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Algemeen  
 

In 2020 zijn we, conform ons beleid, bezig geweest met een aantal projecten.  

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

2020 hebben we de caravan op stadscamping De Worp gestald. We hebben een flyer gemaakt 

voor andere welzijns- en hulporganisaties. Dat heeft goed uitgepakt. De zomerplanning zat 

helemaal vol en nog enkele kampeerders moeten teleurstellen. Via Marcus subsidie gevraagd 

voor een tweede kampeerplek. Die subsidie is toegekend en voor 2021 schaffen we een tweede 

plek aan.  

2) Voorzieningen voor huisvesting en begeleiding. Gedurende de eerste helft van 2020 hebben we 

hier samen met Hogeschool Saxion hard aan gewerkt. Een symposium is georganiseerd met 

betrekking tot ‘zwerfjongeren’, maar toen kwam Covid-19.  

 

Het symposium staat in de ijskast, maar een neveneffect was de behoefte aan een 

Jongerenpanel. In de tweede helft van 2020 is hier een voorzichtige start mee gemaakt. In 2021 

wordt hiermee doorgegaan. 

Op verzoek van het Kansfonds hebben we meegedongen aan een uitvraag voor een project dat 

wij 'De stem van dak- en thuisloze jongeren in Deventer' hebben genoemd. Helaas werden we 

uiteindelijk niet geselecteerd. Wel hebben we veel baat gehad van het maken van het plan om 

een doorstart te maken in 2021. 

3) Het popkoor Jestics van Don Bosco Deventer heeft in 2020 voor het overgrote deel stil gelegen 

(Covid-19). Slechts enkele repetities in de buitenlucht in de zomer.  

4) In 2020 hebben we een vervolg gegeven met het structureel aanbieden 

van Colorful Circle workshops met kinderen/jongeren uit 

asielzoekerscentrum en autochtone jongeren. Dit gebeurt o.a. via 

scholen, wijkcentra, festivals en kerkgenootschappen. Belangrijke 

insteek was het streven om in de toekomst als zelfstandig orgaan door te 

kunnen gaan (financieel item). Langzaam maar zeker wordt hier 

invulling aan gegeven. Scholen en het AZC gaan bijdragen.  

 

Ook in dit project was het ‘roeien met de riemen die je had’ vanwege 

Covid-19. Via thuisprojecten konden er toch nog activiteiten plaats 

vinden. Ook werden activiteiten voor de gemeente Deventer verricht. 

 

Door samenwerking met het Centrum Diversiteit en 

Samenleving (CDS) zijn er ook vrijwilligers bij 

gekomen. 

5) Terug naar het normale leven – 18+ in de knel 
Van het project is een uitvoerige tussenrapportage 
gemaakt, die ook aan subsidieverstrekkers is 
toegezonden. 
Conclusie 
2020 heeft ondanks alles laten zien dat het project een meerwaarde oplevert voor de 
jongeren die deelnemen aan ons project. In 2020 hebben we er veel aan gedaan om het 
netwerk van jongeren en Matties uit te breiden. Op deze manier willen we aantonen wat de 
de waarde van het project op de lange termijn is zodat we een pad kunnen plaveien voor het 
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verankeren van het project in Deventer. Deze uitbreiding heeft minimaal plaatsgevonden. WIj 
konden de contacten met partijen in de stad niet goed voor elkaar krijgen en merkten dat de 
Corona maatregelen bij de diverse partijen daar een flink aandeel in hebben gehad. Dit jaar 
heeft in enige zin voor gezorgd voor een vertraging in onze ambities. 

 
Doorkijk 2021 
In 2021 zullen we ons in eerste instantie richten op het vergroten van de groep deelnemende 
jongeren. Hiervoor zullen wij alle contacten blijven benaderen die we in het afgelopen jaar 
(veelal op hun verzoek) uit hebben moeten stellen. De verwachting is dat deze contacten een 
aantal jongeren (minimaal 12 deelnemende jongeren) op kunnen leveren.  
Gelijktijdig zullen we werken aan het uitbreiden van het Mattie netwerk zodat we jongeren 
die zich aanmelden ook een Mattie toegewezen krijgen. Deze twee zoektochten zijn nauw 
met elkaar verbonden. Hier moeten we met zorg in blijven acteren. 
Zodra het Mattie en jongerennetwerk “groeien” gaan we contacten leggen met Werkgevers 
in Deventer om ons project kenbaar te maken. Wij willen hen betrekken bij het project om zo 
de jongeren te koppelen aan werk. Hiervoor zullen we in de eerste instantie contacten 
zoeken via de georganiseerde MKB in Deventer. 
2021 zullen we ook de voorbereidingen treffen om de lange termijn van het project te 
borgen. Er zijn al een aantal verkennende gesprekken geweest met een partij die op de lange 
termijn samen op wil trekken. Een plan hiervoor gaan we verder uitwerken en uitvoeren. 
 

Bestuurlijke zaken  
Conform onze afspraken met de Molukse Stichting Masohi (verhuurder van onze locatie) 
hebben we veel energie gestoken in het maken van een positioneringsdocument en een 
projectplan voor de komende drie jaar. Ook is geholpen met de aanvraag van subsidie bij het 
ministerie VWS. 
 
Wim Jansen stopt per 31-12-2020 als penningmeester. John Vos neemt zijn functie over. 
Anton Hunneman wordt secretaris. 
In 2021 op zoek naar versterking. 
 
Verder Geen Bijzonderheden. 
 

Financiële verantwoording. 
 

1) In 2020 hebben we weer projectsubsidie gekregen van Don Bosco Werken Nederland. Ook 

krijgen we subsidies voor projecten van de stichting Marcus, het Oranjefonds, de gemeente 

Deventer, VSBfons, Kansfonds en vele anderen. 

Ook mochten we donaties in de vorm van giften ontvangen. 

2) Wij hebben een reserve van ca. € 11.000 opgebouwd en hopen die te houden, om eventueel 

toekomstige tekorten op projecten te kunnen opvangen. We noemen ons reservefonds het ‘Peter 

Paul fonds’ ter ere van onze eerste voorzitter Peter Paul Biekmann (overleden 11-2015). 

3) Wij willen altijd eerst een project financieel rond krijgen alvorens wij starten met dat project. 

4) Beloningsbeleid: De bestuurders werken pro deo. Er worden geen vergoedingen gegeven. 
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5) Personeelsbeleid: Don Bosco Deventer heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met 

vrijwilligers en ingehuurde professionals. Gelukkig zien we een toename van het aantal 

vrijwilligers (o.a. matties voor jongeren en asielzoekers voor de workshops met allochtone 

jongeren/kinderen).   

6) Hieronder het exploitatieoverzicht 2020. Voor een volledig overzicht van de financiën wordt 

verwezen naar de jaarrekening 2020.  

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

Terug naar het normale leven en Colorful Circle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deventer,  maart 2021 
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