Jaarverslag Stichting Meer Doen Met Minder Geld
Jaar 2018

Op 23 juli 2018 is de Stichting Meer doen met minder geld opgericht.
(Overgenomen uit de statuten)
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bewuster omgaan met (financiële) bestedingsruimte;
b. het verkleinen van het taboe om over geldzaken te spreken;
c. sociaal isolement(en) voorkomen dan wel verminderen;
d. het fungeren van springplank voor mensen die hun eigen talenten willen
ontwikkelen;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het aanbieden en geven van cursussen over financiën;
b. het bieden van "nazorg" in de vorm van terugkomdagen, workshops, sociale
media, om zodoende de doelgroep te (blijven) stimuleren;
c. alle overige wettige middelen.
3. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
Voorafgaand aan deze oprichting hebben de oprichters een periode van 3 jaar
gehad om het oorspronkelijke product: de cursus, te ontwikkelen en uit te
bouwen. Daarnaast is nadrukkelijk tijd geïnvesteerd in het netwerk.
Door het succesvolle concept nam de vraag naar de cursus toe. Vanaf 2016 tot
medio 2018 is de cursus 7 keer gegeven. Het idee ontstond om er een stichting
van te maken. Dat betekende dat we, naast het geven van de cursussen, ons
hebben verdiept in onszelf, beleid, onze doelstellingen, hoe bedden we de cursus
in, in de regio.
Tot dusver zijn alle gemaakte kosten uit eigen zak betaald.
Overzicht 2018:

Sinds 23-07-2018 is de stichting formeel.
De neventaken: werven en begeleiden van vrijwilligers, fondsenwerving, PR,
presentaties en verbondenheid aan netwerkbijeenkomsten hebben we minimaal
gehouden omdat is gebleken dat in de aanloop naar het worden van een stichting
er veel energie is weggelekt.

Een overzicht van activiteiten: (data)
• Radio interview bij RTV Zwolle
• Geven van de cursus Meer doen met minder geld vanaf september 2018.
• Kledingruil oktober
• Deelname mediatraining bij Zwolle Doet
• Deelname aan de Stadsdialogen
• Gesprek met ervaringsdeskundige gemeente Zwolle
• Uitbrengen nieuwsbrief
• Gastsprekers bij Arbo Positief
• Doorlopend oud cursisten voorzien van tips en trucs via facebook
• Oud cursistendagen eens per 6 weken
Uitnodigingen die we dit jaar hebben afgewezen:
• Deelname aan spreekuur op verzoek van team sociale kwaliteit provincie
Overijssel
• Deelname aan organisatie stadsdialogen
• Gastlessen Deltion
Eind december is het boekjaar van de stichting afgelopen en hebben we besloten
nog een half jaar door te gaan met de basisinzet. Om daarna te bezien wat we
willen en kunnen. Daarom is besloten 1 cursus per half jaar te geven. In het
volgende boekjaar zullen we herzien met welke vrijwilligers tegenover welke
inzet van ons we willen en kunnen werken. We nemen dan een besluit over
deelname aan de beursvloer. We zullen kijken naar beschikbare locatie(s) voor
de najaarscursus 2019.
Doorlopend is de verwachting dat we verzoeken zullen krijgen voor deelname
aan organisatie van bijeenkomsten, verzoeken tot gastlessen en presentaties.
Per keer moet bezien worden in hoeverre dat voor de stichting gunstig is.
Visie
Stichting Meer doen met minder geld beoogt bij een breed publiek, om bewust
worden en zijn, over inkomen en uitgaven te vergroten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van verschillende werkvormen en activiteiten. Door het aanhouden van
een lage drempel worden zoveel mogelijk mensen bereikt. Hierdoor werken de
opdrachten en activiteiten, verbindend en taboe doorbrekend. De stichting staat
open voor geïnteresseerden vanuit noodzaak en idealisme.
Doelen 2019:
1. Vormen van een stabiel bestuur.

2. Oriënteren op cursuslocaties.
3. Onderzoeken subsidiemogelijkheden. Indien mogelijk een aanvraag doen.
4. Onderzoeken van mogelijkheden voor het werven van fondsen en andere
financiële stromen.
5. Om meerdere cursussen op meerdere locaties te kunnen geven zullen we
moeten beschikken over meerdere cursusleiders. Deze willen we intern
opleiden.
6. De wens van de stichting is dat we een positie krijgen in het Zwolse
aanbod binnen het sociaal domein. Daarnaast houden we de optie open
om onze activiteiten in de omliggende regio van Zwolle uit te zetten.
Verschillende gemeenten hebben de vraag al gesteld.

Jaarrekening
Over de jaarrekening kan worden gezegd dat er geen financiële stromen
zijn. Tot dusver is geen subsidie, zijn er geen fondsen aangeschreven. Ook
zijn er geen giften ontvangen.
De kosten die gepaard zijn gegaan met het oprichten van de stichting
geven van de cursus zijn gedragen door samenwerkingspartners. Te
weten: gemeente (oprichten Stichting) en Dimence groep (geven van de
cursus, consumpties en printwerk).

