
 

JAARVERSLAG 2018 EN 2019 
 
ORGANISATIE 
Zoals afgesproken, heeft er in 2018 een overleg tussen de afvaardigingen van de besturen van               
Stichting Else en Stichting Even Anders plaatsgevonden. 
 
BUREAU 
De ambtelijk secretaris is in dienst bij Stichting Else en wordt voor 10 uur per week                
gedetacheerd bij Stichting Even Anders. 
Het archief van Stichting Even Anders verhuist in januari 2018 van de Atoomclub naar Boxx               
Opslag te Amersfoort. 
Op de website worden verschillende (oude) gedigitaliseerde brochures geplaatst. Het bestuur           
heeft besloten om geen boekrecensies meer op de website te plaatsen. Het Utrechts Platform              
Levensbeschouwing en Religie (UPLR) heeft contact gezocht over de opzet van de            
interculturele kalender op de website. Voor het gebruik van deze kalender heeft Stichting Even              
Anders een vergoeding ontvangen. Deze kalender is in 2019 geüpdated met meer            
vieringen/feesten. 
In de loop van 2019 besluit het bestuur voor een andere vormgeving en inhoud van de website.                 
Het beleid en de doelstelling zullen duidelijker worden omschreven. De subsidievoorwaarden           
moeten worden aangepast. De opzet en titels van de clusters moeten ook op de website               
vermeld worden. In een apart hoofdstuk Archief zullen de brochures en boekrecensies geplaatst             
worden. Mevrouw Sandra van Vliet heeft gemeld dat zij in 2020 gaat stoppen met het               
onderhoud van de website van Stichting Even Anders. 
Naar aanleiding van een bestuursbesluit zijn er meer berichten op de facebook pagina en              
LinkedIn pagina van Stichting Even Anders geplaatst. 
De jaarrekeningen van de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn opgemaakt door Accountant Van Loon               
en op de website geplaatst.  
Er is in 2019 in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een “privacy             
policy” opgesteld door het bestuur. Deze staat ook op de website. 
 
BESTUUR 
Er is afscheid genomen van de bestuursleden Paul van Mansum (protestantisme), Lal            
Goerdayal (hindoeïsme) en Marianne Vorthoren (islam). Er zijn drie nieuwe bestuursleden           
benoemd: Paulien Matze (protestantisme), Ram Soekhlal (hindoeïsme) en Han Rahimi (islam). 
De heer Verweij beëindigde zijn voorzitterschap; hij blijft in functie als bestuurslid. De heer Van               
den Hout heeft het voorzitterschap overgenomen. De heer Rahimi is penningmeester en            
mevrouw Tan is secretaris. 
 
 

 



 

De clusters uit het werkplan 2016/2017 zijn opnieuw ingedeeld en hebben nieuwe titels             
gekregen: Cluster 1 - Zoveel hoofden, zoveel zinnen; op zoek naar zin in zorg in een                
veelkleurige samenleving; Cluster 2 - Van de wieg tot het graf; wat houdt ons gaande?; Cluster                
3 - Barmhartigheid, hoezo?! Ieder cluster rapporteert inhoudelijk en cijfermatig in iedere            
bestuursvergadering. De clusters krijgen een eigen budget maar de cluster-leden moeten dit            
wel verantwoorden naar de andere bestuurders. 
 
PROJECTEN 
Project ‘Sprakeloos Gevoel’ (audiovisuele hulpmiddelen bij communicatie over spiritualiteit) is          
afgerond en staat op de website. 
Project ‘Inspiratiereis naar Java’ is geannuleerd vanwege te weinig deelnemers/          
geïnteresseerden. 
Project Films ‘Een mens wordt gedragen door anderen’ gaat in februari 2018 van start met 2                
filmpjes (gemaakt door de heer Ron van Es). Daarna volgen er meerdere films van              
vraaggesprekken met huidige en voormalige bestuursleden. De filmpjes staan op de website. 
Project ‘Samenwerking Compassie’: Er zijn plannen voor een symposium dat zal worden            
georganiseerd samen met Nieuw Wij en de Beweging van Barmhartigheid. De bestuursleden            
van cluster 3 zijn hierbij betrokken. 
 
TOEGEKENDE/AFGERONDE SUBSIDIES 
Stichting Huis van de Mens: een eerste subsidieverzoek is goedgekeurd en overgemaakt. Het             
project wordt uitgebreid naar regio Nijmegen; een nieuw subsidieverzoek volgt. 
Zinderend.nu (Stichting Geestelijke Verzorging 2.0): het bestuur besluit om het filmproject           
“De Markt van Zingeving” te steunen. 
Stichting Deo Volente: het bestuur is in 2018 akkoord gegaan met de verplichting tot              
subsidieverstrekking voor 4 jaren en deelname aan de regiegroep van het project. 
Netwerk Nieuw Rotterdam: de aanvraag is goedgekeurd en er is een bedrag overgemaakt             
voor het jaar 2019. 
Het Bezinningshuis: het subsidieverzoek is goedgekeurd en er is een bedrag overgemaakt            
voor het jaar 2019. 
Subsidie ZinPortaal Fryslân: de eindevaluatie en verantwoording van de pilot in 2016-2017            
“Zingeving op recept” is in 2018 ontvangen. Er volgt een subsidieverzoek 2.0; het bestuur heeft               
hierover nog enkele vragen. Na beantwoording van deze vragen is ook dit subsidieverzoek             
goedgekeurd en overgemaakt. 
SKIN: Er is een subsidiebedrag toegekend aan SKIN voor het project “multiculturele christelijke             
liederen van vroeger”. Na contact met SKIN blijkt het project geannuleerd te zijn; het geldbedrag               
van SKIN is teruggestort. 
 
 

 


