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Een zomervakantie van zes of zeven weken is voor jongeren en hun omgeving lang. 

Jongeren zitten lang zonder hun structuur van school en vervelen zich. Ouders doen er alles 

aan om het gezin draaiende te houden, makkelijk is het niet. Met als doel om de 

zomervakantie meer behapbaar te maken zijn in 2017 de zomeractiviteiten gestart: een 

activiteitenprogramma met als doel ontspanning, plezier én werken aan sociale 

vaardigheden.  

In de jaren daarna werden de zomeractiviteiten steeds uitgebreider met een grotere 

doelgroep, meer vrijwilligers en meer activiteiten. De groep werd te groot om de 

zomeractiviteiten uit privégelden te financieren. In de zomer van 2020 werd een deel van de 

zomeractiviteiten gefinancierd door een groep donateurs. In de zomer van 2021 lukte dit 

opnieuw en werd er ook door de gemeente Apeldoorn een donatie gedaan.  

Jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen hebben niet alleen deze ondersteuning nodig in 

de zomervakantie. Deze doelgroep gunnen we vaker iets extra’s - of iets dat echt nodig is, 

zoals een uitje verzorgen voor een overbelast gezin of een woonhuis een opfrisbeurt geven. 

De wens is om de zomeractiviteiten te kunnen blijven continueren en ruimte te hebben om 

‘dat extra’ de doelgroep te kunnen gunnen.  

Wij willen dit kunnen blijven doen en daar is financiële continuïteit voor nodig. Door een 

Stichting te vormen streven wij naar een duurzame financieringsstroom. Onze intentie is om 

een ANBI-status te verkrijgen, zodat wij aantrekkelijker zijn voor donateurs en transparantie 

uitstralen. Door de oprichting van Stichting Gewoon Gegund professionaliseren wij de 

uitvoering van onze doelstelling. 

Met dit verslag laten wij graag zien wat wij hebben mogelijk gemaakt in 2020 en 2021, 

ondanks sociale beperkingen en financiële uitdagingen. Het laat onze kracht en flexibiliteit 

zien, iets wat wij ook in de toekomst graag voortzetten. Tijdens het schrijven van dit verslag 

zijn wij in 2022, waarvan het jaarverslag later zal volgen.  

Met veel plezier en trots presenteren wij dan ook graag in dit verslag een schets van het 

verleden en een beeld van de toekomst.  

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Voorzitter  

Stichting Gewoon Gegund 

 

 

Penningmeester  

Stichting Gewoon Gegund 

 

 

Secretaris  

Stichting Gewoon Gegund  
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Missie 

Vanuit Stichting Gewoon Gegund is de missie dat iedereen ondersteuning verdient en zou 

moeten kunnen krijgen in pittige tijden. Er is nog steeds veel vraag naar ondersteuning en 

enorme dankbaarheid bij het verkrijgen van deze steun.  

 

Visie  

Gewoon Gegund, een Stichting die zorg draagt voor “Activiteiten en materialen voor 

jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra aandacht vragen, 

ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht”.  

Vanuit Stichting Gewoon Gegund staat de zorg voor de medemens voorop. Kernwaarden 

voor de Stichting zijn: gunnen, zorgzaamheid, gelijkheid, betrokkenheid, daadkrachtig en 

dankbaarheid. 

 

Doelstelling  

“Activiteiten en materialen voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waar 

gedragsuitdagingen extra aandacht vragen, ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig 

financiële draagkracht”.  

 

  



Pagina | 5  

 

 

 

 

  



Pagina | 6  

 

–

1.1 Resultaten van 2020 
Eén van onze krachten is het kijken naar mogelijkheden, kijken naar wat wel wél kan. In 2020 

konden we deze kracht veelvuldig inzetten. Het was voor onze doelgroep een pittig jaar. Het 

leven buitenshuis werd beperkt, terwijl onze doelgroep juist het leven buitenshuis zo hard 

nodig heeft. Wij zagen overbelasting, sociale isolatie en vooral een stemming die er 

individueel als systemisch niet beter op werd. De doelstelling van onze Stichting “activiteiten 

en materialen voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen waar gedragsuitdagingen extra 

aandacht vragen, ontzorgen nodig is en/of sprake is van weinig financiële draagkracht”, werd 

toepasselijker dan ooit.  

1.1.1 Zomeractiviteiten 

De eerste lockdown in het voorjaar van 2020 gaf ons ruimte om de 

zomeractiviteiten opnieuw te bekijken. We startten een onderzoek 

om erachter te komen welke behoeften onze doelgroep heeft met 

betrekking tot de zomeractiviteiten. Het onderzoek telde 22 

respondenten. De respondenten gaven aan dat de soort activiteit, 

groepsgrootte en de leeftijd van de jongeren belangrijke 

voorwaarden zijn om mee te gaan. Opvallend was dat er veel 

antwoorden gegeven zijn die bevestigen dat de zomeractiviteiten 

goed zijn zoals ze worden uitgevoerd. De ideale groepsgrootte 

volgens de respondenten zijn twaalf jongeren met de ideale 

leeftijdscategorie tussen de tien en zestien jaar. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek 

was voor ons de vraag hoe hoog de eigen bijdrage per activiteit mag zijn. Het gemiddelde 

gegeven antwoord was €27 per activiteit.  

In 2020 hebben we voor het eerst donaties gekregen van particulieren. Er werd een 

doneeractie opgezet en gepromoot via de social mediakanalen van Gewoon Speciaal. We 

haalden hiermee een bedrag van €678 op.  

Ondanks allerlei beperkingen hebben we een prachtig zomerprogramma kunnen uitvoeren 

waarbij er acht middagen gevuld waren met creatieve, sportieve en ontspannende 

activiteiten. Er gingen in dit jaar 36 deelnemers mee en twaalf vrijwilligers.  

1.1.2 Lockdown cadeautjes  

In het begin van de zomer deden wij een aanvraag bij een fonds dat 

steunend wil zijn door stress te verlichten binnen huishoudens. Onze 

aanvraag werd goedgekeurd en daardoor konden we al onze jongeren 

een zelf uitgekozen cadeautje van €15 geven. De cadeautjes werden 

met een grote glimlach in ontvangst genomen.  

Voor één gezin maakten we een uitzondering. Zij woonden tijdens de lockdown met zes 

volwassenen in een tussenwoning en hebben al jaren te maken met behoorlijke 

gedragsuitdagingen van de kinderen. We gunden de ouders iets extra – een avondje 

ontspanning. Deze ouders hebben van ons een avondje uit gekregen.  
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1.1.3 Ouderavond 

Vanuit de doelgroep kwam de vraag of er een mogelijkheid is om andere ouders te 

ontmoeten. In de winter van 2020 kwamen 11 ouders bijeen om te praten over hun 

ervaringen en tips uit te wisselen. Wij verzorgden de koffie/thee en een gastspreker.  

1.1.4 Huis op orde  

De meest bijzondere activiteit uit 2020 was dat wij een woonhuis grondig hebben opgeruimd. 

Bij Gewoon Speciaal meldde zich een moeder met meerdere hulpvragen op het gebied van 

werk, relaties, opvoeding en financiën. Op ieder levensgebied was chaos, waardoor 

zelfredzaam zijn niet mogelijk was. We besloten om bij het begin te beginnen en eerst orde te 

creëren in de ruimte. In een paar weken tijd hebben we met vrijwilligers het huis en de auto 

op orde gekregen én kon moeder eindelijk weer eens naar de kapper. Toen dit er eenmaal 

was, werden de overige hulpvragen door deze moeder zelf opgepakt.  

1.1.5 Vrijwilligers dank avond 

In 2020 organiseerden wij voor het eerst een ‘vrijwilligers dank 

avond’. Alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar voor onze 

doelgroep hebben klaar gestaan werden uitgenodigd voor een 

hapje en een drankje bij SOAP Apeldoorn. We genoten met 

twaalf vrijwilligers!  

1.2 Resultaten van 2021  

1.2.1 Blue Monday 

Voor veel jongeren, (jong)volwassen en gezinnen was het begin van 2021 niet fijn. Er waren 

volop maatregelen om besmettingen tegen te gaan. Opnieuw zaten jongeren thuis, konden 

ouders niet naar hun werk en was thuisonderwijs van toepassing. 

We besloten om onze doelgroep op te fleuren tijdens Blue Monday 

met een presentje. Alle cliënten van Gewoon Speciaal kregen een 

bakmix voor een cake en een opbeurend kaartje. Het was fijn om 

door deze presentjes sommige gezichten wel weer even blij te zien.  

 

1.2.2 Op naar de eindstreep 

Samen met In Essentie, een organisatie die zich inzet voor huiswerk- en 

schoolwerkondersteuning voor jongeren, startten we het project ‘Op naar de eindstreep’. 

Door verschillende lockdowns merkten we dat jongeren meer moeite hadden met het 

schoolwerk. Meer mensen waren thuis aan het werk, waardoor thuis niet altijd de rust 

gevonden kon worden die nodig was. Andere jongeren hadden juist een stok achter de deur 

nodig om daadwerkelijk aan leer- en maakwerk te beginnen en vol te houden. We openden 

onze deuren en boden een huiswerkplek aan voor de maanden maart, april, mei en juni. Er 

zijn zes jongeren geweest die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. De meesten 

daarvan met succes: we feliciteerden twee geslaagden en twee overgangen naar het 

volgende leerjaar. Eén van de jongeren koos voor een andere opleiding en één jongere 

doubleerde.  

1.2.3 Bhv-cursus  

In het kader van professionalisering hebben twee bestuursleden in het najaar van 2021 een 

Bhv-cursus gevolgd bij ARBO Centrum B.V. Beiden zijn voor deze cursus geslaagd.  
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1.2.4 Zomeractiviteiten  

In de zomer van 2021 hadden we weer een prachtig 

programma met zeven zomeractiviteiten. We gingen naar 

het klimbos, we zijn gaan karten en lasergamen en de 

deelnemers hebben hun creativiteit kunnen laten zien bij 

streetart. Het programma was minder divers dan 

voorgaande jaren, omdat het door coronamaatregelen nog 

steeds niet mogelijk was om bepaalde activiteiten te 

boeken.  

De noodzaak van het organiseren van de zomeractiviteiten werd meer dan duidelijk. Het 

aantal jongeren dat mee ging ten opzichte van 2020 werd bijna verdubbeld. We kregen 54 (!) 

aanmeldingen van individuele jongeren die allemaal (meerdere malen) mee konden!  

We hebben samen met elf vrijwilligers een fantastische zomer gehad!  

1.2.5 Vrijwilligers dank avond 

Ook in 2021 sloten we de zomeractiviteiten af met een ‘Vrijwilligers dank avond’. We hadden 

dit keer een gezellige avond bij Jules Verne en konden herinneringen ophalen aan een 

prachtige zomer.  
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2.1 Balans   

 

31-12-
2021 

31-12-
2020 

ACTIVA     

      

Vlottende activa     

Vorderingen en overlopende activa € 0,00 € 0,00 

Liquide middelen € 0,00 € 3,73 

      

TOTAAL activa € 0,00 € 3,73 

      

PASSIVA     

      

Reserves en fondsen     

Continuïteitsreserve € 0,00 € 3,73 

Bestemmingsreserve € 0,00 € 0,00 

Bestemmingsfondsen     

      

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00 

      

TOTAAL passiva € 0,00 € 3,73 

 

2.2 Staat van baten en lasten   

 2021 2020 

Baten     

Baten 
€ 

5.845,18 
€ 

2.993,18 

Rentebaten € 0,00 € 0,00 

Overige baten     

Som der baten 
€ 

5.845,18 
€ 

2.993,18 

      

Lasten     

Besteed aan doelstellingen 
€ 

3.267,04 
€ 

2.598,05 

Kosten werving baten € 0,00 € 74,00 

Algemene kosten beheer en 
administratie 

€ 
2.578,14 € 317,40 

Som der lasten 
€ 

5.845,18 
€ 

2.989,45 
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Resultaat € 0,00 € 3,73 

      

Resultaatbestemming     

Toevoeging/onttrekking aan     

Continuïteitsreserve   € 3,73 

Bestemmingreserve     

Bestemmingsfonds     

Saldo € 0,00 € 3,73 

 

2.3 Kasstroomoverzicht   

 2021 2020 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten     

Saldo van baten en lasten € 0,00 € 3,73 

Afschrijvingen € 0,00 € 0,00 

Cashflow € 0,00 € 3,73 

      

Mutaties werkkapitaal     

Vorderingen en overlopende activa € 0,00 € 0,00 

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00 

      

      

Netto kasstroom € 0,00 € 3,73 

      

Mutaties liquide middelen     

Liquide middelen per 1 januari € 3,73 € 0,00 

Liquide middelen per 31 december € 0,00 € 0,00 

  € 3,73 € 0,00 

 

2.4 Algemene toelichting 
Stichting Gewoon Gegund is tijdens het opstellen van dit jaarverslag nog niet officieel 

opgericht. De activiteiten die later zullen vallen onder Stichting Gewoon Gegund, vallen nu 

nog onder de vlag van Gewoon Speciaal. Om wel openheid te geven over inkomsten en 

uitgaven, is het deel van de balans van Gewoon Speciaal in dit verslag zichtbaar. Dit deel 

gaat over de inkomsten en uitgaven van de activiteiten die bij oprichting onder de Stichting 

zullen gaan vallen.  

2.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
2.5.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels en de geldende subsidievoorwaarden. De jaarrekening is opgesteld in 

euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld. 

2.5.2 Materiele vaste activa 
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De materiele vaste activa waarvan de Stichting gebruik zal maken is privé-eigendom of 

eigendom van Gewoon Speciaal of Stichting Gewoon Gegund. Er worden geen kosten in 

rekening gebracht voor het gebruik van deze middelen.  

2.5.3 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden 

2.5.4 Reserves en fondsen 

Omdat het een deel van de balans van Gewoon Speciaal betreft, zijn er nog geen bedragen 

genoemd bij de continuïteitsreserve en bestemmingsreserve. Stichting Gewoon Gegund wil 

een continuïteitsreserve opbouwen ter dekking van de kosten ten behoeve van werving van 

baten, administratie en beheer en om zeker te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan 

haar verplichtingen kan voldoen.  
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2.4 Toelichting op de balans    

 2021 2020 

Overige vorderingen en overlopende 
activa     

Nog te ontvangen giften € 0,00 € 0,00 

Overige vorderingen € 0,00 € 0,00 

  € 0,00 € 0,00 

      

Liquide middelen     

Bank € 0,00 € 0,00 

      

Reserves en fondsen     

      

Continuïteitsreserve € 0,00 € 3,73 

Bestemmingsreserve € 0,00 € 0,00 

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren € 0,00 € 0,00 

Nog te betalen kosten € 0,00 € 0,00 

Nog te betalen subsidie € 0,00 € 0,00 

  € 0,00 € 3,73 

 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2021 2020 

BATEN     

Baten     

Baten van subsidies en overheden 
€ 

2.500,00 € 0,00 

Baten van bedrijven € 110,00 € 851,00 

Baten van particulieren (eigen 
bijdrage) 

€ 
1.849,00 

€ 
1.464,00 

Baten van particulieren (donaties) 
€ 

1.386,18 € 678,18 

Rentebaten € 0,00 € 0,00 

  
€ 

5.845,18 
€ 

3.993,18 

   

 2021 2020 

LASTEN     

Besteed aan doelstellingen     

Tickets activiteiten 
€ 

2.527,40 
€ 

2.069,45 

Lunch tijdens activiteiten € 739,40 € 528,60 

  
€ 

3.267,04 
€ 

2.598,05 
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Werving baten     

Reclame en advertenties € 0,00 € 74,00 

Overig € 0,00 € 0,00 

  € 0,00 € 74,00 

      

Beheer en administratie     

Vrijwilligersvergoeding € 250,00 € 247,00 

Personeelskosten 
€ 

2.328,14 € 0,00 

Diverse algemene kosten € 0,00 € 70,40 

  
€ 

2.578,14 € 317,40 
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In de afgelopen jaren hebben we meerdere activiteiten voor onze doelgroep mogen 

uitvoeren. Voor dit jaarverslag hebben we deelnemers van deze activiteiten gevraagd om 

feedback. In de toekomst willen we dit regelmatig gaan monitoren aan de hand van een 

enquête. 

“Ik had de wens om andere ouders te ontmoeten, die een kind hebben met 

dezelfde problematiek. Ik sprak de wens uit en er werd direct op ingegaan 

door een ouderavond te organiseren. Fantastisch!”  

– een ouder over de ouderavond 

 

“Dank jullie wel voor de cakemix van Blue Monday! De cake is heerlijk, wel 

machtig!”  

– een jongere over de Blue Monday cadeautjes  

 

“K. heeft twee dagen genoten! Wat een geweldig initiatief. Dank jullie!”  

– een ouder over de deelname van haar kind aan de zomeractiviteiten 

 

“Super bedankt! Ze is zo blij! L. heeft 3 meiden leren kennen van dezelfde 

school. Nogmaals bedankt!”  

– een ouder over deelname van haar kind aan de zomeractiviteiten 

 

“FF een compliment. Bij binnenkomst was de sfeer heel open en welkom. Je 

uitleg goed afgestemd en super helder en duidelijk! … Ik geniet van je 

humor en de wijze waarop je zo ff speels wat door de ruimte roept.” 

 – een vrijwilliger over de zomeractiviteiten  

 

“Ik heb twee super leuke dagen gehad! Heel erg bedankt daarvoor! 

Ontzetten leuk en leerzaam te zien hoe jij dit project (al jaren) vormgeeft! 

Veel plezier allemaal met de kids de komende weken nog.”  

– een vrijwilliger over de zomeractiviteiten  
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4.1 Samenwerkingspartners 
In de afgelopen jaren zijn de volgende partijen een samenwerkingspartner geweest: 

- Samen 055 

- Gemeente Apeldoorn 

- Diverse scholen vanuit de Veluwse Onderwijsgroep  

- Het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 

Onze samenwerkingspartners zorgen ervoor dat de activiteiten van de Stichting in beeld 

komen en blijven bij onze doelgroep. Samenwerkingspartners nodigen ons uit om iets over 

onze activiteiten te komen vertellen, maar zorgen er ook voor dat de doelgroep actief wordt 

uitgenodigd om deel te nemen.  

4.2 In de media  
Afgelopen jaren zijn de activiteiten in de media gebracht door RTV Apeldoorn, Apeldoorn 

Pakt Aan, Apeldoorn Direct, Young055 en het SAG. 

De voorzitter van de Stichting draagt zorg voor actuele social mediapagina’s, waardoor de 

Stichting in beeld is bij een breed publiek.  
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5.1 Bestuur  
Sinds 16 juni 2022 is Stichting Gewoon 

Gegund ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. De Stichting bestaat uit de 

volgen bestuursleden: 

• Tanja Bos – Voorzitter 

• Marlie Engel – Penningmeester 

• Irene Mensink – Secretaris  

Sinds 5 juli 2022 heeft Irene Mensink de rol van secretaris overgenomen van Nick Bohnsack.  

 

5.2 Vrijwilligers 
Tijdens de zomeractiviteiten in de afgelopen jaren zijn er ongeveer twaalf vrijwilligers 

meegegaan om de activiteiten tot een succes te brengen. Zij regelen het vervoer, maaltijden 

en zorgen ervoor dat de begeleidingsbehoeften van de jongeren worden vervuld. De meeste 

vrijwilligers hebben een affiniteit met de doelgroep door hun huidige of vorige baan. We zijn 

blij dat er ieder jaar een grote groep vrijwilligers met expertise mee gaat!  
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6.1 Professionaliseren 
In 2022 is Stichting Gewoon Gegund opgericht om de activiteiten die er al waren voort te 

zetten onder een andere vlag. Een Stichting is een meer passende rechtsvorm bij de 

activiteiten en daardoor zijn er ook meer passende mogelijkheden in financiering.  

In 2023 willen we bereikt hebben dat de Stichting voldoende is vormgegeven en 

geprofessionaliseerd om zelfstandig te kunnen draaien.  

6.2 Continueren van financieringsstroom 
Een andere belangrijke reden voor het oprichten van Stichting Gewoon Gegund is het 

mogelijk maken van een duurzame financieringsstroom. Samen met een ANBI-status wordt 

het voor donateurs aantrekkelijker om Stichting Gewoon Gegund financieel bij te staan.  

In 2023 willen we bereikt hebben dat de Stichting een aantal vaste donateurs heeft die 

zorgen voor een continue financiering.  

6.3 Vergroten van bereik 
Op dit moment zijn de activiteiten van de Stichting nog bekend onder een andere naam en 

bij een bepaalde doelgroep.  

In 2023 willen we bereikt hebben dat de Stichting lokale bekendheid heeft en daarmee een 

grotere doelgroep kan bedienen.  
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Onze Stichting kan niet voortbestaan zonder donaties. We ontvangen geen overheidssteun 

en zijn daarom continue bezig met het verkrijgen en behouden van een duurzame 

financieringsstroom.  

Ben je blij geworden van onze activiteiten? Draag je onze doelgroep een warm hart toe? Alle 

donaties zijn welkom! We proberen altijd de kosten laag te houden, waardoor ook kleine 

bedragen ons een groot plezier kunnen geven. Doneren kan via de doneerknop op onze 

website!  

Wil je op een andere manier 

bijdragen? Heb je affiniteit met onze 

doelgroep en wil je ook graag voor ze 

klaar staan? Meld je aan als 

vrijwilliger! Dit kan via onze website 

(www.gewoongegund.nl).  

 

 


