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Algemeen  
 

In 2018 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 gebruikmaking van het project ‘Mobiele Keuken’. 

2) 'Lifestyle verkenningen'. Wordt voornamelijk gestalte gegeven door onze caravan Betsy.  

Ruim 28 weken en weekenden is de caravan in gebruik geweest op camping De Vlinderhoeve 

met circa 140 overnachtingen. In 2019 gaan we naar stadscamping De Worp. Onze camper 

Arnold hebben we verkocht. De prijs/prestatie verhouding werd te hoog. 

3) Het project mobiele keuken (jongeren verzorgen maaltijden voor 

'de buurt'). Deze maaltijden worden bereid in de keuken van Villa 

Voorstad. De omgebouwde Vespa Piaggio Ape wordt 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. Deze is o.a. bij het 

landelijke Don Bosco feest in Assel op 11-2-2018 ingezet.  

In november is de maaltijd verzorgd voor de toerustingscursus van DBWN. 

Eind 2018 is het onzeker of we dit project voort kunnen zetten in Villa Voorstad. 

4) Voorzieningen voor huisvesting en begeleiding. In 2018 is hier weinig aandacht voor geweest 

vanwege het project ‘Terug naar het normale leven’. Doordat het beoogde pand aan de 

Twelloseweg plotseling een andere bestemming heeft gekregen, zijn we op zoek geweest naar 

een ander pand. De bestuur- en jongerenactiviteiten hebben we kunnen onderbrengen in Villa 

Voorstad aan de Bierstraat in Deventer. Eind 2018 hebben we geconstateerd dat de exploitatie 

van dit wijkgebouw niet optimaal verloopt en dat we dit in 2019 willen veranderen.  

5) Het popkoor Jestics van Don Bosco Deventer heeft in 2018 optredens verzorgd waartoe 

deelname aan het Open Podium, het festival Deventer-1250 en optredens in verzorgingshuis. 

Het koor repeteert 1 avond per 2 weken. 

6) In 2018 hebben we een vervolg gegeven met het structureel 

aanbieden van Colorful Circle workshops met kinderen/jongeren 

uit asielzoekerscentrum en autochtone jongeren. Dit gebeurt via 

scholen, wijkcentra en kerkgenootschappen. In totaal zijn er 10 

workshops gehouden. Via het AZC wordt hulp geboden en 

volwassen asielzoekers doen mee als vrijwilliger. Op onze 

website www.donboscodeventer.nl staan video-animaties van een 

tweetal workshops. 

 

Voor dit project is subsidie verleend van het Oranjefonds, 

gemeente Deventer en Don Bosco Werken Nederland (DBWN). 

Projectleider is Elsa Rothengatter. 

 

In juli 2018 is dit project voor 1 jaar ‘geadopteerd’ door RotarAct 

Deventer. Via diverse evenementen zoals boekenmarkt, 

wijnproeverij, benefietfilm, …) vragen zij aandacht voor het 

project. De financiële opbrengsten zijn voor de Colorful Circle.  

 

http://anbi.nl/giftenaftrek/
http://www.donboscodeventer.nl/
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Ook bijzonder is de deelname aan de ‘Interactieve Kerststal’ in de Broederenkerk in hartje 

Deventer. Op 3 zondagmiddagen waren er workshops van de Colorful Circle. Financieel werd 

dit mogelijk gemaakt door De Deventer Cultuurclub en de verkoop van Goodie Bags. Bedrijven 

in Deventer leveren gratis mooie hebbedingetjes voor die tassen. 

7) Terug naar het normale leven – 18+ in de knel 

In 2018 zijn we gestart met de invulling 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.  
Om tot een goed projectplan te komen is er veel en nuttige tijd besteed aan de fase 
‘Verbinden’. We hebben een heel netwerk opgezet van personen en organisaties waarmee we 
willen samenwerken. Al doende hebben we ook een tiental Matties kunnen werven. Belangrijk 
was ook de deelname aan het 18-/18+ convenant van de gemeente Deventer op donderdag 
19 april. Vanuit het sociale domein waren de werkers uit het veld bij elkaar om samen het 
convenant te ondertekenen.  
 
De fase Verbinding is afgesloten met een projectplan voor de komende 2,5 jaar. De 
fondswerving van dit project is ondersteund door de stichting Helpgoed. Het resultaat: een 
volledige dekking van de projectkosten zodat in januari 2019 het project echt kan starten. 

Proefondervindelijk zijn we in 2018 met de eerste 3 matties daadwerkelijk aan de slag 
gegaan. Daarvan hebben we het nodige geleerd zodat we in 2019 
volop aan het werk 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/   

Bestuurlijke zaken  
1) Heel 2018 hebben we met een driekoppig bestuur gewerkt: John Vos - secretaris en ad-interim 

voorzitter, Wim Jansen - penningmeester, Harm Jonker – bestuurslid en vertegenwoordiger in 

de Raad Van Werken van DBWN. Eind 2018 heeft Wim te kennen gegeven dat hij helaas 

vanwege gezondheidsredenen op niet al te lange termijn stopt met zijn penningmeesterschap en 

dat we aan zijn opvolging moeten werken. Werving van nieuwe bestuursleden is in gang gezet. 

2) In 2018 hebben we als bestuur gewerkt aan de uitvoering van ons ‘beleid’. Belangrijk daarbij 

was ook de ondersteuning vanuit DBWN (toekomstvisie en ‘Knip in het jaar’). Uitkomsten o.a. 

Jongerenkamp in de zomer en Huisvesting Jongeren. 

http://anbi.nl/giftenaftrek/
https://terugnaarhetnormaleleven.nl/
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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. Met een NLdoet actie is het kantoortje 

opnieuw ingericht.  

Financiële verantwoording. 
 

1) In 2018 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 in de vorm van 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 2018. 

N.B. subsidies gaan soms over het jaar heen, zoals bijvoorbeeld bijdragen voor het project 

Terug naar het normale leven.  

 

 

Deventer,  april 2019 

 

 

  

http://anbi.nl/giftenaftrek/
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Stichting Don Bosco Deventer Overzicht 2018

Omschrijving Begroting Werkelyk

2018 t/m 311218

Project Marcus camper-caravan

Vrijwillige medewerkers 3.000 3.000

Caravankosten 3.000 35

Camperkosten 2.000 1.817

Subtotaal uitgaven 8.000 4.852

Bijdrage Marcus restant 2018 5.000 3.000

Fonds Peter Paul 900 900

Giften/Donaties 0 75

Subtotaal inkomsten 5.900 3.975

Saldo Marcus -2.100 -877

Project Radboudhuis

Gebruiksvergoeding 660 825

Koor, dirigent 1.500 1.500

Consumpties 180 180

Kosten Nl Doet 0 320

Overige kosten 0 111

Subtotaal uitgaven 2.340 2.936

Restant 2017 0 3.439

Verhuur 0 120

Subsidie koor 915 915

Fondsen, Nl Doet 0 400

Overige opbrengsten 0 256

Subtotaal inkomsten 915 5.130

Saldo Radboudhuis -1.425 2.194

Project Colorful Circle

Overige kosten 7.500 6.255

Subtotaal uitgaven 7.500 6.255

Restant 2017 0 3.176

Bijdrage Oranjefonds 5.000 5.000

Subtotaal inkomsten 5.000 8.176

Saldo Colorful Circle -2.500 1.921

Project Terugkeer Normale Leven

Huur 0 300

Kosten fondswerving 0 7.000

Overige kosten 6.000 11.134

Subtotaal uitgaven 6.000 18.434

Restant 2017 0 3.899

Bijdrage Don Bosco Nederland 6.000 2.500

Fondsen 0 33.000

Subtotaal inkomsten 6.000 39.399

Saldo Terugkeer Normale Leven 0 20.965

Centraal Bureau

Bankkosten 200 261

Administratiekosten 250 0

Overige kosten 1.050 306

Subtotaal uitgaven 1.500 567

Restant 2017 0 18.516

Overige opbrengsten 0 894

Subtotaal inkomsten 0 19.410

Saldo Centraal Bureau -1.500 18.843

Totaal Generaal -7.525 43.046

Stichting Don Bosco Deventer Overzicht 2018

Omschrijving Begroting Werkelyk

2018 t/m 311218

Project Marcus camper-caravan

Vrijwillige medewerkers 3.000 3.000

Caravankosten 3.000 35

Camperkosten 2.000 1.817

Subtotaal uitgaven 8.000 4.852

Bijdrage Marcus restant 2018 5.000 3.000

Fonds Peter Paul 900 900

Giften/Donaties 0 75

Subtotaal inkomsten 5.900 3.975

Saldo Marcus -2.100 -877

Project Huisvesting

Gebruiksvergoeding 660 825

Koor, dirigent 1.500 1.500

Consumpties 180 180

Kosten Nl Doet 0 320

Overige kosten 0 111

Subtotaal uitgaven 2.340 2.936

Restant 2017 0 3.439

Verhuur 0 120

Subsidie koor 915 915

Fondsen, Nl Doet 0 400

Overige opbrengsten 0 256

Subtotaal inkomsten 915 5.130

Saldo Huisvesting -1.425 2.194

Project Colorful Circle

Overige kosten 7.500 6.255

Subtotaal uitgaven 7.500 6.255

Restant 2017 0 3.176

Bijdrage Oranjefonds 5.000 5.000

Subtotaal inkomsten 5.000 8.176

Saldo Colorful Circle -2.500 1.921

http://anbi.nl/giftenaftrek/

