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Verslag van het bestuur
In 2019 is Stichting InnerCircle achter de schermen gegroeid tot een bestuursteam en
uitvoeringsteam met voldoende menskracht om te profileren en naar buiten toe te treden. Er is een
professionele secretaresse die 4 uur per week van haar beroep in werkzaamheden inzet en een
financiële professional die meewerkt aan de fondsenwerving. Doordat alle vragen aan de uitvoering
en de organisatie aan beide zijden van de tafel, bestuur en projectuitvoering verbetert, wordt de
bestuurderstaak heel duidelijk. 2 bestuurders nemen afscheid en voor hen komen mensen terug die
ook daadwerkelijk actief willen besturen. Tot schrik van iedereen wordt de penningmeester niet lang
na zijn aantreden ernstig ziek. Hij moet zijn taken neerleggen, terwijl er een fondsenwervingstraject
loopt. Een voor zo’n kleine stichting erg ervaren penningmeester treedt aan als interim en belooft te
blijven tot er een vervanger gevonden is. Zo kan het fondsenwervingstraject verder gaan en kan de
stichting verder groeien van puberteit naar volwassenheid.
De samenwerking met Bij Bosshardt en Leger des Heils is ongewijzigd en goed. De Stichting gebruikt
nog steeds de ruimte in Bij Bosshardt huiskamer van de wijk, in Almere Buiten, om niet. In ruil ervoor
organiseert de stichting samen met het team van Bij Bosshardt 1 maal per maand “zingen bij
Bosshardt” voor een brede doelgroep bezoekers.
De bestuurdersprofielen worden aangescherpt en de verslaglegging verbetert naar professioneel
niveau dankzij de secretaresse die de structuur van vergaderingen, agenda, en documenten voor
zowel de algemene bestuursvergadering als de Walk of Peace organiseert en notuleert. Op die
manier wordt het bestuur van alle projecten en de voortgang op de hoogte gehouden.
In 2019 wordt de rol als Ambassade van Vrede duidelijker. De eerste vredesweek kijken we vooral
even toe wat er nu precies wel en niet gebeurt in Almere en zetten we in op actie in 2020. Er zijn in
alle wijken kleine bijeenkomsten, en de Walk of Peace krijgt de grote aandacht. Leger des Heils
neemt het voortouw en draagt aan het einde van 2019 het stokje voor de volledige organisatie over
aan Stichting InnerCircle. Voorzitter Asjen van Dijk wordt de interne trekker van het project.
Aan het einde van het jaar maakt de stichting gebruik van een kleine bijdrage uit het cultuurbudget
van gemeente Almere. 2 muzikale performances met bezoekers en deelnemers uit
armoedeprojecten volgen op 1e en 2e kerstdag.
Er zijn bestuursvergaderingen geweest op 17 juli, 29 september, 20 november en 30 december 2019.
Tussentijds zijn er diverse werkoverleggen geweest. Het bestuur heeft gedurende het jaar
meermalen kennisgenomen van de code governance en de aandachtspunten toegepast waar het
ging om ziektevervanging.
Het uitvoerend team van vrijwilligers wijzigt in basis niet, het aantal vrijwilligers en ‘ambulante’
helpers per project groeit wel dankzij een vrijwilligers vacature bij VMCA. In 2019 zijn de
vrijwilligerscontracten tekstueel aangescherpt en is een geheimhoudingsverklaring toegevoegd voor
alle medewerkers die persoonlijke informatie van kwetsbare deelnemers (zouden) kunnen
vernemen. Ook alle bestaande vrijwilligers hebben deze verklaring getekend en gezamenlijk zijn we
ons bewust van de bijzondere rol die we in sommige levens (even) mogen spelen. Met alle
vrijwilligers zijn in 2019 voortgangs en evaluatiegesprekken gehouden. Eind 2019 zijn er 13
vrijwilligers en 2 vrijwilligerscoördinatoren voor de projecten actief.
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Projecten 2019
Zingen in Bij Bosshardt
Dit project is geprolongeerd uit 2018 met een programma op elke 1e zondag van de maand. Er zijn
plannen om het in de loop van 2020 eventueel op een andere dag te doen maar daarvoor wil
iedereen van de organisatie eerst een goed plan ontwikkelen. Voorlopig zit de loop er al sinds 2017
goed in op de 1e zondag van de maand, dus wijzigen kan alleen als er een goed idee komt.

Convenant met Leger des Heils 2018
In 2019 is het convenant ongewijzigd geprolongeerd. Het convenant is opgesteld met Leger des Heils
waarin de afspraken als volgt worden gemaakt. Leger des Heils stelt aan Stichting InnerCircle gebruik
van de ruimte Bij Bosshardt aan de Moskoustraat om niet ter beschikking, ook als activiteiten geen
relatie hebben met LdH. Gebruik van koffie, thee en water is gratis. Aangezien er geen brievenbus is
op de Moskoustraat heeft Stichting InnerCircle een postadres geregistreerd bij de KvK. Stichting
InnerCircle geeft een digitale piano van zeer goede kwaliteit in bruikleen en verzorgt relevante
muziek tijdens bijeenkomsten in het gebouw.Partijen spreken af het convenant ieder jaar te
hernieuwen.
Het convenant is gepubliceerd op de website www.innercircle.nl In 2020 wordt de samenwerking
met Leger des Heils vooral in project Walk of Peace verder uitgewerkt.

Vooruitzichten 2020
In 2020 zal de stichting een ANBI status aanvragen voor de activiteiten en alle zaken aanpassen die
eventueel nog benodigd zijn om deze status te verkrijgen.
In 2020 zal de stichting dan ook donaties verkrijgen waarbij een schenkingsverklaring kan worden
uitgegeven.
In 2020 zal de stichting werken aan een huishoudelijk reglement.
In 2020 zal de fondsenwerving waardoor Stichting InnerCircle zich zichtbaar kan inzetten voor
integratie van kwetsbare groepen middels kunst en muziek merkbaar worden in de samenleving.
De eerste kunstenaar (Kevin Visser) die een project met de stichting ontwikkelt zal ook daadwerkelijk
het theater in de provincie ingaan met voorstellingen waaraan een vernieuwend
onderwijs/coachingsmodel voor jongeren aan ten grondslag ligt. Kern van het project is de
schoonheid en kwetsbaarheid van Urban kunst een goede zinvolle inhoud geven en daarmee de
dialoog met jongeren en publiek aangaan over “gewoon” taalgebruik en gedrag, maatschappij, eten,
en humor. Het project heeft de werktitel Project Dirk.
De Walk of Peace wordt breed gestart met een jaar lang voorbereiding, het kernteam van de
organisatie van 2019 blijft aan. Dankzij de mensen van Leger des Heils is daardoor alle kennis van
afgelopen jaar behouden. Walk of Peace zal daarmee het eerste publieksevenement zijn voor de
stichting. 2020 zal daarmee financieel een aanzienlijk groter jaar worden dan de voorgaande jaren
waar de voorbereiding voor deze fase plaatsvond. Ton Timmer blijft de accountant voor de cijfers,
alleen zal er voor 2020 een samenstellingsverklaring nodig zijn en daarmee zal het werk formeel
door het bedrijf waar hij werkt gedaan worden, en dus ook niet langer pro bono. We zijn blij dat Ton
aan boord blijft, hij is van de hele ontwikkeling en groei goed op de hoogte en zal ook gedurende het
jaar zijn adviesfunctie behouden.
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Toelichting op de jaarrekening
Omdat er veel tijd in de fondsenwerving en voorbereiding van Project Dirk is gegaan, is de
organisatie intern wel gegroeid maar zijn vrijwilligersuitkeringen on hold gezet. Er zijn pas uitgaven
als er inkomsten zijn.

Donaties
IT detacheerder Squerist doneert 150 euro voor een nieuw pianopedaal, zodat het samen zingen ook
weer goed door piano spelende bezoekers begeleid kan worden. In 2019 wordt het pedaal
aangeschaft en de piano wordt maandelijks gebruikt bij de 1e zondag van de maand. In 2019 worden
geen donatie gedaan. Wel wordt gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI status en worden in 2020
giften verwacht.

Wijkbudget Project Zingen met Gedetineerden
Er blijft 200 euro wijkbudget over. De gemeente laat weten dat het geld niet retour hoeft. Het gaat
deels op aan interne kosten. Projectteam vindt dat geen goed idee en houdt een technische studio
factuur van het kerstproject terug, zodat er toch ook werkelijk 200 euro aan het kerstproject ten
goede gekomen is.

Kerstproject 2019
In Bij Bosshardt schrijven deelnemers aan de kerstmaaltijd in 2 bijeenkomsten samen het jaar in een
liedje. Er wordt samengezongen bij de kerstmaaltijd met ruim 70 deelnemers. De band In’t Veld
begeleidt live. De nieuwe manager van Bij Bosshardt Nederland is aanwezig en spreekt waardering
uit voor de aanpak en verbinding die de stichting brengt.
Bij Stichting Wensjes Almere maakt de band In’t Veld op verzoek van projecttrekker Els van Boxtel
een herdenkingsmomentje voor Jacqueline de Groot die op moederdag 2019 op 46 jarige leeftijd
overleed aan de gevolgen van kanker. Een lichtjesceremonie en een clip met tekeningen, foto’s en
een lied dat voor haar is opgenomen in de Buntstudio’s is het resultaat. Op 2e kerstdag zijn ruim 90
mensen aanwezig in het wijkgebouw. De familie van Jacqueline neemt de clip in ontvangst en verlaat
geëmotioneerd de ruimte nadien. Els zorgt voor een mooi bruggetje naar de buffetmaaltijd die door
de samenleving mogelijk gemaakt is en de kerstviering krijgt een licht en feestelijk vervolg zonder
zware emoties.
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JAARREKENING 2019
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HANDTEKENINGEN BESTUURDERS

Voor goedkeuring in vergadering, datum 2 maart 2020, Almere :
Voorzitter: Dhr. A. van Dijk

Penningmeester: Mevr. L. Bouwmeester

Secretaris: Dhr. J. Elsinga

Lid: Dhr. J Biemond
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