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1. Voorwoord
Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Dreamcatchers Nederland. Dit verslag is bedoeld als
verantwoording van hetgeen is gedaan door Stichting Dreamcatchers Nederland in 2020. Wij wensen
de lezers veel leesplezier.
Wegens regelgeving is Stichting Dreamcatchers Nederland verplicht het jaarverslag 2020 op de
website te publiceren. Vragen van belangstellenden beantwoorden wij graag. Dit zal ons ook helpen
om het volgende jaarverslag te verbeteren.

2. Algemeen
Het bestuur van Stichting Dreamcatchers Nederland bestond in 2020 officieel uit 3 leden. Mirjam
Doorewaard is als nieuwe penningmeester bij het bestuur gekomen in februari. Het bestuur heeft
het grootste deel van dit jaar op non actief gestaan. De eerste vergadering van het jaar vond plaats in
januari. Vanwege de coronacrisis zijn de vergaderingen daarna in september weer hervat. Dit was
tevens de maand waarin Ella Verkuijten zich weer heeft aangesloten bij de stichting. Sindsdien staan
Mariska en Ella samen aan de leiding.
Het jaar 2020 stond – zoals bij vele organisaties - in het teken van de coronacrisis. Het dit jaar niet
mogelijk om met grote groepen op pad te gaan. Hoewel we meestal slechts met een groep van tien
personen op pad gaan, was dit bijna het gehele jaar helaas ook teveel personen. Om die reden
hebben we geen droomdagen uit kunnen voeren.

3. Missie & visie
Stichting Dreamcatchers Nederland heeft de volgende missie en visie:
Missie
Het is onze missie dat mensen met een vluchtelingenachtergrond zich aangesloten voelen bij de
Nederlandse samenleving.
Visie
Ons pay-it-forward principe faciliteert vrouwen met een vluchtelingenachtergrond en lokale vrouwen
zich met elkaar te verbinden.
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4. Droomdagen en samenwerkingen
Helaas hebben er door de coronacrisis in 2020 geen droomdagen plaats kunnen vinden. Wel stond er
in januari al een droomdag in de planning. Deze dag zouden we met Wafaa naar Giethoorn gaan. De
drie bijeenkomsten met vrijwilligers hebben nog plaats kunnen vinden voordat de coronacrisis
begon. Eind oktober zijn we ook online begonnen met het organiseren van de droomdag voor
Fatemeh. Helaas hebben we hier nog niet mee verder kunnen gaan. Hieronder noemen we de
activiteiten en publicaties die wel ondernomen zijn om de doelgroep te bereiken.
4.1 Workshop dreamcatchers
In januari 2020 is het ons gelukt om één workshop dromenvangers maken te organiseren met drie
Syrische vrouwen onder leiding van onze vrijwilliger Dimphy. Daar bleek dat het voor de één toch
een stuk makkelijker is om de dromenvanger te maken dan voor de ander. Uiteindelijk is het
iedereen wel gelukt!
4.2 Happinez Magazine
In mei zijn we door het Happinez Magazine gekozen als goed doel. Dit hield in dat 10% van de
opbrengst van Happinez Magazine naar ons zou gaan. Dit heeft ons helaas minder publiciteit
opgeleverd dan gehoopt, maar wel een mooi bedrag van € 5340,-.

4.3 Wat nog meer?
We hebben veel aan onze interne organisatie gewerkt om er volgend jaar voor te zorgen dat we onze
doelgroep nog beter kunnen bereiken. Zo hebben we onze website geoptimaliseerd en aangepast
aan onze doelgroep en zijn we een samenwerking aangegaan met de Nieuwe Gevers, die ons verder
kunnen helpen onze organisatie te professionaliseren op het gebied van oa communicatie.
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5. Interne organisatie
In deze paragraaf laten we het resultaat van 2020 zien.
Onderstaand twee tabellen met als volgt:
De begroting voor 2020;
De daadwerkelijke inkomsten in vergelijking tot de daadwerkelijke uitgaven van 2020;
De begroting bleek uiteindelijk niet overeen te komen met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

De geschatte inkomsten bedroegen € 10.000 tegenover de daadwerkelijke inkomsten van € 8.388,29.
De geschatte uitgaven bedroegen €10.000 tegenover de daadwerkelijke uitgaven van € 4.570,51.
Uiteindelijk is het jaar dus positief afgesloten met een saldo van € 4.355,06.
5.1 Begroting 2020
Inkomsten
Subsidie Fundatie van de Santheuvel
Sobbe
Subsidie Wij doen Mee
Subsidie Initiatievenfonds
Subsidie Winter Heijnsius stichting
(nader te bepalen)
Subsidie Rabobank (nader te bepalen)
Inkomsten Café Averechts
Donaties
Eigen bijdrage organisatie (banksaldo)
Inkomsten workshops
Totaal inkomsten

€ 2.500

Uitgaven
Uitvoer droomdagen

€ 4.500

€ 1.500
€ 1.000
€ 1.250

Reiskosten
Telefoonkosten
Websitekosten

€ 400
€ 200
€ 1200

€ 1.500
€ 1.000
€ 250
€ 750
€ 250
€ 10.000

Marketingkosten
Kantoorkosten
Vrijwilligersvergoeding
Onvoorziene kosten

€ 500
€ 750
€ 1.700
€ 750

Totaal uitgaven

€ 10.000

5.2 Daadwerkelijke inkomsten vs daadwerkelijke uitgaven 2020
Daadwerkelijke Inkomsten
2020
Fooienpot café Averechts
Initiatievenfonds
Donaties
Happinez Magazine
Overige inkomsten

Daadwerkelijke Uitgaven 2020
€ 2.000
€ 1.000
€ 24,29
€ 5.340
€ 24

Totaal

€ 8.388,29

Vrijwilligersvergoeding
Uitvoer Droomdagen
Kosten workshop dreamcatchers
Telefoonkosten
Websitekosten
Representatiekosten
Marketingkosten
Reiskosten
Overige kosten
Bankkosten
Totaal uitgaven
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€ 950
€ 169,28
€ 9,54
€ 199,67
€ 88,27
€ 92
€ 2.485,04
€ 427,27
€ 24
€ 125,44
€ 4.570,51

5.3 Toelichting verschillen
Een aantal van onze subsidies hebben we niet uit kunnen geven vanwege de coronacrisis. Deze
hebben we daarom vooruitgeschoven naar 2021.
Daarnaast hebben we, zoals genoemd, dit jaar ook geen droomdagen uit kunnen voeren. Om deze
reden hebben we enkel geld uitgegeven aan een Zoom abonnement om online met onze vrijwilligers
te kunnen vergaderen.
De marketingkosten zijn hoger uitgevallen dan gepland. Dit omdat we een samenwerking zijn
aangegaan met de Nieuwe Gevers. Dit abonnement kostte € 2420. Zij zullen ons helpen met
verschillende zaken wat betreft communicatie en strategie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
contentstrategie, strategische sessies op het gebied van social media en een analyse van de website.
De websitekosten zijn dit jaar een stuk lager uitgevallen. Dit omdat een vrijwilliger de website heeft
aangepast.

6. Jaarafsluiting en verwachtingen 2020
Tot slot volgt hierbij ook nog kort een balans over het afgelopen jaar.
2020
Debet
Bank
Te vorderen
Totaal

4355,06
3070
7425,06

2019
767,52
1000,00
1767,52

2018
Credit
4433,56 Nog te betalen
Eigen vermogen
4433,56 Totaal

2020

2019

2018

7425,06
7425,06

1767,52
1767,52

2089,55
2344,01
4433,56

In verband met de coronacrisis zijn er minder inkomsten en uitgaven gedaan dan gepland. Daarom
hebben we nu nog € 3.070 te vorderen aan subsidies in 2021. Financieel gezien hebben we dus een
positief jaar gehad. Echter hebben we weinig werkzaamheden kunnen verrichten.
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