Inhoudelijk verslag activiteiten 2016
Bestuur
Bestuurssamenstelling 2016
De heer B. Van Drooge: Voorzitter
Infunctietreding: 10 september 2015
De heer J. Arnold: Secretaris/penningmeester
Infunctietreding: 29 augustus 2014
Mevrouw I. Jens: Bestuurslid
Infunctietreding: 10 september 2015
De dagelijkse gang van zaken wordt waargenomen door de directeur van de stichting.
Mevrouw A. W. Brokerhof: Directeur
Infunctietreding: 23 oktober 2014
Bestuursactiviteiten 2016
• Er zijn in 2016 twee bestuursvergaderingen geweest: op 11 februari en op 12 oktober.
• Daarnaast heeft er op 12 oktober een identiteitssessie plaatsgevonden met externe trainer Jille
Sol om het bestuursbeleid verder uit te kunnen werken.
• Alle bestuursleden zijn bereid gevonden zich in te zetten voor het behalen van de doelen van de
stichting.
• Het bestuur heeft er in 2016 bewust voor gekozen om zich de komende periode volledig te
focussen op het project Krachtbronnen. Het is van belang dat dit eerst goed wordt afgerond, voor
er nieuwe projecten worden opgestart.

ANBI-status
Halverwege het jaar is de ANBI-status met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 toegekend.

Opbrengsten en uitgaven
De stichting heeft in 2016 in totaal € 57.333,-- aan fondsen ontvangen. Van dit bedrag heeft de stichting
€ 54.500 geschonken aan Creathlon ten behoeve van ontwikkeling van het project Krachtbronnen. De
overige bedrijfskosten bedroegen in € 1.1.20,--. Hiermee sloot de stichting 2016 af met een positief
resultaat van € 1.596,--.
De giften waren dit jaar afkomstig van de volgende fondsen:
• Congregatie Zusters Franciscanessen
• Stichting Boschuysen
• Stichting Haëlla
• Janivo Stichting
• Stichting Steunfonds Pro Juventute
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
• Stichting Zonnige Jeugd
• Stichting Dorodarte.
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Project Krachtbronnen
Kracht van moed
In april 2016 is het thema Kracht van moed uitgekomen. Dit thema is bekostigd door zes fondsen:
• Stichting Boschuysen
• Stichting Haëlla
• Janivo Stichting
• Stichting Steunfonds Pro Juventute
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
• Stichting Zonnige Jeugd
In totaal werkten twaalf ontwikkelscholen met het nieuwe thema in 2016. Dat komt neer op een geschat
aantal van 550 leerlingen.

Kracht van delen
In de tweede helft van 2016 vonden de expertsessie en de ontwikkelsessie voor het thema Kracht van
delen plaats. Ook zijn de fondsen ten behoeve van uitwerking van het thema rondgemaakt. Dit thema
wordt bekostigd door vier fondsen:
• Stichting Zonnige Jeugd
• Janivo Stichting
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
• Stichting Dorodarte.
Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn er nog geen leerlingaantallen bekend.

Overige activiteiten
Halverwege 2016 vonden oriënterende gesprekken plaats met Alette Baartmans van Taal begint thuis en
Anne Heinsbroek van de VoorleesExpress. Hoewel er voldoende raakvlakken waren, bleek de timing niet
handig is gezamenlijk besloten deze samenwerking op de lange baan te schuiven.

Goldschmeding Foundation & Stichting de nieuwe poort
In juni 2016 heeft de stichting kennisgemaakt met de Goldschmeding Foundation, een stichting die
projecten ondersteunt die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van
Mens, Werk en Economie.
Think2Link is aangehaakt bij een traject van de foundation voor het opzetten van een project met als doel
het tegengaan van jeugdwerkeloosheid. Hierbij was het doel de verbinding tussen bestaande projecten te
zoeken om de versnippering tegen te gaan. Er is een denk-groep, een doe-groep en een onderzoeksgroep
gevormd. Bas van Drooge, voorzitter van Think2Link, en Anke Brokerhof, directeur van Think2Link,
hebben namens de stichting diverse denkdiners en doe-bijeenkomsten bijgewoond. De denkgroep heeft
een begin gemaakt met het formuleren van onderwerpen waarmee de doe-groep aan de slag kan. Het
eindresultaat van de denk-groep is een publicatie die in 2017 zal uitkomen waar Stichting Think2Link
onderdeel van uit zal maken. Het project krachtbronnen was vertegenwoordigd in de doe-groep.
In dat kader, startte Stichting Think2Link een verkenning tot mogelijke samenwerking in een alliantie met
Bomberbot (computational thinking op basisscholen) en Stichting De Katrol (leer- en
gezinsondersteuning aan huis).
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Voor akkoord
Datum:

Bas van Drooge:
voorzitter

Anke Brokerhof:
directeur
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