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Inleiding
De Stichting Vrienden van de Jessehof is 13 maart 2013 formeel opgericht door het ondertekenen van de 
statuten bij de notaris. Tegelijkertijd is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld.

Het tot stand brengen van de Stichting was een initiatief van het bestuur van het Interkerkelijk Diaconaal 
Centrum De Jessehof. Bedoeling was om een mogelijkheid te creëren voor individuele personen, bedrijven en 
organisaties om activiteiten van De Jessehof financieel te steunen door vriend, donateur of sponsor te worden.

Dit jaarverslag beschrijft kort de activiteiten van de Vriendenstichting in haar tweede bestaansjaar. Het jaar 
2014 heeft vooral in het teken gestaan van het bekender maken van de Vriendenstichting, het inregelen van de 
afspraken met de Jessehof en het werven van donateurs. Op bescheiden schaal zijn er ook al activiteiten van de 
Jessehof (mede)gefinancierd. 

De verantwoording over de inkomsten en uitgaven staat vermeld in het afzonderlijk gepubliceerde financiële 
overzicht over 2014. In dit jaarverslag zijn echter ook enkele grafieken opgenomen over de herkomst en 
besteding van de door ons bijeengebrachte gelden.

Activiteiten
In 2014 is een aantal activiteiten georganiseerd om middelen binnen te halen om de Jessehof financieel te 
kunnen ondersteunen. Hiertoe heeft het bestuur ongeveer 1 x per 4 à 6 weken vergaderd, om acties uit te 
zetten, taken te verdelen en de resultaten daarvan te bespreken. Ook is er enkele keren overleg geweest met 
het bestuur van de Jessehof, met name om enkele zaken organisatorisch en financieel goed te regelen. Dit heeft
geresulteerd in formeel vastgelegde afspraken tussen beide Stichtingsbesturen.

Verder is de aangevraagde erkenning als ANBI-instelling formeel goedgekeurd door de Belastingdienst.

Ons eerste jaarverslag en het financiële overzicht over 2013 zijn goedgekeurd en op de website gepubliceerd.

Er zijn contacten gelegd met kerken in Delft, om via het uitdelen van onze flyers meer bekendheid te krijgen en 
zo particuliere donateurs te werven. Dit heeft gezorgd voor een eerste aanwas van contribuanten.

Verder is gezocht naar manieren om in contact te komen met zakelijke sponsoren. Dit heeft beperkt succes 
opgeleverd, voornamelijk bij bestaande relaties van het bestuur. Op die manier is ook de mogelijkheid ontstaan 
voor een statiegeld actie bij een buurtsupermarkt, die een bedrag van € 300,--  heeft opgebracht, die via een 
check is overgedragen aan de Vriendenstichting (zie foto’s op volgende pagina)
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In 2014 heeft de Vriendenstichting de deelname van de (Vrienden van de) Jessehof aan de Sponsorfietstocht 
van de Rabobank Midden-Delfland georganiseerd. Dat liep nog niet geheel vlekkeloos, waardoor er dit jaar 
minder deelnemers, en dus ook minder sponsorinkomsten, waren dan in 2013. Voor de deelnemers was het 
gelukkig wel een geslaagde dag (zie ook de foto’s op de volgende bladzijde).
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Tenslotte heeft het bestuur kerstkaarten, gemaakt door bezoekers van de Jessehof, verstuurd naar een selectie 
van potentiële sponsoren en organisaties waarmee de Vriendenstichting een goede relatie wil opbouwen.

Structuur van de Stichting
De stichting Vrienden van de Jessehof is een afzonderlijke stichting, die los staat van het bestuur van de 
Jessehof zelf. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. In 2014 waren dat:

- Voorzitter: Ger Fischer
- Penningmeester: René de Caluwé
- Secretaris: Ria Vermeulen.

Om goed contact te houden met de Jessehof, zal het bestuur van de Vriendenstichting twee keer per jaar 
overleggen met het bestuur van de Stichting De Jessehof, over onderwerpen als de onderlinge samenwerking, 
de te verwachte financiële bijdrage, de te ondersteunen activiteiten van de Jessehof, de geplande 
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wervingsactiviteiten van de Vriendenstichting, de activiteitenplanning/agenda van beide stichtingen en alle 
andere relevante onderwerpen.

Fondsenwerving
De stichting Vrienden van de Jessehof heeft in 2014 op 3 manieren sponsorgeld binnen proberen te halen:

a. via particulieren die via eenmalige of periodieke giften de Jessehof steunen
b. via zakelijke sponsoren/donateurs
c.  via acties

Dit heeft in 2014 tot de volgende verdeling over deze drie inkomstenbronnen geleid:

particulier;  €
1.265,00 

zakelijk;  €
250,00 

acties;  € 138,05 

Herkomst  bijdragen

In 2014 hebben we van in totaal 24 sponsoren (particulier en zakelijk) bijdragen gekregen:
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4

2 2

12

4 4

Aantallen sponsoren

Een groot deel van de bijdragen is nog eenmalig. Het aantal periodieke sponsoren zou groter mogen worden. 
Dit willen we in 2015 verder uitbouwen.

Periodiciteit bijdragen

eenmalig

maandelijks

per kwartaal

jaarlijks

Wij hebben in 2014 slechts een beperkt aantal acties uitgevoerd om zelf aan geld te komen. Eigenlijk is alleen 
de Rabo Sponsorfietstocht door de Stichting georganiseerd (met deelnemers vanuit de Jessehof zelf of uit de 
kring van de Vrienden). Dit aantal moet volgend jaar weer flink hoger worden. 

Een andere actie is opgezet door onze secretaris, die de opbrengst van haar kraam op een buurtfeest 
beschikbaar heeft gesteld aan de Stichting.

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Jessehof Pagina 6



Een derde actie is de “bijvangst” in een collectebus tijdens de jaarlijkse bazaar in de Vierhovenkerk. Een deel 
van de opbrengst van die bazaar is rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de Jessehof zelf.

Tenslotte heeft de eerder vermelde  statiegeld actie bij een buurtsupermarkt een substantieel bedrag 
opgebracht. Dergelijke acties willen we de komende jaren vaker organiseren, gespreid over de verschillende 
wijken van Delft.

eenmalig;
€ 388,05 

jaarlijks; 
€ 50,00 

Opbrengst acties

Het aantal zakelijke sponsoren blijft nog achter bij de doelstellingen. Tot nu toe hebben we 4 zakelijke 
sponsoren, waarvan er een slechts een eenmalige bijdrage wilde geven.

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Jessehof Pagina 7



eenmalig; 
€ 100,00 

jaarlijks; 
€ 150,00 

Financiele bijdrage zakelijke sponsoren

Wel hebben 2 sponsoren ook in natura bijgedragen. Van een buurtslager krijgen we in principe maandelijks 
vlees ten behoeve van de maaltijd van “Tafelgenoten”, afhankelijk van het menu.

Een andere sponsor heeft prijzen voor de bingo-avond beschikbaar gesteld.

Bijdragen aan de Jessehof
In 2014 is voldoende geld binnengekomen om een aantal activiteiten van de Jessehof financieel te kunnen 
ondersteunen. De ingezamelde middelen van de Stichting Vrienden van de Jessehof zijn besteed aan:

 Mogelijk maken van een aantal extra (avond)activiteiten die in de Jessehof hebben plaatsgevonden.
 Bijdrage aan de Vrijwilligersborrel, waarmee in juni het “winterseizoen” wordt afgesloten.
 Bijdragen aan de Bingo-avonden.
 Bijdrage aan de maandelijkse maaltijden van de Jessehof.

Vooruitbliknaar 2015 en verder
Het is de bedoeling in 2015 meer aandacht te besteden aan het verwerven van zakelijke sponsors. Er is een plan
uitgewerkt voor het benaderen van deze potentiële sponsoren.

Daarnaast is een actie gestart om in de verschillende kerken in Delft via een korte oproep en het uitdelen van 
flyers aan het eind van een dienst meer bekendheid te geven aan de Vriendenstichting en tegelijk meer 
individuele donateurs/vrienden te werven. In het kader van deze actie is inmiddels in een aantal kerken speciale
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aandacht gegeven aan de Stichting Vrienden van de Jessehof. Dit heeft ook nieuwe donateurs (eenmalige en 
periodieke) opgeleverd.

De organisatie van en reclame voor de deelname aan de  Rabo Fietstocht is in 2015 eerder gestart en gaat naar 
verwachting een veel groter aantal deelnemers opleveren die op deze wijze een leuk uitje beleven en bijdragen 
aan de sponsoring van de Jessehof.
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