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JAARVERSLAG
Coronatijd nog altijd niet voorbij
Ook dit jaar heeft voornamelijk in het teken van Corona en de effecten van de maatregelen
gestaan. We zitten nu al bijna 2 jaar op deze locatie. Het grote thuiswerken is gewoon
doorgegaan afgewisseld met af en toe reizen naar Almere, waar de voorzitter Quinta haar
betaalde baan heeft. In dit jaar zijn er meerdere verzoeken voor ‘plaatsing’ bij ons binnen
gekomen. Soms per mail, soms per telefoon. En elke keer is het weer zo’n domper om dat
te moeten zetten dat de locatie nog niet klaar is. Er is van alles geprobeerd om sneller
geld bij elkaar te krijgen om sneller te kunnen beginnen met bouwen van workshopruimte
en de kantelunit. Dat heeft hier en daar wat extra inkomsten opgeleverd, doch een grote
fondsaanvraag bij het oranjefonds is niet gelukt. Men vond het wel een prachtig idee, doch
we voldeden niet aan de randvoorwaarden. Een bestuur en uitvoerders mogen niet
dezelfde personen zijn. En dat is in ons geval voor 2 van de 3 bestuursleden wel het
geval. Dat wijzigen klinkt makkelijk, maar is het niet. Dus dat ging niet door. We gaan
gewoon verder met het verkrijgen van donaties via de donatiekar, via werkzaamheden die
de voorzitter naast haar betaalde baan doet, via de opbrengsten van de zonnepanelen en
via enkele donatie contracten. En de beslissing is daardoor ontstaan om eerste de
verdienmodellen zoveel als mogelijk te realiseren om van daar uit ook de kantelunit (de
opvangplek) te kunnen bekostigen. Zoals gezegd, is de subsidieaanvraag bij het
Oranjefonds niet gelukt. Wat wel is gelukt is een NL doet dag georganiseerd. Daarvoor
hebben we een kleine subsidie van het Oranjefonds mogen ontvangen om de
natuurschutting in de tuin te kunnen herstellen. Een andere beslissing is die geweest om
de tuin als kampeerplan aan te melden bij Campspace. Hieronder vind je een link.
https://campspace.com/nl/s/naturistisch-kamperen-in-eetbarefruittuin_5389?pitchTypeId=3314&startDate=2022-01-22&endDate=2022-0226&numberOfAdults=2&numberOfChildren=0&filter%5Baccommodations%5D%5B0%5D=
bring_tent
Stuur dit gerust door naar je familie of vrienden. Voor een kleine overnachtingsprijs kan
heerlijk (naturistisch) in onze tuin gekampeerd worden. We zijn nieuwsgierig wie we te
logeren gaan krijgen en hoeveel dit ‘verdienmodel’ aan extra inkomsten zal gaan
opleveren voor de stichting.
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Eerste gast van ONS Kantelhuis is een dier!
Een uil, notabene! Via een vriend van het European Anti Poverty Netwerk Nederland,
waar de voorzitter ook in het bestuur zit, kwam bij ons het verzoek binnen voor een
tijdelijke verblijfplaats voor Leon, een Europese Oehoe.
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Leon kon niet meer blijven waar hij zat en had een nieuwe plek nodig. We hebben een
stuk achterin de tuin vrij gemaakt van wortels, boomstronken en onkruid en daar heeft de
eigenaar met zijn familie een demontabel hok gebouwd. Het is namelijk de bedoeling dat
Leon met zijn baasje weer meegaat, zodra deze een eigen woning met veel tuin en ruimte
heeft kunnen kopen. Daar is hij voor aan het sparen. Voor dit stukje tuin krijgt de stichting
een bedrag per maand, zodat dit ook weer een klein stukje inkomsten zal geven. De
verwachting is dat Leon tussen de 2 a 4 jaar bij ons zal verblijven. Wij geven Leon te eten
en zijn baasje komt minimaal 1 x per maand langs voor het grotere werk zoals het
schoonhouden van de plek en uiteraard voor het contact met Leon want die twee zijn
speciaal met elkaar verbonden. Dat krijg je ook als je een uil vanuit ei tot volwassenheid
opvoed en verzorgt. En wellicht komt zijn baasje ook hier en daar voor een wandeling met
Leon door het dorp. Dat zal een apart gezicht zijn, zo’n grote uil op de arm, samen aan de
wandel.

Blog in de dorpskrant
De blog schrijven is leuk! Het zorgt er ook voor dat het schrijven van de digitale
nieuwsbrief niet wordt vergeten, want grotendeels wat geschreven wordt voor de blog,
gaat ook in de nieuwsbrief. Het blijft leuk om dan de dorpskrant op de mat te krijgen en het
eigen stuk te zien. We hebben in de laatste blog, voor de kerst aangeven dat jaar de
kerstactie van het jaar daarvoor niet gaan herhalen. Dit omdat we zelf bijna geen tijd
hadden in verband met de verbouwingsklussen en omdat de huidige omstandigheden ook
bij ons demotiverend zijn gaan werken. Letterlijk heeft de voorzitter geschreven dat:

“De verbouwing vraagt enorm veel en gaat zijn afrondende fase in. U weet wel met
die massa kleine klussen die de puntjes op de I zetten. En mijn verdriet over de
toenemende tegenstellingen in de samenleving, maakt dat ik last heb van gebrek
aan energie om ook nog bezig te zijn met leuke, doch enorm inspannende acties.
Het Kantelhuis staat voor het opvangen van mensen die door live-events dreigen of
worden uitgesloten. Ik vind iedere vorm van uitsluiting erg. En helemaal als het een
vorm van systemische uitsluiting is, uitsluiting mede veroorzaakt door wet en
regelgeving. In mijn visie, zie ik in de huidige ontwikkelingen een groot
uitsluitmechanisme ontstaan, waar andere vormen van oplossingen categorisch
lijken te worden genegeerd. Dat maakt dat ik nog meer dan normaal naar binnen
keer. Even pas op de plaats en de winter door, met de aandacht naar onze familie.
Even de genezing vinden in de liefde die we voor elkaar voelen. En in het voorjaar,
als de natuur zich ook weer laat zien, dan hoop ik weer energie te kunnen vinden
om stappen voorwaarts te maken. We zullen het gaan zien.”
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Dat gevoel dat mensen uitgesloten worden, dat dit nog meer ellende veroorzaakt, nog
meer armoede, mensen die hun huis kwijt raken, mensen waar relaties op spanning
komen te staan, jongeren die het niet meer zien zitten, enzovoorts, is iets waar veel
verdriet over is. Dit heeft ertoe geleid dat stichting herkansing zich heeft aangemeld als lid
van https://keuzevrijbijmij.nl. ONS Kantelhuis is altijd al bedoelt geweest als een vlucht- en
herstelplaats en als een soort van parallelle mini samenlevingsplek waar andere waarden
centraal staan dan die van winst, carrière, status, en heel veel control en beheers regels.
En vaak zijn dit mensen die door systemen en niet passende wet en regelgeving
uitgesloten en (extra) kansarm worden gemaakt. Het horen bij het netwerk van mensen
die niet willen uitsluiten, is voor ons daarom een logische stap.

Samenwerking voor realiseren grotere dromen
In dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met Timetools Innovation. Een
organisatie/bedrijf die vanuit het hart een mooie, nieuwe vorm van zorgconcepten wil
ontwikkelen. Klinkt als, ja als ONS Kantelhuis. Dat is ook de reden geweest dat de
voorzitter de samenwerking is aangegaan. Rondom Timetools Innovation zijn meer
mensen betrokken, mensen met skills, met passie, met contacten en mensen die een
verschil willen maken in deze verzakelijkte wereld. In deze samenwerking kunnen
principes van ONS Kantelhuis een plek krijgen, waardoor ONS Kantelhuis via een andere
route toch kans krijgt om groter te gaan groeien dan de mini-versie in eigen tuin. Er wordt
aan beiden opties nu gewerkt. De mini-versie realiseren en de grote versie helpen te
ontstaan. Die grote versie heet (nu nog) het Zorgbos Zuidlaren. Doch dat is een werktitel.
Zeer uitdagende samenwerking waar veel potentieel in zit. Ook qua financieringsbronnen.
Keep our fingers crossed! Mocht daar ‘werk’ uit voort komen, dan krijgt de voorzitter
daaruit ook betaald en dat kan dan weer grotendeels te gunste komen van de stichting het
het realiseren van de mini-versie. Wellicht dat we in elkaar overgaan, of dat er andere
vormen van gezamenlijk eigenaarschap zullen ontstaan. We zullen het gaan zien.
Vanwege hun iets andere aanpak en kernwaarde, heeft de voorzitter een opleidingstraject
gevolgd, om vanuit die kernwaarden te kunnen aansluiten. Dat traject is door de stichting
betaald aangezien de positieve resultaten hiervan ook ten dienste zullen komen van de
stichting. We hebben geen enkele andere declaratie voor gemaakte kosten hoeven te
betalen, daardoor zijn deze ‘extra’ kosten toch minimaal gebleven.

Oogsten, verwerken tot donatie producten (verdienmodel 1)
Het vruchtenplukken is dit jaar laat begonnen. De koude periode hield lang aan en
daardoor krijgen we ook een andere balans in soorten vruchten. We hadden fruitbomen
flink gesnoeid, wat ertoe had geleid dat we dit jaar geen enkele peersoort hebben kunnen
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oogsten. Dat snoeien gaan we nu (voortschrijdend inzicht) veel meer met de vorm mee
gaan doen, dus meer in wegknippen wat in de weg zit, en wat dood is. Niet meer zo
rigoureus takken verwijderen van uit ‘oud denken’ dat snoeien meer opbrengst oplevert.
Het levert echter vooral veel meer werk op. Want als je zo gaat snoeien, moet dat ook elk
jaar weer gedaan worden. De perenbomen krijgen nu hersteltijd van die ‘knipbeurt’ in de
hoop dat dit weer meer uitbundige groei, bloei en fruitoogst gaat opleveren. We weten nu
ook, van een bevriende perma-cultuur specialist, dat een boom toppen, niet zo slim is. De
energie van de boom kan dan nergens naar toe. Die moet naar boven. Dus herstellen dus.
We zijn benieuwd wat de tuin ons in 2022 zal gaan opleveren. Eerst zullen we echter de
voorraad uit de vriezer nog moeten gaan bewerken tot donatie producten, zodat we weer
ruimte gaan krijgen voor de nieuwe oogst op te slaan.

Zonnepanelen (verdienmodel 2)
Een eerste opbrengt van zonne-energie is inmiddels bekent. Daar zit ook het stukje van
vorig jaar bij. De iets meer dan 3 maanden waarin de zonnepanelen al hebben gewerkt.
Deel van september, oktober, november en december 2020. Dat betekent ook dat de
opbrengst het jaar erop wat minder zal zijn omdat dan die extra maanden er niet bij zullen
zitten. De opbrengst, minus privé elektro kosten, is dit over het afgelopen jaar: € 609.98.
Omdat de jaarafrekening in januari pas is afgerond is dit bedrag in 2022 is overgemaakt,
Dat maakt ook dat in de financiële verantwoording dit bedrag er nog niet bij zit en volgend
jaar zichtbaar zal zijn.

Inzet eigen uren (voorheen coaching en training) (verdienmodel 3)
De eigen inzet uren hebben dit jaar bestaan uit adviseringsuren bij onderzoeken. Men
weet mij inmiddels te vinden als senior ervaringsdeskundige onderzoeker, waardoor ik bij
twee projecten ben gevraagd in adviseren mee te helpen. Bij een daarvan werden er
vacatiegelden beschikbaar gesteld, wat rechtstreeks naar de stichting is overgemaakt. De
opbrengsten van 2 boeken (auteursrechten) wordt inmiddels ook naar de stichting
overgemaakt. Helaas loopt de verkoop van die boeken terug. Hopelijk dat dit nog een
opleving zal krijgen. Doch alle beetjes helpen nietwaar. Er staat voor in 2022 een offerte
uit voor een mogelijke 2-daagste training van een cliëntenraad, dus duimen dat die door
kan gaan zodat dit weer een extra donatie voor de stichting kan gaan opleveren.

ANBI Status en donatiecontracten (verdienmodel 4)
Als stichting hebben we nu met vier mensen een donatiecontract. Dat zou best meer
mogen worden. Er is onvoldoende besef dat met deze contracten een gift bij de belasting
direct aftrekbaar is en dat er hiervoor geen drempelbedrag geldt. Je kan bijvoorbeeld 5
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euro per maand doneren waarmee het bedrag op jaarbasis 60 euro is. En als je dat voor
minimaal 5 jaar doet, dan kan je dat opgeven bij de belasting. Jij als schenker krijgt een
deel terug en wij hebben een stukje vaste inkomsten. Kijk maar eens op de site naar de
uitleg hierover. https://onskantelhuis.nl/donaties/
Het is fijn om deze contracten te hebben, want dat geeft de stichting een vorm van
‘zekerheid’. We hebben namelijk kosten die wel betaald moeten worden zoals
administratiekosten van bijvoorbeeld het boekhoudprogramma, bankkosten, kosten voor
de aansprakelijkheidsverzekering en de vrijwilligersverzekering. Daarvoor alleen zal er per
jaar voldoende moeten binnenkomen om dit allemaal te kunnen blijven betalen. En de
zonnepanelen moeten ook afbetaald. Kortom, daarom zijn die verdienmodellen ook zo
belangrijk. Dat brengt stabiliteit en meer zekerheid. Dat brengt ons automatisch op een
samenvatting van de financiële status van de stichting.

Financiële status
Het gaat goed, beetje voor beetje begint er een vorm van groei te komen. We zijn met een
positief saldo gestart en ook met een positief saldo geëindigd. Waarbij er op de
spaarrekening nu wat opzij is gezet voor het kunnen realiseren van de workshopruimte.
Wat ook een verdienmodel zal zijn. Er is daarnaast ook extra afgelost aan de
zonnepanelen lening. Dit maakt dat de looptijd van deze lening dan sneller kan eindigen.
Hoe eerder dat afgelost is, hoe groter het rendement uit de zonnepanelen zal worden voor
de stichting. Want nu hebben we er op moeten toeleggen. Aan aflossingen is er € 1140
aan totaal termijnbedragen betaald. De opbrengst is 609,98 is.
Dat betekent dat we € 530,02 euro zelf hebben moeten betalen. Met andere woorden. De
terug levering zonne-energie is niet voldoende om de aflossing te kunnen dekken. Daarom
is zo snel als mogelijk aflossen zo belangrijk. En ook daarom zijn die donatiecontracten zo
belangrijk.

Strategische besluiten en vooruit kijken
Nawoord van de voorzitter:
Waar ik de hoop had uitgesproken om in 2021 de miniversie van ONS Kantelhuis van start
te laten gaan, hebben we beseft dat het toch niet harder zal gaan dan het nu gaat. Ik
realiseer dat de kans dat dit in 2022 van de grond gaat komen zeer klein is. Zoals gezegd
gaan we nu eerst op de verdienmodellen concentreren om stabielere vormen van
inkomsten te realiseren. We blijven dus nog even in de fase van doorpakken en verdere
opbouw want er is gewoonweg meer investeren in opbouwen nodig. Samen met Max
Willemsma en Jo Bothmer (op de achtergrond) gaan we ook het komend jaar weer door
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om het gedachtengoed van Stichting Herkansing en ONS Kantelhuis te verspreiden en
verder met de opbouw. Stapje voor stapje, of zoals een goede vriendin van mij ooit zei.
Boterham voor boterham. Je kunt niet meer in je mond stoppen dan je kan opeten, dus
rustig aan. Neem de tijd. In de tussentijd ben ik met anderen bezig om een alternatieve
vorm van zorg te ontwikkelen, waar de ideeën van ONS Kantelhuis in terug kunnen
komen. Daar zijn meer mensen bij betrokken en wellicht dat het ‘HART’ van ONS
Kantelhuis in die aanpak kan landen en kan bijdragen aan die andere wereld waar
mensen er werkelijk toe doen.

Quinta Ansem
Voorzitter Stichting Herkansing

FINANCIEEL JAARVERSLAG
2020
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FINANCIEEL OVERZICHT
Het begin saldo van het jaar 2021 was € 2.573,11.
Er is een hoop gebeurd wat ook in de wisselende saldo’s is terug te
herkennen. Het eindsaldo ligt wederom hoger dan de start, € 4.724,73.
Daarvan staat 1500,01 op de spaarrekening.
We zijn begonnen met het afschrijven op de vaste activa ’s, de
zonnepanelen de weckketel en toebehoren en de voedseldroger. Daardoor
is het stichtingskapitaal aan het zakken. Die staan nu op 18.846,40.
In het volgende deel vind u de financiële gegevens van de stichting.
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BALANS EN RESULTATEN
Er is wederom veel geld in omloop geweest, zowel wat er binnen is gekomen als dat wat
er uit is gegaan. In de balans is dat minder zichtbaar. Wat fijn is, is dat de verstrekte lening
is afbetaald. Dit heeft zelfs een klein bedrag aan rente opgeleverd. Wat te zien is in de
resultaten. Hieronder vind u de balans van 2021

Balans 2021
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Uitleg bij de resultatenrekening 2020
Bij de resultaten is zoals beschreven de afschrijving van de vaste activa’s te zien.
Daarnaast is er ook de post inkoop diensten erbij gekomen. De voorzitter heeft een
training in het kader van de samenwerking met Timetools Innovation, gevolgd. Daar gaan
die kosten over.

Resultatenrekening 2021
Pagina 1

Pagina 2
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BOEKHOUDING EN VERANTWOORDING
Het wordt een steeds levendiger boekhouding met veel beweging van inkomsten en
uitgaven. Alles is goed overzichtelijk te zien en gekoppeld met de juiste facturen, bonnen
en documenten. De groeipotentie is te zien, doch ook de noodzaak dat er meer inkomsten
moeten komen. Met elke uitbreiding komen er ook nieuwe kostenposten erbij. Het zal een
uitdaging blijven om de kosten zo laag mogelijk te houden waardoor de inkomsten steeds
meer zekerheid en balans zal opleveren.
U kunt de boekhouding van 2021 inzien op de pagina van de stichting.

Jo Bothmer
Penningmeester Stichting Herkansing

