
	

ABCzetje 
Jaarverslag 2021 

Jaarverslag 2021  
Stichting ABCzetje 
 
 
 
Aanvraagsters 
Dat onze stichting in een behoefte voorziet, staat voor ons inmiddels vast. We 
zijn er blij mee dat ons fonds met grote regelmaat gevonden wordt. Door 
individuele vrouwen op zoek naar een steuntje in de rug om zelfredzaam te 
worden. Maar ook door instanties die vrouwen begeleiden.  
In 2021 ontvingen we in totaal 14 aanvragen, waarvan we er 12 hebben 
gehonoreerd. Er zijn 2 aanvragen afgewezen. De belangrijkste reden voor 
afwijzing is dat de vraag niet past bij de doelstelling van onze stichting.  
Rode draden in de verhalen en behoefte van de vrouwen zijn bijvoorbeeld dat zij 
door schulden uit het verleden niet kunnen starten of doorgaan met een 
opleiding. Vanwege hun beperkte netwerk kunnen deze vrouwen geen 
ondersteuning verwachten en ontvangen uit hun eigen omgeving. Kenmerkend is 
daarnaast dat deze vrouwen buiten alle bestaande regelingen vallen. 
Het geeft veel voldoening dat we naast (praktische) begeleiding bij het vinden 
van het juiste zetje ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een nieuw 
perspectief voor vrouwen. Dit vergroot de mogelijkheden voor het maken van 
eigen keuzes. De vrouwen die we steunen zijn blij met dit steuntje in de rug. 
 
Renata over haar zetje:  
De opleiding tot coach is een schot in de roos. Ik geniet er van dat ik weer kan 
‘leren’ en sta weer helemaal ‘aan’. Het leerproces stimuleert mijn creativiteit. 
Ik bruis van de ideeën over wat ik ga doen! 

 
Nog steeds draagt onze vriendinnenclub de stichting. Dat is ons zeer dierbaar. 
Op deze manier eren we onze geliefde overleden vriendin Olga, initiatiefneemster 
van ABC zetje. Deze vriendinnen stellen ieder hun netwerk, kennis en ervaring 
ter beschikking aan onze aanvraagsters.  
 
Bestuurswisseling 
2021 heeft in het teken gestaan van de wisseling van het bestuur. De drie 
vriendinnen die met veel passie de droom van Olga in daden hebben omgezet, 
hebben de bestuursverantwoordelijkheid overgedragen aan anderen uit de 
vriendinnengroep. Deze overdracht is zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Met 
een mooie ceremonie is het oude bestuur bedankt voor hun inzet en ontheven 
van de taken. Het nieuwe bestuur kan voortbouwen op al het goede werk dat er 
onder hun leiding is verricht.  
 
Vernieuwing website 
Er bestonden al langer gedachten over een verfrissing van de website. Deze taak 
heeft het nieuwe bestuur opgepakt. Wens is om de website goed aan te laten 
sluiten bij de huidige behoefte. Verwachting is dat de nieuwe site in het eerste 
kwartaal van 2022 in de lucht is. 
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Financiën  
 
 
 
Op 1 januari 2021 hadden we € 93.144, - in kas. Aan zetjes is € 11.742, - 
uitgeven. De aanvragen voor zetjes hadden vooral betrekking op ondersteuning 
bij studie, zoals het (gedeeltelijk) betalen van collegegeld, studieboeken, 
reiskosten naar school en het bekostigen van een opleiding. Er is ook een 
aanvraag gehonoreerd voor het betalen van de kosten van naturalisatie, om een 
studie mogelijk te kunnen maken en er was een aanvraag voor representatieve 
kleding om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Verder betaalden we 
afgerond € 800,- aan administratiekosten. Deze bestonden onder meer uit 
de kosten voor het domein/de website.  De kosten voor het zakelijk 
betalingsverkeer bedroegen in 2021 in totaal € 133,-. Aan donaties is in 
2021 € 200,- ontvangen. Het vermogen van de stichting op 31 december 2021 
bedroeg € 80.659, -. 
 
 
 
Uitgaven en 
inkomsten Som van bedrag  

Donatie 
                                 
200,00  

Algemeen 
                                  
94,07  

Bank 
                               
133,68  

Communicatie 
                               
714,85  

Zetjes 
                          
11.742,70  

Eindtotaal 
                         
12.485,30  

 
 
 


