Jaarverslag
Stichting Thalente
2018

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

3

2. Thalente
2.1 Missie Thalente
2.2 Dichtbij de projecten
2.3 Werkwijze
2.4 ANBI

4
4
4
5

3. De Projecten
3.1 Lopende projecten

5
5

4. Vrijwilligers

5

5. Fondsenwerving en voorlichting

6

6. Vooruitzichten 2019

6

7. Jaarrekening

7

2

1. Voorwoord

In 2018 bestond Thalente 10 jaar. Door een extra grote actie wilden we hier aandacht aan
besteden. Natuurlijk met als doel om geld binnen te halen voor onze projecten in Zuid-Afrika.
Verder hebben we ons gefocust op het project Isiaiah 54 en is gestart met een nieuw project
‘The Bluff’. Verder op in dit jaarverslag leest u hier meer over.
Ook de verschillende andere acties hebben weer mooie opbrengsten opgeleverd. Het is
overweldigend hoeveel mensen betrokken zijn bij de stichting en graag iets willen betekenen,
in welke zin dan ook.
In dit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen voor welke projecten Thalente zich het afgelopen
jaar heeft ingezet, wat we hebben gedaan aan fondsenwerving.
Wij willen alle donateurs, bedrijven, instellingen en vrijwilligers heel erg bedanken voor de
inzet het afgelopen jaar. We hebben mooie nieuwe dingen kunnen doen.
Zonder jullie hulp hadden we dit niet voor elkaar gekregen.
Namens Isiaiah 54, The Bluff en Stichting Thalente, heel erg bedankt!
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2. Thalente
Thalente is gevestigd in Aldeboarn en is nu sinds 9 jaar actief. Thalente heeft een bestuur van
5 mensen. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter en projecten
: Harm Mulder
Penningmeester
: Peter Algera
Secretaris / projecten Zuid Afrika
: Jannie Jager
PR / Reclame
: Jitske van der Wal
Fondsenwerving
: Klaske Tamminga
Het bestuur kwam iedere maand bijeen.

2.1 Missie Thalente
De Stichting ondersteunt, door middel van fondsenwerving en werkbezoeken, kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden. De projekten zijn gericht op het verbeteren van de
leefsituatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Deze ondersteuning heeft als
belangrijkste doel het overbrengen van kennis en het opstarten van lokale programma's
waardoor de mensen hun creativiteit kunnen uitvoeren en hun talenten kunnen ontdekken. Dit
alles met als uiteindelijke doel een zelfstandig bestaan. De Stichting wil via verschillende
wegen geld inzamelen waardoor er maandelijks een vast bedrag vrijkomt voor het
ondersteunen van de vaste projecten.
2.2 Dichtbij de projecten
Met dichtbij bedoelen we: meteen weten wat er met het geld gebeurt, direct zichtbaar voor
onszelf, de sponsoren en de donateurs. Kleinschalig en helder. Met dichtbij bedoelen we ook:
werken aan een goede basis voor mensen om vooruit te kunnen. Iets dat nu nog veel te weinig
gebeurt, simpelweg omdat de randvoorwaarden er niet naar zijn. Alle giften dienen zo veel
mogelijk direct ten goede te komen aan lokale projecten. In de vorm van een stichting kunnen
deze doelen gerealiseerd worden. Alle inzet van de leden van Stichting Thalente is vrijwillig
en onbetaald.
2.3 Werkwijze
Thalente geeft aan lokale projecten. Maar geven alleen is niet genoeg. Ondersteuning is
minstens zo belangrijk. Net als het overbrengen van kennis. De randvoorwaarden
ontwikkelen, zodat mensen zich kunnen ontplooien. Voor jong en oud. En heel belangrijk: dit
alles zonder zaken op te leggen. Want we zijn er niet om te vertellen hoe het moet, maar
hooguit om de goede richting aan te geven.
Bijvoorbeeld door samen te kijken naar scholingsmogelijkheden. Naar manieren om toch aan
het werk te kunnen. Door sociale activiteiten te organiseren en mensen voor te lichten over de
mogelijkheden. Mogelijkheden die er wel zijn, maar lang niet altijd benut worden. Zo willen
we helpen om een betere basis te creëren voor mensen om zich te ontwikkelen en te groeien.

2.4 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
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Thalente is financieel geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren,
bedrijven, instellingen en overheden. Thalente organiseert vele activiteiten om geld binnen te
krijgen.
Thalente heeft in 2009 de ANBI status verkregen. Vanaf 1-1-2008 zijn
giften, gedaan aan goede doelinstellingen, aftrekbaar van het belastbaar
inkomen. Dit geldt alleen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

3. De Projecten
3.1 Lopende Projecten:
In 2018 hebben we de volgende projecten ondersteund:
1. Isiaiah 54
2. The Bluff (nieuw project)

3.1.1 Isiaiah 54
Isiaiah 54 is een crisis opvanghuis voor mishandelde, misbruikte en ouderloze kinderen.
Tevens vangt het huis tienermoeders op en worden de vaak zeer jonge moeders geholpen een
weg in het leven te vinden. Momenteel verblijven er 20 kinderen in het huis in de leeftijd van
4 maanden tot 15 jaar. Het uitgangspunt van Isaiah54 is een goed adoptiegezin voor de
kinderen te vinden zodat zij kunnen opgroeien in een "veilige" omgeving. Dit blijkt in de
praktijk niet gemakkelijk te zijn en sommige kinderen verblijven inmiddels al jaren in het
huis. Thalente heeft geïnvesteerd in educatie (schoolgeld en uniformen) en draagt bij aan de
maandelijkse levenskosten voor de baby's en peuters. De organisatie bestaat vanaf 1987 en
wordt geleid door Glynnis Dauth en Youandi Gilain (nederlandse)
De zonnepanelen zijn nog niet gerealiseerd. Het blijkt zeer lastig om dit in ZA te regelen. Er
is vanuit Isiaiah geld aangevraagd voor een verbouwing van de sanitaire voorzieningen. Dit is
hoog nodig aan uitbreiding en vervanging toe.
3.1.2 The Bluff
The Bluff is een community in Durban die ondersteuning nodig heeft.
Het project wordt geleidt door Zoë Moore, zij heeft een bureau die mensen helpt om zich te
registreren. Ben je niet geregistreerd in ZA dan kun je ook niet gebruik maken van
voorzieningen van de overheid. Verder heeft ze een kast die een gevuld wordt met voedsel
voor armen.

4. Vrijwilligers
Vrijwilliger Renate Tjoelker heeft op 7 januari een presentatie gegeven aan donateurs en
belangstellenden over haar vrijwilligerswerk in ZA.
Omdat Renate pas eind 2017 terug kwam hebben we in 2018 geen vrijwilligers geworven.

5. Fondsenwerving en voorlichting
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Thalente wil door diverse acties gelden inzamelen om zo de projecten structureel te kunnen
financieren en nieuwe projecten op te kunnen zetten.
Hieronder de diverse activiteiten op een rij:
‘De Ynbring’ voor verkoop van gebruikte spullen in Aldeboarn.
Een groot deel van de opbrengst wordt geschonken aan Thalente. De gemiddelde opbrengst
per maand is tot op heden € 150,-. Hier zijn wij de Ynbring ontzettend dankbaar voor.
De Ynbring wordt gerund door vrijwilligers en heeft een sociale functie binnen het dorp.
7 januari: Nieuwjaarsbingo met snert en een presentatie van vrijwilligster Renate Tjoelker.
17 maart: Violenverkoop
Op 17 maart hebben we met een grote groep vrijwilligers violen verkocht in Aldeboarn.
3 november: Viering 10 jarig bestaan van Thalente.
Op 3 november is er bij café Moeke de Bruin een feestelijke avond georganiseerd met
muziekbands (belangeloos) en een veiling.
Verschillende mensen en bedrijven hadden een veiling stuk ter beschikking gesteld.
De wethouder van de gemeente Heerenveen opende deze avond door het eerste stuk te veilen.
Verder hadden we een live-verbinding met Glyniss van Isiaiah en de kinderen in ZA.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor nieuwe en meer sanitaire voorzieningen bij
Isiaiah.
Het was een geslaagde avond met een mooie opbrengst.
We hebben ook in 2018 diverse giften ontvangen waar we zeer dankbaar voor zijn.

6. Vooruitzichten 2019
➢ Thalente wil, na 10 jaar, haar doelstelling, visie en missie onder de loep nemen en
mogelijk vernieuwen en aanpassen.
➢ Thalente heeft voor 2019 diverse activiteiten op de agenda om zo draagvlak en
financiële middelen te genereren. Zo willen we op beide scholen in Aldeboarn
presentaties geven over het werk van Thalente en acties uitzetten om geld binnen te
halen.
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7. Jaarrekening

Balans per 31 december

Rabobank rekening courant
Rabobank bedrijfsspaarrekening
Kas

2017

2018

2017

€
997,93
7.113,57
540

€
2.681,55 Nog te besteden
4.414,92
231,55

8.651,50

7.328,02

€
8.651,50

2018
€
7.328,02

Financieel overzicht 2017 en
2018
2017
€

2018
€

Beschikbaar uit vorig boekjaar
Vaste donaties
Overige giften

€
8.651,50
8.501,96
2.516,00

Opbrengst acties

5.867,00
0,00

Af:
Kosten acties en publiciteit
Kosten eigen organisatie

Begroting 2019
€

0,00

€

3.000,00
25.536,46

1.506,84
435,44

Totaal beschikbaar voor
doelstelling
Besteed aan doelstelling
Overschot/tekort

€
7.328,02
8.500,00
3.000,00

21.828,02
1.000,00
500,00

1.942,28

1.500,00

23.594,18
16.266,16
7.328,02

20.328,02
18.000,00
2.328,02

Toelichting op het financieel overzicht van 2018
Vaste donaties
€
8.501,96
Overige giften
De Ynbring
De Westerkim
Particuliere gift

€
2.113,00
303,00
100,00
2.516,00
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Acties
Bingo
Violenverkoop 2018
Veiling

Besteed aan doelstelling
Maandelijkse betalingen aan
Isiaiah 54
Maandelijkse betalingen aan
The Bluff

Opbrengsten
€
396,00
1.641,50
3.829,50
5.867,00

Kosten
€
31,04

Netto
€
364,96

888,81
752,69
586,99 3.242,51
1.506,84 4.360,16

€
13.756,02
2.510,14
16.266,16
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