
	
	
	

DagBeleving EvenZicht 

DagBeleving:	 overdag	 op	 een	 zinvolle	 manier	 bezig	 zijn,	 werken	 aan	 wie	 je	 bent.	
Meer	 dan	 dagbesteding,	 meer	 dan	 alleen	 maar	 bezig	 zijn.	 DagBeleving	 staat	 voor	
werken	aan	je	herstel	door	te	groeien	in	wie	je	bent.	

	 	 	

	

	

	

 “Groeien in wie je bent. Je talenten ontwikkelen. Graag willen we dit mogelijk maken voor mensen 
die dagelijks keihard werken aan hun psychisch herstel en voor wie het reguliere cursusaanbod om 

verschillende redenen soms een te grote stap is. En juist je kracht ontdekken, je passie kan zo 
helend zijn. Daarom willen we een stichting oprichten die zich richt op het organiseren van 

kwalitatief goede cursussen waarin alle deelnemers de kans krijgen om talenten te ontdekken. De 
deelnemers zijn mensen die in behandeling zijn binnen of op de wachtlijst staan voor de ggz maar 
ook mensen die het gewoon leuk vinden om aan te sluiten. Kortom: Elkaar ontmoeten van mens 

tot mens en samen op zoek gaan naar talent in een open en ontspannen sfeer.” 

Tineke van der Veer-Mikkers, oprichter Stichting DagBeleving 
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Sinds	maart	2021	is	EvenZicht,	praktijk	voor	psychologie	en	seksuologie	(een	kleine	ggz-
instelling,	zie	www.evenzicht.nl)	gestart	met	het	aanbieden	van	DagBeleving.	Een	plek	
waar	iemand,	tussen	de	intensieve	therapieën	door,	niet	allen	tot	rust	kan	komen	maar	
ook	gericht	kan	werken	aan	haar1	kracht,	talenten,	in	verbinding	staan	met	de	ander,	van	
betekenis	zijn	voor	de	ander.	De	visie	van	EvenZicht	is	dat	behandeling	zich	niet	alleen	
moet	richten	op	verkleinen	van	de	draaglast	(het	WAT)	maar	ook	op	het	vergroten	van	
de	draagkracht	(WIE).	Herstel	wordt	binnen	EvenZicht	omschreven	als	‘zijn	WIE	je	bent’.		
Niet	 iedereen	 lukt	het	om	echt	aan	de	slag	 te	gaan	met	het	vergroten	van	zijn	of	haar	
kracht,	het	zoeken	naar	talenten.	Dit	lukt	niet,	omdat	de	problemen	voor	de	persoon	soms	
allesoverheersend	voelen	of	omdat	er	soms	geen	netwerk	is	die	uitnodigt	en	steunt.	Dit	
lukt	ook	niet	omdat	er	vaak	geen	geschikte	plek	en	aanbod	is,	waar	voldoende	veiligheid,	
betrokkenheid	en	ook	kennis	en	kunde	 is	dat	 iemand	kwetsbaar	durft	 te	zijn,	durft	 te	
zoeken,	te	vallen	en	weer	op	te	staan.		
	
Helaas	 is	het	binnen	de	ggz,	 zoals	we	die	nu	 in	Nederland	georganiseerd	hebben,	niet	
meer	mogelijk	om	de	behandeling	ook	hierop	te	richten	of	een	vorm	van	dagbesteding	
aan	te	bieden.	Echter	dat	maakt	de	vraag	niet	minder	belangrijk.	De	noodzaak	blijft.		
EvenZicht	wilde	handelen	vanuit	haar	visie	en	ook	datgene	organiseren	waardoor	het	
daadwerkelijk	mogelijk	wordt	voor	cliënten	om	te	groeien	in	wie	ze	zijn	en	zo	te	worden	
wie	ze	zijn.	Een	plek	om	te	groeien	zagen	wij	als	noodzaak	en	daarom	besloten	we	dit	
mogelijk	te	maken:	we	zijn	gestart	met	de	DagBeleving.	
	
Na	een	jaar	was	het	helder:	‘dit	is	een	aanbod	dat	nodig	is,	dat	helpt	om	behandeling	te	
versterken	maar	ook	te	verkorten’.	De	DagBeleving	blijkt	een	plek	waar	mensen	kunnen	
zijn,	waar	hard	gewerkt	wordt,	waar	verbinding	ontstaat,	waar	plezier	en	zingeving	bij	
iemand	weer	kan	groeien.	Een	plek,	die	we	vanuit	EvenZicht	blijvend	onderdeel	willen	
maken	van	het	aanbod	dat	we	doen	aan	cliënten.	
	
Zoals	 gezegd	 heeft	 EvenZicht	 tot	 nu	 toe	 zelf	 geïnvesteerd	 en	 gefaciliteerd.	 Daardoor	
weten	we	wat	nodig	is,	waar	kansen	liggen,	wat	we	nog	moeten	ontwikkelen.	De	stap	die	
nu	 gezet	moet	worden,	 is	 de	 organisatie	 verstevigen,	 het	 aanbod	uitbreiden,	meer	 en	
meer	 samenwerking	 opzoeken	 met	 partners	 in	 de	 omgeving	 en	 uiteraard	 ook	 het	
financiële	draagvlak	creëren	dat	hiervoor	nodig	is.	De	stap	die	nu	gezet	moet	worden,	is	
het	oprichten	van	een	stichting	die	het	verdiepen	en	verder	uitrollen	van	DagBeleving	tot	
haar	kerntaak	maakt.		
	
Daarom	is	in	juni	2022	Stichting	DagBeleving	EvenZicht	opgericht	en	is	dit	beleidsplan	
opgesteld	om	medestanders	te	vinden,	zowel	inhoudelijk	als	financieel.		
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Datum	 23-08-2022		
Status	 vastgesteld	
Auteur(s)	 Tineke	van	der	Veer	-	Mikkers		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

%"

&'(')*+,(-."/0)120).3"4-3&'('5).3"65'.7)1208""""""""""""" "

!" #$%&'('$)*
	
In	juni	2022	werd	de	Stichting	DagBeleving	EvenZicht	opgericht.	
	
Dit	beleidsplan	heeft	betrekking	op	de	periode	september	2022	–	september	2025.	In	dit	
beleidsplan	verwoordt	het	bestuur	de	doelstellingen	en	de	verwachte	resultaten	van	de	
gezamenlijke	inspanning	in	de	genoemde	periode.		
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2.1. Visie 
Het	bestuur	van	Stichting	DagBeleving	EvenZicht	vindt	dat	voor	het	herstel	van	mensen	
die	 in	 psychische	 nood	 zijn	 het	 essentieel	 is	 dat	 er	 ook	 gewerkt	 kan	 worden	 aan	
gezondheid	en	kracht	(gedachtengoed	dat	je	ook	terugvindt	in	de	positieve	psychologie).	
Herstel	is	groeien	in	wie	je	bent,	waardoor	je	weer	kan	ervaren	dat	je	van	waarde	bent,	
niet	 alleen	voor	 jezelf	maar	ook	voor	de	mensen	om	 je	heen	en	voor	de	maatschappij	
waarin	je	leeft.		
	
Een	mens	verandert	niet	alleen	door	te	praten	maar	ook	door	te	doen.	Het	is	belangrijk	
dat	mensen	 in	psychische	nood	de	kans	wordt	geboden	 te	doen	en	 te	 ervaren.	Op	die	
manier	bouwen	ze	aan	een	hernieuwd	zelfbeeld.		
	
	

2.2. Missie 
De	missie	 van	 onze	 stichting	 is	 om	mensen	 die	werken	 aan	 herstel	 door	 behandeling	
binnen	de	ggz	te	helpen	bij	het	vergroten	van	hun	gezondheid	en	draagkracht.	Iets	wat	
juist	in	een	periode	van	(intensieve)	behandeling	niet	vanzelfsprekend	is.	Onbedoeld	gaat	
te	 snel	 alle	 energie	 naar	 verkleinen	 draaglast.	 Het	 reguliere	 aanbod	 gericht	 op	 het	
vergroten	van	gezondheid	en	draagkracht	is	vaak	een	te	hoge	drempel,	te	onveilig.	Er	is	
ondersteuning	nodig,	een	veilige	plek	waar	iemand	samen	met	de	ander	op	zoek	durft	te	
gaan	naar	de	mogelijkheden	om	zijn	gezondheid	en	draagkracht	te	vergroten.		
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Onze	ambitie	 is	om	van	toegevoegde	waarde	te	zijn	 in	het	herstel	van	de	persoon	met	
psychische	problematiek.	Daar	waar	 iemand	nog	niet	 in	staat	 is	gebruik	 te	maken	van	
reguliere	aanbod	om	gezondheid	en	kracht	te	vergroten	willen	we	een	veilige	omgeving	
creëren	waar	 dit	wel	 kan.	 Een	 omgeving	waarin	 je	met	 alles	wat	 je	 hebt	 en	 je	 belast	
gewoon	kan	zijn.	Een	omgeving	waarin	je	kan	ervaren	hoe	het	is	om	als	mens	te	zoeken	
naar	en	te	ontdekken	wat	je	goed	kan	of	juist	wat	minder	goed	bij	je	past.	Een	omgeving	
waarin	 je	 ook	 anderen	 kunt	 ontmoeten	 die	 dezelfde	 zoektocht	 aan	 willen	 gaan.	 Een	
omgeving	waarin	 iedereen	 gewoon	mens	 is	met	 zijn	 of	 haar	 sterke	 en	minder	 sterke	
kanten.		
	
	

3.1. Projecten 
In	de	komende	3	jaar	willen	we	de	volgende	twee	grote	projecten	realiseren:	

- Een	jaarlijks	cursusaanbod	van	kortdurende,	kwalitatief	goede	cursussen,	gericht	op	het	
ontdekken	van	talenten.	De	cursussen	zijn	allereerst	toegankelijk	voor	cliënten	van	de	ggz.	
Ook	cliënten	die	op	de	wachtlijst	staan	zijn	welkom	(hiermee	werken	we	ook	gericht	aan	
verkorten	wachttijd).	Daarnaast	is	het	ook	mogelijk	voor	anderen	om	aan	te	sluiten.	Dit	
laatste	zal	gedoseerd	zijn	maar	is	wel	een	wezenlijk	onderdeel	van	het	aanbod.	Juist	om	
de	ontmoeting	van	mens	tot	mens	mogelijk	te	maken.	

- Een	 plek	 overdag	 bieden	 waar	 mensen	 elkaar	 ontmoeten,	 talenten	 delen	 en	 verder	
ontwikkelen.	Een	plek	waarin	activiteiten	met	elkaar	worden	ondernomen	die	bijdragen	
aan	ontmoeting,	vermindering	eenzaamheid	en	aan	een	gezonde	levensstijl.	Hierbij	is	er	
niet	alleen	aandacht	voor	de	cliënten	zelf	maar	ook	voor	de	plek	die	ze	kunnen	innemen	
in	de	maatschappij,	van	betekenis	zijn	voor	de	ander.		

	
Beide	 elementen	 geven	 de	 gelegenheid	 tot	 ontmoeting,	 tussen	 cliënten	 onderling	 en	
cliënten	en	de	ander.	Met	de	ander	bedoelen	wij	de	persoon	die	niet	 in	behandeling	 is	
binnen	de	ggz.	Samen	ontdekken	wat	je	talenten	zij,	van	betekenis	zijn	voor	elkaar,	zien	
wij	als	een	toegevoegde	waardes	omdat	juist	dat	de	verbinding	benadrukt.	In	verbinding	
ontstaat	groei.	We	zijn	allemaal	mensen	met	onze	sterke	en	zwakke	kanten,	met	grote	en	
minder	grote	talenten.		
	

3.2. Verantwoording 
Stichting	 DagBeleving	 EvenZicht	 is	 een	 initiatief	 dat	 voortkomt	 uit	 de	 ggz-instelling	
EvenZicht	(www.evenzicht.nl).	Binnen	de	instelling	werd	meer	en	meer	duidelijk	dat	er	
in	het	werken	aan	herstel	onvoldoende	mogelijkheden	zijn	om	in	rust	ook	aan	talenten	en	
kracht	 te	werken,	onvoldoende	mogelijkheden	om	 in	 contact	met	anderen	 te	 zijn	 juist	
vanuit	jouw	kracht.	Ook	werd	helder	dat	deelname	aan	de	‘gewone	maatschappij’	vaak	
nog	 een	 te	 grote	 stap	 is.	 De	mensen	 zijn	 te	 kwetsbaar.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 veel	 cliënten	
eigenlijk	niets	ondernemen	om	te	ontdekken	wie	ze	zijn.	Dit	is	juist	essentieel.	Besloten	is	
tot	 oprichting	 van	 een	 aparte	 stichting	 die	 zich	 hierop	 gaat	 richten	 en	 waarvoor	 het	
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mogelijk	is	om	ook	de	financiën	te	genereren	die	nodig	zijn	om	activiteiten	te	organiseren.	
Daarbij	wordt	uiteraard	ook	gebruik	gemaakt	van	vrijwilligers,	daar	waar	mogelijk.	
	
EvenZicht	zal	vanuit	haar	expertise	ondersteunen.	Er	wordt	een	nauwe	samenwerking	
tussen	de	stichting	DagBeleving	en	EvenZicht	beoogd.		Afgesproken	is	dat	gedurende	de	
eerste	 3	 jaar	 EvenZicht	 een	 aantal	 uur	 van	haar	medewerkers	 ter	 beschikking	 van	de	
stichting	stelt.	Op	die	manier	 levert	EvenZicht	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	gezond	
van	start	laten	gaan	van	de	stichting		
	
In	2022	is	er	gestart	met	een	pilot	om	te	onderzoeken	of	datgene	wat	de	stichting	voor	
ogen	heeft,	inderdaad	antwoord	is	op	een	vraag	en	ook	het	effect	heeft	wat	we	beogen.	
Diverse	 activiteiten	 zijn	 voor	 cliënten	 georganiseerd	 waarin	 zowel	 cliënten	 als	
medewerkers	van	EvenZicht	hebben	deelgenomen:	

• Oliebollen	bakken	door	cliënten	en	medewerkers,	gedeeld	met	de	mensen	uit	de	nabije	
omgeving:	een	moment	van	ontmoeting	met	de	buurt.	

• Bloemenpluktuin	‘VlinderVrij’	opgezet	door	een	client	en	een	medewerker	waar	mensen	
(tegen	vergoeding)	bloemen	kunnen	plukken	en	ook	andere	cliënten	aan	de	slag	kunnen.	

• Uitgebreide	 gezonde	 lunch	 maken	 met	 een	 vrijwilligster/voedingsconsulente	 voor	 de	
gehele	groep.	Waarbij	kook	vaardigheden	werden	aangeleerd	maar	ook	informatie	over	
gezonde	voeding	gedeeld	werd.	

• Cursus	schilderen	waaraan	6	cliënten	en	2	medewerkers	deelnamen	
• Cursus	fotografie	waaraan	4	cliënten	en	medewerker	deelnamen	
• Ouderenochtend	 georganiseerd	 door	 cliënten,	 bezocht	 door	 10	 ouderen	 uit	 een	

verzorgingstehuis	 in	 de	 omgeving,	 afgesloten	 met	 het	 plukken	 van	 bloemen	 in	 de	
bloemenpluktuin.		

• Open	 avond	 in	 december	 2022	 op	 nieuwe	 locatie	 EvenZicht	 in	 Raalte	 met	 diverse	
activiteiten	 om	 zo	 de	 DagBeleving	 onder	 de	 aandacht	 te	 brengen,	 tijdens	 een	 extra	
kerstkoopavond	in	het	dorp.	
"

	
De	financiering	is	mogelijk	gemaakt	door	EvenZicht.	Daarnaast	is	ook	van	de	deelnemers	
een	 financiële	 bijdrage	 gevraagd	 (van	 cliënten	 een	 sterk	 gereduceerd	 tarief	 van	
medewerkers	volledige	tarief).	Dit	bleek	een	goede	en	haalbare	insteek.		
De	 eerste	 ervaringen	 zijn	 zodanig	positief	 dat	 er	 voldoende	grond	was	om	een	aparte	
stichting	op	te	richten,	waarbij	zeker	het	zoeken	naar	een	gedegen	financiële	stroom	een	
belangrijk	aandachtspunt	is.		
	
	

3.3. Fondsenwerving 
Een	gezonde	financiële	basis	is	essentieel.	Het	organiseren	van	activiteiten	is	pas	mogelijk	
als	 daarvoor	 ook	de	 financiële	middelen	beschikbaar	 zijn.	Daarom	zullen	wij	 voor	het	
verkrijgen	van	de	benodigde	fondsen:	

• donateurs	aanschrijven,		
• lezingen	geven	voor	de	lokale	Rotaryclub,		
• vermogensfonds(en)	en	andere	steunfondsen	aanschrijven,		
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• sponsorovereenkomsten	afsluiten.	
• Subsidiemogelijkheden	onderzoeken	

	
NB	
Per	 activiteit	 zal	 ook	 een	 kleine	 bijdrage	 van	 de	 deelnemers	 gevraagd	worden.	 In	 het	
kader	 van	 herstel	 is	 het	 belangrijk	 dat	 iemand	 ook	 leert	 zelf	 verantwoordelijkheid	 te	
dragen	en	te	nemen.	Uiteraard	zal	altijd	gekeken	worden	of	de	financiële	drempel	voor	
iemand	niet	te	hoog	is.	Mocht	dit	zo	zijn	dan	wordt	op	individueel	niveau	gezocht	naar	
oplossingen.	
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Dit	hoofdstuk	kunt	u	ook	‘Bedreigingen’	en	‘Kansen’	noemen	als	u	dat	meer	van	toepassing	
vindt.	
De	bedreigingen	en	kansen	kunnen	te	maken	hebben	met	het	runnen	van	de	stichting	zelf	
of	de	voortgang	van	het	project.	

4.1. Kansen 
Het	sterke	punt	van	onze	stichting	bij	het	realiseren	van	onze	doelstelling	is	dat	er	een	
nauwe	samenwerking	is	met	behandelaren	binnen	de	GGZ.	Hun	expertise	is	beschikbaar	
om	het	veilige	klimaat	te	creëren	dat	nodig	is	om	deze	specifieke	groep	mensen	optimaal	
gebruik	te	 laten	maken	van	het	(cursus)aanbod.	Daarbij	heeft	EvenZicht	toegezegd	om	
gedurende	de	eerste	drie	jaar	een	aantal	uur	inzet	van	medewerkers	(zowel	inhoudelijk	
als	ondersteunend)	beschikbaar	te	stellen	voor	de	stichting.	Deze	medewerkers	vormen	
ook	het	bestuur	van	de	stichting.	Hierdoor	is	er	voldoende	tijd	om	te	zoeken	naar	mensen	
die	zich	als	vrijwilliger	voor	de	stichting	willen	inzetten.	
	
Een	ander	sterk	punt	is	dat	de	activiteiten	van	de	stichting	bijdragen	aan	het	herstel	en	
daarmee	 aan	 verkorting	 van	 behandeltraject	 en	 verlichten	 van	wachttijden	 binnen	 de	
GGZ.	 Hiermee	 kan	 de	 stichting	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 enorme	 wachtlijst	
problematiek	die	er	op	dit	moment	binnen	de	GGZ	in	Nederland	is.		
De	stichting	draagt	op	haar	eigen	wijze	bij	aan	preventie	en	herstel	binnen	de	GGZ.	
	
De	 wethouder	 en	 verantwoordelijk	 ambtenaar	 van	 de	 gemeente	 zijn	 op	 de	 hoogte	
gebracht	van	de	plannen	van	de	stichting.	Zij	zijn	bereid	daar	waar	nodig	de	stichting	te	
helpen	aan	andere	zinvolle	contacten.	Ook	is	er	een	gesprek	geweest	met	een	andere	ggz-
zorgverlener	in	de	buurt,	die	zich	bereid	heeft	getoond	om	samenwerking	verder	te	willen	
onderzoeken.		
	

4.2. Bedreigingen 
In	 de	 komende	 drie	 jaar	 zullen	wij	 een	 oplossing	moeten	 vinden	 voor	 het	 tekort	 aan	
financiële	 middelen.	 Hoewel	 EvenZicht	 in	 de	 pilot	 een	 deel	 van	 haar	 gelden	 ter	
beschikking	kon	stellen	is	het	voor	EvenZicht	op	de	lange	termijn	niet	mogelijk	de	kosten	
volledig	te	dragen.	Daarvoor	zijn	de	middelen	binnen	de	GGZ	niet	toereikend.	
	
Op	 dit	 moment	 is	 er	 1	 vrijwilliger	 betrokken	 bij	 de	 stichting.	 Voor	 de	 continuïteit	 is	
uitbreiding	van	het	aantal	vrijwilligers	essentieel.	Het	bestuur	zal	het	komende	jaar	hier	
nadrukkelijk	aandacht	voor	hebben.	
	
Een andere mogelijke bedreiging is nog de onbekendheid van de stichting en de locaties waar 
de activiteiten zullen plaatsvinden. Gezien het feit dat de activiteiten van de stichting ook 
contact met de maatschappij beogen is het belangrijk dat hier aandacht voor is en dat daar 
waar mogelijk gezocht wordt naar samenwerking met buren en lokale ondernemers. 
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Om	 de	 visie	 en	 missie	 te	 realiseren	 wil	 Stichting	 DagBeleving	 de	 komende	 jaren	 het	
volgende	gaan	doen:	
	

5.1. Inzetten personeel 
- Aannemen	 professional	 die	 inhoudelijke	 ondersteuning	 biedt	 bij	 de	 organisatie	 en	

uitvoering	van	de	activiteiten.		
24	uur	per	week,	Jaarloon:	€35.000		
	

- Inzetten	stagiaire	Ervaringsdeskundige	GGZ	per	februari	2023	
12	uur	per	week,	gedurende	4	maanden,	tegen	onkosten	vergoeding:	€1500	
	
Begroting	
Personeelskosten:	€35.000	
Onkostenvergoeding:	€1500	
Per	jaar:	€	36.500	
	

5.2. Organiseren van cursussen in samenwerking met lokale experts.  
Uiterlijk	 op	 1	 januari	 2023	 wordt	 er	 een	 overzicht	 van	 het	 cursusaanbod	 voor	 2023	
gepubliceerd.	Uitgangspunt	is	dat	het	eerste	jaar	er	elke	week	1	cursus	wordt	aangeboden.	
Dit	is	wel	afhankelijk	van	de	dan	beschikbare	middelen.		
Het	tweede	jaar	kan	dit	daar	waar	nodig	en	mogelijk	verder	worden	uitgebreid.	De	duur	
van	een	cursus	per	keer	is	maximaal	2,5	uur.		
Gezien	 het	 feit	 dat	 de	 cursussen	 kwalitatief	 goed	 moeten	 zijn	 worden	 de	 cursussen	
gegeven	door	experts	(ter	zake	deskundigen).	Dit	houdt	in	dat	de	financiën	dit	mogelijk	
moeten	maken.	Uitgegaan	wordt	van	een	uurloon	van	€75	,00	per	uur	met	daarnaast	een	
vergoeding	 van	 de	 reiskosten	 van	 maximaal	 €25.00.	 Daarnaast	 moet	 er	 rekening	
gehouden	worden	met	materiaalkosten.	Hiervoor	wordt	per	keer	€37,50	gereserveerd.	
Rekening	houdend	met	vakanties	wordt	uitgegaan	van	effectief	40	weken.	
	
Begroting:	
Per	keer	inzet	professional:	€75+€75+€37,50+€25	
Materiaal:	€37,50	
Huur	ruimte	Raalte	per	keer:	€100,00	
Totaal	per	keer:	€350		
	
Per	jaar:	€14.000	
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5.3. Organiseren van lunches op de locatie in het centrum van Raalte 
Om	de	ontmoeting	tussen	cliënten	en	maatschappij	te	bevorderen	en	om	van	betekenis	te	
zijn	voor	minder	bedeelden	worden	er	maandelijks	lunches	voor	ongeveer	10	deelnemers	
georganiseerd	door	cliënten	met	ondersteuning	van	een	medewerker	van	EvenZicht.			
Rekening	houdend	met	vakanties	wordt	uitgegaan	van	effectief	40	weken.	
	
Begroting:	
Materiaal	kosten	per	lunch:	€25,00		
Huur	locatie	Raalte	(inclusief	gebruik	faciliteiten):	€100,00	per	keer	
Totaal	per	keer:	125,00	
Per	jaar:	€5.000	
	

5.4. Individuele trajecten van ontwikkelen creativiteit aanbieden 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de individuele begeleider. Hierbij gebruik 
makend van methodiek: 	The Artist's Way Starter Kit - Journal	
	
Begroting	
Kosten	materiaal	per	traject	€250,00	
Aantal	trajecten	per	jaar:	5	
	
Per	jaar:	€1250,00	
	
	

5.5. Opzetten van eenmalige projecten waarbij deelnemers samen iets organiseren voor 
 een specifieke doelgroep 
Bij	deze	projecten	is	het	belangrijk	dat	gekeken	wordt	voor	welke	anderen	de	cliënten	een	
activiteit	van	betekenis	kunnen	organiseren.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	activiteit	
voor	ouderen,	vluchtelingen.	
Doel	is	om	1	keer	per	6	weken	een	project	te	organiseren	waarbij	het	organiseren	een	
taak	is	van	de	cliënten.	Uiteraard	met	ondersteuning	van	begeleiding.		
	
	
Begroting:	
Voor	het	organiseren	van	activiteiten	wordt	per	keer	€500,00	begroot.	
	
Per	jaar	zal	het	gaan	om	8	projecten	
	
Per	jaar:	€4.000,00	
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Om	de	gestelde	doelen	te	realiseren	wordt	binnen	het	bestuur	de	volgende	taakverdeling	
gehanteerd:	
	

6.1. Voorzitter 
De	 voorzitter	 zal	 zich	 samen	 met	 een	 vrijwilliger	 richten	 op	 het	 contact	 leggen	 met	
bedrijven	om	hen	te	enthousiasmeren	om	in	ons	te	investeren.	Ook	contacten	met	locale	
ondernemers	 zijn	 hierin	 belangrijk.	 Zichtbaar	 maken	 dat	 je	 met	 elkaar	 de	
verantwoordelijkheid	neemt	om	de	kwetsbare	mens	op	deze	manier	te	helpen.	
	
De	voorzitter	heeft	tevens	tot	taak	om	via	(sociale)	media	mensen	te	enthousiasmeren	om	
als	vrijwilliger	betrokken	te	zijn	bij	het	organiseren	van	de	verschillende	activiteiten.		
	

6.2. Bestuurslid inhoud 
	
Binnen	het	 bestuur	 is	 een	 specifiek	 lid	 dat	 zich	 zal	 richten	op	het	 organiseren	 van	de	
cursussen	en	projecten.	Dit	bestuurslid	zal	dit	samen	gaan	doen	met	de	medewerker	die	
–	zodra	dit	financieel	haalbaar	is	–	24	uur	per	week	beschikbaar	heeft	om	inhoudelijk	te	
ondersteunen	bij	georganiseerde	activiteiten.	
	
Gezien	het	feit	dat	doel	van	de	DagBeleving	is	op	zoek	naar	kracht	zullen	cliënten	zoveel	
als	mogelijk	ook	zelf	betrokken	worden	bij	de	organisatie	van	de	activiteiten.	Ook	hier	
geldt	nadrukkelijk	dat	we	het	samen	doen.	Per	project	worden	hier	door	de	betrokken	
medewerker	 duidelijke	 afspraken	 over	 gemaakt.	 Ook	 zorgt	 de	 medewerker	 voor	
bewaking	hiervan	en	zorgt	daar	waar	nodig	voor	extra	ondersteuning	om	alles	tot	een	
succes	te	laten	zijn.		
	
	

6.3. Bestuurslid ondersteuning 
Het	derde	lid	van	het	bestuur	heeft	een	belangrijke	ondersteunende	functie.	Zij	maakt	het	
voor	 de	 ander	 bestuursleden	 als	 het	ware	makkelijk	 om	 hun	werk	 te	 doen,	 omdat	 ze	
dingen	bestelt,	regelt,	faciliteert.		
	
Zij	zal	donateurs	1	keer	per	half	jaar	een	nieuwsbrief	versturen.	Waarbij	de	input	voor	de	
nieuwsbrief	komt	via	de	deelnemers.	
	
Alle	drie	bestuursleden	nemen	zeker	1	keer	per	jaar	zelf	ook	deel	aan	een	georganiseerde	
activiteit	zonder	dat	daar	voor	hen	kosten	aan	verbonden	zijn.		
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Opmerking	vooraf:	Een	deel	van	de	exploitatiekosten	zal	EvenZicht	voor	haar	rekening	
nemen.	Zij	zal	€15.000	euro	beschikbaar	stellen	voor	de	inzet	van	menskracht	(ad	1)	en	
zal	gedurende	het	eerste	jaar	de	ruimte	in	Raalte	gratis	ter	beschikking	stellen:	€8.000	
	
	
Begroting	2023	-	2025		

Stichting	DagBeleving	EvenZicht	
	

B	2023	 B	2024	 B	2025	

BATEN	 	 	 	

Door	EvenZicht	beschikbaar	gestelde	medewerkers	 15.000	 15.000	 15.000	

Door	EvenZicht	gedragen	huurlasten	 8.000	 	 8.000	

Donateurs	en	giften	 42.000	 50.000	 55.000	

Door	EvenZicht	beschikbaar	te	stellen	materialen	 5.000	 5.000	

	 	 	 	

Totaal	baten	 70.000	 70.000	 70.000	

	 	 	 	

LASTEN	 	 	 	

Personeelskosten	 35.000	 35.000	 35.000	

Huur	 8.000	 8.000	 8.000	

Materiaal	 7.750	 7.750	 7.750	

Inhuur	experts	 7.500	 7.500	 7.500	

Reiskosten	 1.000	 1.000	 1.000	

Onkostenvergoeding	stagiaire	 1.500	 1.500	 1.500	

Onvoorzien	 4.250	 4.250	 4.250	

	 	 	 	

Totaal	lasten	 65.000	 65.000	 65.000	

	 	 	 	

RESULTAATBESTEMMING	 	 	 	

Mutatie	overige	reserves	 +	5.000	 +	5.000	 +	5.000	

	 	 	 	

De	begroting	van	de	Stichting	DagBeleving	EvenZicht	bestaat	grotendeels	uit	inkomsten	vanuit	donaties	en	
giften.	Activiteiten	zullen	pas	georganiseerd	worden	als	er	gelden	beschikbaar	zijn.	 	Daarmee	 is	er	geen	
financieel	risico.	Het	aanvragen	van	een	ANBI	status	is	een	belangrijke	stap	om	over	te	kunnen	gaan	naar	
het	werven	van	donateurs	en	verkrijgen	van	giften.	Vooralsnog	is	i.v.m.	onzekerheid	rondom	donaties	en	
giften	gekozen	voor	een	neutrale	groei.	Vanzelfsprekend	ligt	onze	ambitie	hoger.	


