Jaarverslag

2015

Een verslag van de werkzaamheden en ontwikkelingen van stichting
sAmen Leren Geloven. Een jaar waarin we vooral bezig zijn geweest
met het ontwikkelen van een training en bijbehorend
oefenmateriaal, samen met stichting Timotheus.

JAARVERSLAG SAMEN 2015
VOORWOORD
Voor u ligt een verslag van de werkzaamheden en ontwikkelingen van de stichting sAmen Leren Geloven. Een jaar
waarin we vooral bezig zijn geweest om onze werkwijze nog eens goed tegen het licht te houden en op een rij te
zetten hoe we dat aan anderen door willen geven.
We zijn enthousiast over ons concept en de mogelijkheden en ook anderen reageren positief. De lage
verkoopcijfers kunnen daarom teleurstellend zijn, maar aan de andere kant is het ook goed rustig te werken aan
de verbetering van onze producten en de visie verder te ontwikkelen. Ook wijst het ons des te meer op het
belang van samenwerking met andere organisaties. Contacten met JOP (Jeugdwerkorganisatie Protestantse Kerk)
en Timotheüs (Stg. Opwekking) zijn verdiept en helpen ons zoeken naar onze toegevoegde waarde.

ACTIVITEITEN
Een belangrijke activiteit in 2015 was het ontwikkelen van een training, samen met st. Timotheus. Hiervoor is ook
de serie Brood, die al een tijd op de plank lag, verder uitgewerkt en getest in de Hervormde Gemeente Giessen
Oudekerk en Peursum (HGGOP). Daarnaast hebben we gewerkt aan het versterken van bestaande relaties
Timotheus, JOP en Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie).

We schreven ons financieel overzicht, jaarverslag 2014 en het beleidsplan 2015-2018 en hebben alles ivm ANBItransparantie gepubliceerd op
http://www.geef.nl/doel/samenlerengeloven/transparantie?utm_source=geef&utm_medium=banner&utm_ter
m=anbilogo&utm_content=4969&utm_campaign=transparantie
In 2015 hebben we geen nieuwsbrieven verstuurd omdat er te weinig nieuws te melden was. Wel hebben we een
mobiele website voor sAmen ontwikkeld: mobile.samenlerengeloven.nl
We hadden in 2015 contact met diverse personen en organisaties zoals JOP, jeugdwerkadviesbureau Lava en
Missie Nederland (kinder- en jeugdwerk en discipelschap).
We hebben meegewerkt aan de kinderfolder voor de week van gebed 2016.
In Maart verzorgde Fieke op de OGO-conferentie ‘wij hebben een goed verhaal’ een workshop met als titel
‘Levensbeschouwelijke verhalen verrijken je thema’.
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ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS / VISIEONTWIKKELING
Visieontwikkeling is een belangrijk deel van ons werk. Doel is om het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs te
vertalen naar het kerkelijk kinder- en jeugdwerk. Het unieke van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is namelijk dat
dit concept handen en voeten geeft aan zaken die tegenwoordig vaak criteria voor goed jeugdwerk worden
genoemd: inwijden, verbinden van oud en jong, leren met hoofd, hart en handen en leren in de praktijk. Hiervoor
is het van belang op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en vragen die in de praktijk leven. De
coördinator is lid van een leesclub voor professionals in het kerkelijk jeugdwerk, woont relevante studiedagen en
symposia bij en verzorgt lezingen en presentaties.

ANBI
De belastingdienst heeft ons per 1-1-2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In 2013
heeft de belastingdienst de eisen hiervoor aangescherpt. Eind 2013 hebben we de benodigde documenten online
gezet om te voldoen aan de eisen voor ANBI-transparantie. Deze worden elkaar ageactualiseerd. Ook zijn we in
2013 toegelaten als deelnemer van Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie), een missionaire
netwerkorganisatie. De data op de website tinyurl.com/ANBItransparantie worden jaarlijks aangepast.

Overzicht van de diverse werkvelden van sAmen

PUBLICITEIT
Via onze facebookpagina delen we regelmatig berichten van onszelf en anderen m.b.t. kinderwerk in de kerk. In
2015 hebben we geen nieuwsbrieven verstuurd. We zijn uitgenodigd door www.preekwijzer.nl om artikelen voor
hun database en activiteiten voor de activiteitenkalender aan te melden.

INTERNE ORGANISATIE EN VRIJWILLIGERS
bij sAmen zijn diverse mensen betrokken:
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11 vrijwilligers op diverse terreinen: onderwijsontwikkelaars, theologen, leerkrachten, een coach,
adviseurs beleid, fondswerving, en communicatie. De meeste vrijwilligers zijn al langere tijd verbonden
aan sAmen. Met name het team dat de lessen ontwikkelt kan wel versterking gebruiken. Verloop hierin
heeft met name te maken met de kennis van OGO. Als deze ontbreekt kost het teveel tijd om hierin te
ontwikkelen en haken mensen af.
Daarnaast zijn er 2 illustratoren en een webmaster die voor gereduceerd tarief werkzaamheden
verrichten
De eerste termijn van het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester liep af
per 15 december Gelukkig waren alle drie de bestuursleden beschikbaar voor een tweede termijn,
waardoor het bestuur nu in principe weer voor 4 jaar voltallig is. Fieke als voorzitter, Ida als
penningmeester en Alex als secretaris. Ida gaf wel aan dat het voor haar eigenlijk te veel is. Als Fieke
iemand tegenkomt die haar plaats over kan en wil nemen, zal zij dit met Ida bespreken.

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS
We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers. Zij moeten affiniteit hebben met en/of kennis hebben van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs, kindertheologie of narratieve prediking. Via de netwerken van de huidige
vrijwilligers, het bijwonen van symposia en het bijhouden van blogs en bladen komen we nieuwe mensen op het
spoor. We leggen contact en tasten in een gesprek af of de desbetreffende persoon mee kan en wil doen.

VRIJWILLIGERSVERGOEDING
We hebben regels voor vrijwilligersvergoeding opgesteld volgens de belastingregels voor vrijwilligersvergoeding.
In de begroting hadden we een fors bedrag opgenomen voor vrijwilligersvergoeding, vanuit de gedachte dat dit
mensen zou stimuleren hun bijdrage te leveren aan sAmen. Dit bleek in de praktijk niet zo te zijn. Mensen geven
liever in natura (tijd en talenten) dan in financiële middelen.
Ons beloningsbeleid:
De stichting heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Wij volgen de belastingregels voor
vrijwilligersvergoeding:
- Max. € 4,50 per uur
- Max. € 150,- per maand = 33 uur per maand
- Max. € 1.500,- per jaar
Daarbij geldt tevens dat de onkostenvergoeding niet in verhouding mag staan tot de geleverde arbeid.
Wat betreft reiskosten: vrijwilligers mogen een kilometervergoeding ontvangen voor de reiskosten die ze voor
hun vrijwilligerswerk maken, zowel met hun eigen auto als met het openbaar vervoer.

FINANCIËN
Het financieel overzicht 2015 vindt u in de bijlage.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De breedte aan contacten en de mogelijkheden van het concept stellen ons voor belangrijke vragen: Waar
beginnen we, waar liggen onze prioriteiten, welke kant moeten we op? Twee zaken springen vooral in het oog:
bevorderen van goed gebruik van het materiaal en het verder ontwikkelen van onze visie ten behoeve van onze
materialen, de begeleiding van gebruikers en het christelijk jeugdwerk in het algemeen. We investeren daarom
veel tijd in de samenwerking met Timotheus en JOP. Ook blijft het van belang deskundige vrijwilligers te
betrekken bij ons werk.

Jaarverslag sAmen Leren Geloven 2015

4

Bijlage: sAmen Financieel overzicht 2015
INKOMSTEN 2015
Verkoop materialen

€

816,30

Totaal

€

816,30

Bankkosten
Druk- en verzendkosten
Kantoorartikelen
Organisatie
PR
Studiekosten
Oninbaar

€
€
€
€
€
€
€

96,27
299,93
38,56
257,00
504,82
457,87
22,95

Totaal

€

1.638,84

Saldo

€

822,54

UITGAVEN 2015

BALANS PER 31-12-2015

Activa
Saldo Triodos bankrekening
Kas
Nog te ontvangen
Negatief eigen vermogen

Passiva
€
€
€
€

1.749,63
30,00
114,55
2.605,82

Lening fam. Bijnagte

€ 4.500,00

€

4.500,00

€ 4.500,00
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