week activiteiten te organiseren bij de kringloopwinkel.
Hilversum (Naarden):
Daar de samenwerkingspartner van de stichting haar locatie van Naarden naar Hilversum zal verhuizen,
hoopt de stichting de activiteiten uit Naarden, in Hilversum voort te zetten en daarmee haar bereik voor haar
doelgroep in Naarden en Bussum te behouden.
Maastricht:
I.v.m. het pensioen van 1 van de locatie eigenaren, word de locatie verkocht. De stichting hoopt de ruimte
van de nieuwe eigenaar te mogen blijven gebruiken en verwacht als dit niet lukt en kwart tot half zoveel
activiteiten, in 2016, te kunnen realiseren.
Tilburg:
In verband met het verhuizen van een vrijwilliger uit Hoogeveen, naar Tilburg. En één van de ouders uit
Brunssum naar Tilburg, probeert de stichting hen aan elkaar te koppelen. De stichting hoopt een geschikte
locatie te vinden voor nieuwe activiteiten.
Zoetermeer:
De stichting heeft contact gezocht met eigenaren van diverse panden in Zoetermeer, met de verwachting
diverse van haar Zoetermeerse activiteiten in één pand onder te brengen. Met de beschikking over een
dergelijke locatie wil de stichting een eigen kantoor hebben, maar ook gelijk de ruimte creëren om diverse
persoonlijke begeleidingstrajecten voor haar doelgroep op te zetten. Daarnaast hoopt de stichting dat deze
locatie een sociale en maatschappelijke functie voor jongeren, waaronder voornamelijk haar doelgroepen, uit
de omgeving van Zoetermeer zal krijgen.
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3. Organisatie
De stichting is geregistreerd bij de daarvoor bedoelde instanties, met de volgende gegevens:
Haar Kamer van Koophandel nummer is: 62830694
Haar fiscale nummer is: 854974878
De stichting heeft de ANBI-status aangevraagd, deze status betekend dat de stichting in de volksmond ook
erkend wil zijn als “Goed Doel”. Deze status heeft de stichting op 8 april 2015 aangevraagd en is nog in
behandeling.
De stichting organiseert activiteiten en geeft begeleiding, haar doelgroepen en middelen kunt u in haar
statuten naslaan.
De volgende gegevens kunnen gebruikt worden om in contact te treden met de stichting:
Stichting Brains versus Bits
Bredewater 16
2715CA Zoetermeer
Info@StichtingBrainsversusBits.nl
In de rest van dit hoofdstuk vind u de omschrijving van haar bestuur, haar vrijwilligers en haar ondersteuners.

3.1

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter:
Dhr. G. A. M. van de Ven
Secretaris:
Dhr. R. G. A. Speksnijder
Penningmeester:
Dhr. M. M. R. J. Theissen
Het bestuur is onbezoldigd, herkiesbaar na een termijn van 3 jaar en is onafhankelijk van derden.
Er hebben sinds de oprichting geen bestuurlijke veranderingen plaats gevonden.

3.2

Vrijwilligers

De stichting heeft diverse soorten vrijwilligers, afhankelijk van het type vrijwilliger keurt het bestuur van de
stichting vooraf de activiteiten van de vrijwilligers goed. De soorten vrijwilligers die stichting heeft zijn als
volgt:
– Deskundigen uit de diverse werkvelden
– Deskundigen die in hun dagelijks leven verantwoordelijkheden dragen voor de stichting haar doelgroepen
– Ervaringsdeskundigen die verantwoordelijkheden dragen
– Ervaringsdeskundigen die ondersteunende activiteiten voor andere vrijwilligers verrichten
– Personen met organisatorische ervaring, die affiniteit met de doelgroepen en activiteiten hebben

3.3

Ondersteuners

Ondersteuners ondersteunen onder begeleiding van vrijwilligers en/of het bestuur van de stichting de diverse
activiteiten. Dit is een heel divers palet aan mensen. Veelal is het zo dat ondersteuners bekenden zijn van
een vrijwilliger die activiteiten organiseert of het bestuur van de stichting kennen en zeer specifiek enkele
terugkerende activiteiten ondersteunen.
Ondersteuners zijn mensen die voornamelijk in de volgende groepen onderverdeeld kunnen worden:
vrijwilligers van lokale ondernemingen en maatschappelijke instellingen, eigenaren en medewerkers van
lokale ondernemingen, jongeren en jongvolwassenen die in samenspraak met de stichting een sociaal
maatschappelijk werktraject volgen of gevolgd hebben, familie en vrienden van vrijwilligers die al langere tijd
voorgesteld zijn aan de stichting en de betreffende vrijwilliger ondersteunen of mensen die op een andere
wijze gedurende langere tijd ondersteuning bieden aan de activiteiten van de stichting.
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4. Jaarrekening
4.1

Grondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen. De
vaste materiële activa, en voorraden die beschikking staan ter gebruik of verbruik bij haar activiteiten, met
een waarde minder dan €450 zijn niet in de balans opgenomen.
Grondslagen van de Jaarrekening
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting. Tenzij deze conform overeenkomst aan specifieke doelen ter beschikking
gesteld zijn, zoals in geval van nalatenschappen en bestemmingsfondsen.
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil tussen de bezittingen en de schulden zien. Dit bedrag
is beschikbaar voor het bestuur om toe te kennen aan de stichting haar werkzaamheden m.b.t. activiteiten
die bijdragen aan haar doelstellingen.
Baten en Lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

4.2

Jaarrekening

Bestedingsratio's:
Omschrijving
Doelbestedingsratio/baten
Doelbestedingsratio/lasten
Reserveringsratio/lasten
Wervingskosten en baten ratio
Beheerkosten en totale lasten ratio

2015
87%
90%
9,9%
n.v.t.
0,3%

2014
97,8%
93,3%
6,7%
n.v.t.
n.v.t.

Financieel Jaarverslag
Activa
Vaste Activa
Voorraden
Liquide Middelen
Kas
Totale Activa

beschrijving

31-12-2015
€0
€0

SNS Bank & Kassa

€ 14.260
€ 14.260

Passiva

beschrijving

31-12-2015

Reserves
Reserveringen
Reserveringen
Continuïteitswaarborg
afschr. & SMW-traje.
Schulden
Totale Passiva

Eigen vermogen

€ 3.260

M investeringen 2018
Diverse
Vreemd vermogen

€ 3.400
€ 7.600
€0
€ 14.260
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Inkomsten (baten)
Donaties
Totale Inkomsten

2015
€ 138.983
€ 138.983

2014
€ 132.161
€ 132.161

verschil
€ 6.822
€ 6.822

Uitgaven (lasten)
Beheerkosten
Bestedingen
Reserveringen
Opgebouwde reserveringen
Gebruikte reserveringen
Totale uitgaven

2015
€ 381
€ 120.991

2014
€0
€ 129.195

verschil
€ 381
€ 8.204

€0
€ 13.040
€ 134.412

€ 9.350
€0
€ 138.545

€ 9.350
€ 13.040
€ 4.133

Resultaten
Financieel resultaat
Totaal opgebouwde reserveringen
Financieel resultaat ex. Reserveringen

2015
€ 4.571
€ 11.000
€ 4.571

2014
€ 6.376
€ 24.000
€ 2.974

verschil
€ 10.947
€ 13.000
€ 1.597

4.3

Bijzonderheden

Doelbestedingsratio
Het doelbestedingsratio ten opzichte van de baten is gedaald daar de stichting een deel van haar activiteiten
en investeringen heeft betaald uit gemaakte reserveringen.
Beheerkosten
De stichting zal door haar officiële oprichting ook diverse kosten voor haar beheer en haar voortbestaan
moeten maken, de stichting zal altijd pogen deze proportioneel te houden en hoge structurele lasten voor
haar beheer pogen te vermijden.
Voorraden
De stichting heeft geen eigen voorraden in beheer. Daarnaast gebruikt de stichting 2dehands, gedoneerde
en door derden beschikbaar gestelde goederen in de ruimtes die zij beheerd. Voor ruimtes die haar
beschikbaar gesteld worden voor haar activiteiten, gebruikt de stichting ook aankleding die haar beschikbaar
gesteld is door deze locaties of andere derden.
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5. Begroting
5.1

Begrotingsindicatoren

De stichting is volledig afhankelijk van “goodwill”. Feitelijk houd dit in dat haar inkomsten gegenereerd
worden uit vrijwillige donaties van particulieren en private ondernemingen. Haar werkelijk bestedingen
worden gedurende het jaar aangepast door middel van een continuïteitswaarborg op de werkelijk verworven
donaties uit de voorliggende periode. Voor diverse van de stichting haar activiteiten verschilt de duur van een
periode.
Donaties
De stichting verwacht vergelijkbare donaties te krijgen van de organisaties die haar structureel steunen en
daarmee vergelijkbare activiteiten op te zetten. Hierom verwacht de stichting en vergelijkbaar bedrag aan
donaties van overige bedrijven en personen te verwerven. De stichting verwacht in 2016 ongeveer €135.000
aan inkomsten te hebben.
Reserveringen
De stichting verwacht haar continuïteitswaarborg in 2016 uit te kunnen bouwen naar € 15.000 om in
verhouding te blijven met haar groeiprognose.

5.2

Begroting

Verwachte bestedingsratio's:
Doelbesteding en reserveringsratio ten opzichte van lasten worden verwacht samen rond de 90% te liggen. De
stichting verwacht weinig tot geen wervingskosten te hebben en de ratio ten opzichte van baten kleiner dan 5%
te houden. De stichting zal in 2016 kosten maken voor structurele bedrijfsvoering en verwacht dat deze 3 tot
5% ten opzichte van alle lasten zullen zijn.
Inkomsten (baten)
Donaties
Totale Inkomsten

2016
€ 135.000
€ 135.000

Uitgaven (lasten)
Kosten
Beheerkosten
verwervingskosten
Bestedingen
Reserveringen
Opbouw reserveringen
Totale uitgaven

€ 5.000
€ 130.000

Resultaten
Financieel resultaat
Totaal opgebouwde reserveringen
Financieel resultaat ex. Reserveringen

2016
€0
€ 15.000
€ 5.000
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