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Overzicht 2020: (Aan de hand van de doelen zoals geformuleerd in jaarverslag
2019)
1. Geven van 2 cursussen “Meer doen met minder geld”.
In 2020 is 1 cursus “Meer doen met minder geld” gegeven.
2. Vormen van een stabiel bestuur.
In 2020 zijn toegetreden tot het bestuur: Wim Wijnacker
(Penningmeester) en Dewy Faber (algemeen bestuurdlid)
3. Oriënteren op cursuslocaties.
De stichting heeft een locatie bij de Stadkamer centrum georganiseerd.
Tevens heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden bij Stichting Focus.
Er is een informeel lijntje uitgegooid naar WijBedrijf Dieze.
Voor verdere cursussen of andere activiteiten blijft dit doel bestaan.
4. Onderzoeken subsidiemogelijkheden. Indien mogelijk een aanvraag doen.
Hier is geen actie op ondernomen.
5. Onderzoeken van mogelijkheden voor het werven van fondsen en andere
financiële stromen.
Er komen verschillende opties naar boven om geld te genereren.
Ruilhandel blijft onze voorkeur houden. Daarnaast blijft de vraag opkomen
of we voor deelname aan de cursus een (symbolisch) geldbedrag kunnen
vragen. Verder leven er ideeën over crowd funding, komen er een aantal
fondsen bij ons in beeld en hebben we deelgenomen aan de Rabobank
Clubkasactie. (Verantwoording in jaarafrekening)
Actieve inzet om de ideeën om te zetten naar actie is nog niet genomen.
Voor het project “Meer doen gaat groen” is de inzet een fonds aan te
schrijven. Daarvoor dient de stichting een projectplan te schrijven.

Vooruitlopend op het projectplan is een filmpje opgenomen gericht aan
bedrijven/instanties met de vraag om workshopruimte(s) beschikbaar te
stellen.
6. Om meerdere cursussen op meerdere locaties te kunnen geven zullen we
moeten beschikken over meerdere cursusleiders. Deze willen we intern
opleiden.
Dit plan is niet uitgevoerd. 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.
De wens is onveranderd. We hebben er echter beperkt actie op
ondernomen. Dit heeft als reden dat we met beperkte energie al veel
hebben moeten doen. Bovendien heeft de onzekerheid die de
coronasituatie met zich meebracht er stevig de rem op gezet.
Overzicht van activiteiten:
• Ruilbeurs in Stadkamer februari
• Lunch bij Thorbecke
• Kledingruil (coronaproof) juli 2020
• Kerstweggeeftafel
• Creëren kantoor- cq gespreksruimte op stichtingsadres
Toelichting:
Het jaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Beide cursusleiders
merken een bepekte energie op. Derhalve is het aantal te werken uren per week
en het aantal activiteiten beperkt gebleven. Daarnaast deed corona zijn intrede
en dat vroeg van ons behoorlijke aanpassingen. De cursus die op de planning
stond hebben we af moeten zeggen omdat samenzijn niet mogelijk was.
Ditzelfde gold voor de geplande vrijwilligersbijeenkomsten. Aangezien in eerste
instantie de gedachte was dat het najaar meer perspectief zou bieden hebben we
ingezet op de start van de tiende cursus in september. Dat bleek voorbarig.
Uiteindelijk konden we in november 2020 de tiende editie starten met de cursus.
Omdat we het aan zagen komen dat er opnieuw een lockdown zou komen
hebben we ons georiënteerd op online lesgeven. We wilden een zeer
gemotiveerde groep niet na een paar lessen laten zitten. Toen in december bleek
dat alles weer dicht moest hebben we alle zeilen bijgezet om de tiende editie
toch te laten slagen.
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.
Sinds 2019 heeft de beweging plaatsgevonden dat de stichting dit plaatst binnen
een groen kader, wat wil zeggen dat we verschillende milieu- en natuuraspecten
verweven in de cursus.
Vanuit deze aanvulling is dan ook het idee ontstaan om een serie workshops te
ontwikkelen waarin lowbudget milieu- en natuurbewuste items aan de orde
komen. Dit zal vallen onder het project “Meer doen gaat groen”.

Doelen 2021:
1. Afronden van de lopende cursus “Meer doen met Minder geld” en een
tweede cursus opstarten in het najaar.
2. Oriënteren op cursuslocaties en workshoplocaties.
3. Onderzoeken subsidiemogelijkheden in gemeente Zwolle.
4. Uitwerken welke financiële stromen we behouden en nieuw aanboren.
5. Uitbreiden kernteam.
6. Vergroten van het aantal cursusleiders.
7. Bestaande netwerkcontacten behouden en nieuwe aanboren. Dit met het
oog op het gegeven dat de coronatijd veel heeft doen inzakken, een aantal
initiatieven zijn gestopt en een aantal zijn er erbij gekomen. Het is dus
zaak om up to date te blijven en ons te blijven laten zien.

Vrijwilligers:
Aan de stichting zijn verschillende vrijwilligers verbonden, de meeste afkomstig
uit voorgaande cursusgroepen. In 2020 beschikten we over 10 vrijwilligers (dit is
inclusief de organisatoren). Alleen de organisatoren (2) hebben een breed
takenpakket, de overige 8 hebben een vastomlijnde taak niet betrekking
hebbend op organiseren.
Jaarrekening:
Over de jaarrekening kan worden gezegd dat er beperkt financiële stromen zijn.
Tot dusver is er geen subsidie, zijn er geen fondsen aangeschreven. Wel zijn er
(kleine) donaties ontvangen naar aanleiding van de ruilbeurs en de
kerstweggeeftafel. Ook de deelname aan de Rabobank Clubkasactie heeft een
klein geldbedrag opgeleverd.
De kosten die gepaard gaan met gebruik van de cursusruimte zijn gedragen door
de Stadkamer.
Al het materiaal dat gebruikt wordt is verkregen in de vorm van giften.

