Inhoudelijk jaarverslag over 2015
Blad 1

Nadat in maart 2015 de Stichting Van Hier Naar Daar werd opgericht is het bestuur bestaande uit:
Henny van Benthem als secretaris, Peter van Lent als penningmeester, Pieter de Wit en Paul
Eigenhuijsen als leden en Antoine Berben als voorzitter direct hard aan het werk gegaan om de
doelstellingen te verwezenlijken.
Dit bestond en bestaat nog steeds vooral uit het contacteren van personen uit de politieke
invloedssfeer uit Nijmegen en omringende gemeentes en zelfs nog uit verder gelegen gemeentes,
het onderhouden van contacten met ambtenaren van die gemeentes en het regionaal werkbedrijf
van het Rijk van Nijmegen, met de ondernemers die gevestigd zijn in H400*), functionarissen van
de school zelf alsmede met medewerkers van allerlei andere organisaties.
Hiertoe werd een succesvolle bijeenkomst belegd met 18 wethouders uit deze al genoemde
gemeentes welke resulteerde in diverse afspraken om aldaar ook een soortgelijk project telkens
van start te laten gaan. De secretaris heeft zich hier in 2015 zeer mee belast en aldus voor ons vele
waardevolle contacten gelegd.
Tevens heeft het stichtingsbestuur een missie en een visie bepaald en gecommuniceerd om
richting te geven aan het kernproces van de Stichting. In de visie heeft het bestuur zijn rol, zijn
positie en het domein vastgelegd waarin het wil opereren.
Reeds in de zomer van 2015 kon een eerste overeenkomst gesloten worden met het regionaal
werkbedrijf en met 2 externe plaatsende organisaties omtrent het via de Stichting laten
meedraaien van een aantal stagiaires.
Gedurende 2015 zijn er stagiaires actief geweest vanuit de hiervoor genoemde organisaties en
vanuit de school zelf, het basisprincipe waaruit de Stichting ook is ontstaan.
Hiernaast kon ook nog een nieuw bedrijf worden verwelkomd in het pand H400 in goede
samenwerking met de school.
De vele contacten die zo zijn ontstaan hebben dan ook onder meer er voor ons toe geleid dat de
Stichting door het regionaal werkbedrijf ultimo 2015 in zijn politieke verantwoording jegens de
gemeenteraad van de gemeente Nijmegen als toekomstig ontwikkelbedrijf is aangeduid, juist op
een moment waarop door het werkbedrijf een schifting in externe contacten werd aangebracht.
Het bestuur is vrijwel maandelijks bijeen geweest en hiernaast zijn er vele extra korte
bijeenkomsten geweest van één of meer bestuursleden op ad hoc basis.
Het is gebleken dat deze directe manier van overleggen met korte lijnen het best lijkt te passen bij
de dynamiek van alle ontwikkelingen rondom de stichting en alle externe contacten. Wel kost het
tijd en energie om de informatievoorziening in het bestuur steeds langs goede herkenbare banen
te leiden.
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Ook is de Stichting op daarvoor in aanmerking komende bijeenkomsten met een stedelijke dan wel
regionale uitstraling vertegenwoordigd geweest door enkele bestuursleden. Dit geldt ook voor
diverse ondernemersverbanden.
Met de samenwerkende bedrijven werden naast soms dagelijkse korte contacten ook een tweetal
bijeenkomsten belegd waarin het bestuur met de bedrijven over de missie en de visie en het te
voeren beleid heeft gesproken en afspraken zijn gemaakt.
Thans waar de jaarrekening werd vastgesteld kan met tevredenheid worden teruggekeken op een
jaar waarin bestuursleden veel tijd en energie hebben besteed om de Stichting te laten
functioneren en kunnen we nu ook schrijven dat de Stichting er op het gebied van arbeids- en
praktijktoeleiding binnen het Nijmeegse ertoe doet. Steeds meer gemeentes en organisaties weten
ons te vinden en de contacten groeien nog steeds in aantal.
We zijn ook blij dat uiteindelijk de Stichting toch in staat is gebleken om deze taken te kunnen
verrichten zonder afzonderlijk daartoe te zijn gesubsidieerd waarmee toch is gebleken dat deze
taken vooralsnog ook op basis van een heel gewoon verdienmodel kunnen worden uitgevoerd.
Nijmegen 1 juni 2016
Voorzitter

*) H400 is de benaming voor het schoolcomplex aan de Hatertseweg 400 in de gemeente
Nijmegen waarin de school is gevestigd en waarin hiernaast ook de bedrijven.
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Stichting Van Hier Naar Daar
Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Datum: 25-05-2016

BALANS t/m 31-12-2015
Code
9999

Omschrijving
Verrekeningen

1010
1300
1600

100 ACTIEF
BankRekCourant NL50RABO0302811427
Debiteuren
Voorbelasting
Totaal 100 ACTIEF

1630
1650
1700
1800

150 PASSIEF
BTW Af te dragen Hoog
BTW R/C
Crediteuren
Schulden (kortlopend)
Totaal 150 PASSIEF
Saldo
Totaal

Activa
0,23

484,16
11.979,00
0,15
12.463,31

Passiva

0,00

0,09

0,00

2.064,00
838,73
7.598,93
10.501,66
1.961,97
1.961,97

12.463,63

12.463,63

0,09
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WINST & VERLIES 01-01-2015 t/m 31-12-2015
Code

Omschrijving

4100
4510
4525
4550
4551
4700
4710
4810

400 KOSTEN
Plaatsingsvergoeding
Reclame en advertenties
Onkosten bestuur
Bankkosten
Rentelasten
Kantoorbenodigdheden
Internet
Accountants- en administratiekosten
Totaal 400 KOSTEN

8000
8012

800 INKOMSTEN
Handlingsfee
DagvergoedingPlaatsing
Totaal 800 INKOMSTEN
Saldo winst
Totaal

Verlies

Winst

3.959,28
700,00
2.100,00
108,85
3,42
257,50
250,00
1.620,45
8.999,50

0,00

0,00
1.961,97
1.961,97
10.961,47

9.080,47
1.881,00
10.961,47
0,00
10.961,47

