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Algemeen
In 2017 zijn we, conform ons beleid, bezig geweest met een aantal projecten.
1) Directe persoonlijke begeleiding van jongeren. Dit is gebeurd binnen ons project 'Inzet op
Kwetsbaarheid' met gebruik making van het project ‘Mobiele Keuken’.
2) 'Lifestyle verkenningen'. Wordt voornamelijk gestalte gegeven door onze camper Arnold en
caravan Betsy.
Ruim 28 weken en weekenden is de caravan in gebruik geweest met circa 100 overnachtingen.
De camper is maandenlang gebruikt voor een jongerenproject in Lelystad. Daarnaast is hij nog
ingezet voor een vakantieweek van enkele jongeren.
3) Het project mobiele keuken (jongeren verzorgen maaltijden
voor 'de buurt'). De Vespa is in 2017 feestelijk onthuld en
wordt nu gebruikt voor bezorgen van maaltijden en inzet bij
evenementen. De wagen is in beheer bij Villa Voorstad.
Aanvullend is een foodcar (verkoopwagen) voor
evenementen aanwezig.
4) Voorzieningen voor huisvesting en begeleiding. Doordat het beoogde pand aan de Twelloseweg
plotseling een andere bestemming heeft gekregen, zijn we op zoek geweest naar een ander
pand. Heel recentelijk (voorjaar 2018) is ons de bovenverdieping van Villa Voorstad
aangeboden. Maar daarover nog geen besluit.
Voor begeleiding van jongeren hebben we in 2017 nog 9 maanden de beschikking gehad over
het Radboudhuis (voormalige kerk aan de Twelloseweg).
Naast diverse groepen, ook voor ouderen, werden steeds meer activiteiten verricht vanuit deze
plek (o.a. zolderverkoop, muziek- en theater, vergaderingen
enz.). In mei 2017 is een rommelmarkt gehouden ten bate
van de exploitatie.
Per 1 september hebben we helaas het pand moeten verlaten
dat inmiddels (maart 2018) is gesloopt. De bestuur- en
jongerenactiviteiten hebben we kunnen onderbrengen in
Villa Voorstad aan de Bierstraat in Deventer.
5) In 2017 hebben we ook verder meegewerkt aan de totstandkoming van de Sallandse Dialoog.
Binnen deze coöperatie signaleren we de schuldenproblematiek onder jongeren en werken mee
aan preventieve maatregelen.
6) Het popkoor Jestics van Don Bosco Deventer heeft in 2017
optredens verzorgd waartoe DB-feest in Assel,
Jubileumfestival Deebeetje kampen, Reünie DB-reis naar
Turijn. De repetitieruimte is verplaatst van Radboudhuis
naar Villa Voorstad.
7) In 2017 zijn we gestart met het structureel aanbieden van
Colorful Circle workshops met kinderen/jongeren uit
asielzoekerscentrum en autochtone jongeren. Dit gebeurt in
het bijzonder via scholen en wijkcentra. Op onze website
www.donboscodeventer.nl staan video-animaties van een
tweetal workshops.
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Voor dit project is subsidie verleend van het Oranjefonds, gemeente Deventer en Don Bosco
Werken Nederland.Projectleider is Elsa Rothengatter.

8) Heimwee naar mama
Wij hebben de 18 jarige Annelou Colijn geholpen met de theater vertolking van haar nog prille
levenservaringen. Zij neemt de toeschouwers in een spel van een lach en een enkele traan mee
in haar ervaringen van een kind dat opgroeit met de onzekerheid van de scheiding van haar
ouders, heimwee naar haar moeder en de gevolgen van een
uithuisplaatsing.
Geen zielig verhaal; wel een eerlijk verhaal waarbij de ernst
van de humor een grote rol speelt. Annelou is niet bang om
met een grote glimlach de kwetsbaarheid van het leven te
laten zien! Haar missie is, dat we ons hoofd en hart samen
laten werken zodat we de juiste beslissingen kunnen en
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mogen maken. Dat we het systeem een beetje los mogen laten, écht gaan leven en ieder kind als
individu mogen zien. Ieder kind heeft een stem. Luister naar het kind en niet naar het systeem.
Dankzij onze medewerking heeft Annelou enkele optredens gehouden waartoe ook een
uitvoering van medewerkers uit het sociale domein van de gemeente Deventer.
9) Terug naar het normale leven – 18+ in de knel
Conform ons beleid zijn we gestart met de verdere invulling en uitvoering van dit project o.l.v.
Clary Scheres. 18 worden klinkt als een feest: je bent volwassen! Je mag auto rijden,
trouwen, stemmen en nog veel meer. Het is een
magische grens. Tegelijk is het voor kwetsbare jongeren
ook een gevaarlijke grens, aan persoonlijke begeleiding
in zorg, subsidie om te werken en algemene jeugdzorg
komt abrupt een einde. Het nieuwe alternatief? Je bent
toch volwassen? Je mag het zelf oplossen! Daarbij is
hulp nodig van normale mensen en organisaties: samen
kunnen we onze jongelui de weg wijzen naar het
normale leven.
In 2017 is veel en nuttige tijd besteed aan de fase ‘Verbinden’ en hebben we een heel netwerk
opgezet van personen en organisaties waarmee we willen samenwerken met de gedachte:
“We vragen niet om geld, we vragen om participatie in een maatschappij die je nodig
heeft. Hoe je dat kunt doen is niet altijd duidelijk. Wij bieden je wél een duidelijke manier:
stel je huis, werkplek, sportkantine of workshopruimte open voor een
jongere. Geef om de jongere en investeer. Niet met geld maar met
aandacht.”
We zijn nu zover dat we in 2018 daadwerkelijk aan de slag kunnen
met de hulpverlening aan 18-/18+ jongeren. In onze aanpak maken we
veel gebruik van de Picco Bello handreiking.
Zie ook onze website https://terugnaarhetnormaleleven.nl/
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Bestuurlijke zaken
1) Heel 2017 hebben we met een driekoppig bestuur gewerkt: John Vos - secretaris en ad-interim
voorzitter, Wim Jansen - penningmeester, Harm Jonker – bestuurslid en vertegenwoordiger in
de RVW van DBWN.
2) In 2017 hebben we als bestuur gewerkt aan onze ‘positionering’. Belangrijk daarbij was ook het
item ‘terug naar de bron’. De Turijnreis in april 2017 heeft daar goede invulling aan gegeven.
Vanuit het thema “Kansrijke toekomst bieden aan kwetsbare jongeren in onze nabije
samenleving.” Zijn we de fase ‘Verbinden’ gestart met Clary Scheres als projectleider.
3) Vanaf oktober 2017 zijn we gehuisvest in Villa Voorstad.
We hebben daar een eigen kantoortje en kunnen van daaruit
prima onze doelgroep en partners bereiken. Ook is er veel
ruimte in het gebouw voor de verschillende activiteiten die
we organiseren. Zo konden we ook de reünie van de
Turijnreis faciliteren.

Financiële verantwoording.
1) In 2017 hebben we weer projectsubsidie gekregen van
Don Bosco Werken Nederland. Ook krijgen we
subsidies voor projecten van de stichting Marcus, het
Oranjefonds en de gemeente Deventer.
Voor de exploitatie van onze organisatie hebben we
een rommelmarkt en zolderverkoop gehouden. Ook
mochten we donaties (rommelmarkt Ichtuskerk) en
giften ontvangen.
2) Wij hebben een reserve van ca. € 10.000 opgebouwd en hopen die te houden, om eventueel
toekomstige tekorten op projecten te kunnen opvangen.
3) Wij trachten altijd eerst een project financieel rond te krijgen alvorens wij starten met dat
project.
4) Beloningsbeleid: De bestuurders werken pro deo. Er worden geen vergoedingen gegeven.
5) Personeelsbeleid: Don Bosco Deventer heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met
vrijwilligers. In voorkomende gevallen wordt binnen projecten samengewerkt met andere
organisaties (o.a. Youth for Christ en Raster) die wel over professionals beschikken. Ook is het
mogelijk om binnen projecten personeel tijdelijk in te huren (zzp-ers of dergelijke).
6) Op de volgende pagina een weergave van de financiën in 2017.
N.B.-1 toegezegde subsidies zijn nog niet allemaal ontvangen maar wel als inkomsten vermeld.
N.B.-2 subsidies gaan soms over het jaar heen, zoals bijvoorbeeld bijdrage Oranjefonds.
Penningmeester Wim Jansen kan desgewenst een toelicht geven.

Jaarverslag 2017 - Stichting Don Bosco Deventer (DBD)
Pagina 5 van 5

Stichting Don Bosco Deventer 2017
Omschrijving
Project Marcus camper-caravan
Vrijwillige medewerkers
Caravankosten
Camperkosten
Overige kosten
Subtotaal uitgaven

Bedrag

1.509
2.324
712
0
4.545

Bijdrage markus restant 2016
Bijdrage Markus 2017
Subtotaal inkomsten

897
5.000
5.897

Saldo Markus

1.352

Project Radboudhuis
Gebruiksvergoeding
Koor, dirigent
Koor, diverse kosten
Aanschaffingen
Onderhoud tuin
Klein onderhoud
Belastingen
Overige kosten
Subtotaal uitgaven

2.800
1.525
0
50
5
484
1.674
235
6.773

Restant 2016
Verhuur
Subsidie koor
Fondsen
Overige opbrengsten
Giften
Subtotaal inkomsten

3.767
1.235
875
400
3.585
350
10.212

Saldo Radboudhuis

3.439

Keukenproject
Aanschaf
Materiaal
Verzekeringen
Kosten Vespa
Stallingskosten
Subtotaal uitgaven

674
31
0
618
0
1.323

Restant 2016
Fondsen
Giften en donaties
Subtotaal inkomsten
Saldo Keukenproject

439
0
0
439
-884

Omschrijving
Project Colorful Circle
Vrijwillige medewerkers
Overige kosten
Subtotaal uitgaven

0
1.824
1.824

Bijdrage Gemeente Deventer
Bijdrage Oranjefonds
Subtotaal inkomsten

1.000
4.000
5.000

Saldo Colorful Circle

3.176

Project Terugkeer Normale Leven
Vrijwillige medewerkers
Overige kosten
Subtotaal uitgaven
Bijdrage Don Bosco Nederland

0
2.101
2.101

Subtotaal inkomsten

6.000
0
6.000

Saldo Terugkeer Normale Leven

3.899

Project Villa Voorstad
Vrijwillige medewerkers
Huur
Subtotaal uitgaven
Overige inkomsten

0
165
165

Subtotaal inkomsten

0
0
0

Saldo Villa Voorstad

-165

Centraal Bureau
Bankkosten
Administratiekosten
Overige kosten
Subtotaal uitgaven
Restant 2016
Overige opbrengsten
Subtotaal inkomsten
Saldo Centraal Bureau

Totaal Generaal

Deventer, mei 2018

Bedrag

183
762
168
1.113
17.892
1.738
19.630
18.517

29.334

