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ABCzetje (financieel) jaarverslag 2019 
  

In 2019 ontvingen we drie nieuwe aanvragen, waarvan we er 
eentje nog in hetzelfde jaar konden toekennen. Op de 
andere twee aanvragen volgde in het eerste kwartaal van 
2020 een toewijzing. Ook beslisten we positief over een 
aanvraag die al in 2018 was gedaan. Eigenlijk hoopten we 2019 af te sluiten met meer 
aanvragen, maar die kwamen niet. Daarom hebben we in 2019 veel aandacht besteed aan 
het vergroten van onze naamsbekendheid. 
 
Publiciteit 
Sinds 2020 weten de meisjes en vrouwen die een zetje nodig hebben, ons gelukkig weer beter 
te vinden. Dat komt mede doordat we in 2019 hebben nagedacht over manieren om meer 
zichtbaar te worden voor aanvragers én doorverwijzers. Niet door ons breed te profileren op 
social media. Dat was en is geen optie, want we zijn een kleinschalige stichting en willen naast 
financiële hulp graag iets meer betekenen voor onze aanvraagsters. Te veel aandacht zou 
ervoor zorgen dat we die persoonlijke benadering niet meer kunnen waarmaken. 

Daarom kozen we ervoor met weinig kosten een handzame folder te laten maken. Deze is 
verspreid binnen ons eigen netwerk en onder een aantal potentiële verwijzers. Met positief 
resultaat: kort na het uitkomen van de folder ontvingen we drie nieuwe aanvragen. De folder is 
te vinden op onze website (onder downloads).   

Groei in draagvlak en donateurs  
In 2019 meldde zich opnieuw een aantal donateurs aan. Ook zijn we erin geslaagd om meer 
leden uit de vriendinnengroep achter de stichting bij het gesprek met de aanvraagsters te 
betrekken. Kortom, het draagvlak voor de activiteiten van de stichting is gegroeid. ABCzetje is 
inmiddels een vast gespreksonderwerp tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de 
vriendinnengroep. 

Over de in 2019 toegekende aanvraag 
De aanvraag is afkomstig van Myriam. Een jonge vrouw die voor haar twee -nog jonge- 
kinderen zorgt, studeert én in de thuiszorg werkt. Op het moment van aanvragen heeft ze een 
zware periode achter de rug; ze staat er in Nederland vrijwel alleen voor. Ze heeft geen 
contact met de familie in haar land van herkomst. Wat ons raakt, is dat ze zich toch niet laat 
ontmoedigen. Stap voor stap bouwt ze aan een betere toekomst met onder meer een betere 
baan. Haar leidinggevenden zien het wel zitten. Myriam zou het goed doen in de zorg voor 
demente bejaarden. Maar dan moet ze wel eerst de opleiding MBO-zorg niveau 3 afronden. 
Van haar basisinkomen uit de studiefinanciering en die paar uur in de thuiszorg kan ze niet 
genoeg sparen om studieboeken te kopen. Laat staan een goede laptop. Wij vinden het 
belangrijk dat Myriam haar opleiding kan afronden en betaalden haar boeken én een nieuwe 
laptop. In februari 2020 is ze gestart met haar opleiding.  
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Financiën  
We hadden eind 2019 contact met zes aanvraagsters. Aan twee van hen gaven we in 2019 in 
totaal € 1103 uit. Verder betaalden we afgerond € 795 aan administratiekosten. Deze 
bestonden onder meer uit de kosten voor het domein/de website en het drukken van de 300 
flyers waar we hierboven al over schreven. De kosten voor het zakelijk betalingsverkeer 
bedroegen in 2019 in totaal € 120. 

Onze donateurs doneerden in 2019 een bedrag van € 2450.  

Het vermogen van de stichting per eind december 2019 bedroeg € 100.652. 

 


