
Alles op een rij zetten voor het jaarverslag van TETH: dat betekent vooral achterom 
kijken. We werden er blij van om te zien hoeveel er is gebeurd in 2015. De vele vrijwilligers 
en donateurs hebben daar een groot aandeel in gehad, waarvoor onze enorme dank!

Maar eerlijk is eerlijk: we willen vooral vooruit kijken. Het jaar 2015 was voor ons een jaar waarin we de koers 
hebben bepaald voor de komende jaren. De resultaten in 2015 vormen een stevig fundament onder de plannen 
voor de toekomst. We willen de activiteiten van TETH uitbreiden. Marit zal daarin een steeds grotere rol vervullen. 

In dit jaarverslag vindt u ook een overzicht van onze financiën. Met een degelijke boekhouding hebben we een 
onbetaalbaar rendement behaald: een bijdrage aan de toekomst van jonge mensen.

EzElsbrug
jaarevent op 17 april 2016 

Een hoogtepunt dat Urban Bridge Building 
zichtbaar maakt, is ons jaarevent met fees-
telijk tintje. Een Buurt-plus event. 
Heemskerkers (ezels) en omwonenden vanaf 
12 jaar kunnen workshops volgen tegen een 
kleine bijdrage. 

De workshops zijn een greep uit de gaande  
activiteiten van TETH, verzorgd door professio-
nals. Wat op deze dag is geleerd, wordt toege-
past en gepresenteerd. Open voor publiek. 
Een lokale band zorgt voor muzikaal enter- 
tainment en een feestelijke finale. Tegen een  
donatie worden creatieve producten van eigen 
makelij aangeboden. De opbrengst gaat recht- 
streeks naar 4 jongeren die TETH ondersteunt in 
hun ontwikkeling in Oeganda. Er is een creatief 
programma voor kinderen jonger dan 12 en voor 
ouders/verzorgers die een workshop volgen.

Door dit event bouwen we nieuwe bruggen: 
vriendschappelijke relaties waarmee kruisbe-
stuiving van elkaars kennis en talent plaats-
vindt. We hebben lang gezocht naar een toe-
passelijke naam. 
Dat is dus Ezelsbrug geworden!

TETH En dE ToEkomsT 

In het jaarverslag over 2014 schreven we over onze plannen. In de toekomst willen 
we de mogelijkheid hebben om meer jonge mensen te kunnen ondersteunen via 
creatieve en sportieve trajecten. De plannen krijgen steeds meer vorm. Daar zit 
ook een verhuizing aan vast …

scHErmEn 
Bij TETH zijn wekelijkse trainingen op maandag 
en woensdag, op recreatief én op wedstrijd- 
niveau. Op uitnodiging verzorgen wij ook 
workshops in het onderwijs en voor bedrijven, 
zoals op de foto rechtsonder voor leerlingen 
van basisschool De Bareel.

Achter ‘raken zonder zelf geraakt te worden’ gaat 
meer schuil. Schermers trainen om fysiek en men-
taal in balans te komen. Zij leren om in stressvolle 
situaties overzicht te houden en strategische 
keuzes te maken. Schermen ontwikkelt conditie, 
waarnemen, wilskracht, zelfvertrouwen en incas-
seringsvermogen. 
Schermen is een spannende sport en kan van jong 
tot oud beoefend worden. Er is respect voor elkaar. 
Het is ongevaarlijk door de beschermende uitrus-
ting. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

verhuizen?
TETH zit nu op de eerste verdieping van het Sportcentrum Heemskerk. 
Het is een prima plek waar we veel kunnen doen, maar niet alles wat we graag zouden 
willen. Met een slim plan kunnen we een ruimte op de begane grond voor verschil-
lende doelen gebruiken: theaterzaal, schermzaal en ontmoetingsruimte. We willen dus 
verhuizen van de eerste verdieping naar de begane grond: beter toegankelijk, licht en 
multifunctioneel.

energie
We zitten nu (begin 2016) nog in het stadium van de rekenmachine en het schetsboek. 
Voordat we bij het stadium van de verhuisdoos zijn, moet er nog veel gebeuren. 
Maar het denkwerk geeft energie: wat zou het prachtig zijn, wat is er dan allemaal 
méér mogelijk.

Helpt u mee?
Om een nieuwe locatie te kunnen betrekken, is geld nodig. Om ons aanbod verder te 
kunnen uitbreiden, hebben we mankracht nodig (vrijwilligers, stagiairs en ambassa-
deurs). Over de inzet van onze middelen leggen we jaarlijks verantwoording af aan 
donateurs en sponsoren.

Wilt u TETH helpen om de mooie plannen waar te maken? 
Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Marit en Birgitta Perton

Jaarverslag 2015

www.teth.nl

scHErmlEssEn
De wekelijkse schermtrainingen zijn een vast 
onderdeel van TETH. Wij verwelkomen u van 
harte om kennis te maken en een proefles te 
volgen.

InsIdE ouT
Op zaterdag 14 februari vond het jaar-event van 2015 
plaats. Inside Out, een netwerkmiddag voor en door 
studenten, organisaties, jeugd en volwassenen. Eregast 
was Fred Walugembe uit Oeganda, die drie maanden in 
Nederland verbleef. Mede door de inzet van vier stagiairs 
van de Hogeschool van Amsterdam werd de dag een  
groot succes. De opbrengst ging naar Urban Bridge  
Building en naar het project Insite in Zuid-Afrika van de 
Stichting Reckoning.

ovErzIcHT 2015
Wekelijks bij TETH in Sportcentrum Heemskerk
Schermen, acteren, Creative Network, Churchfun.

Bredeschoolactiviteiten
10 lessen toneel (maart-juni) en 10 lessen schermen op 
basisschool De Bareel (september-december)

Clinics
Theaterschermen voor 60 leden van een musicalvereniging  
in IJmuiden (februari)
Schermclinics tijdens: 
de Internationale Vrouwendag op Chateau Marquette  
in Heemskerk (maart)
de Sportfair Beverwijk, Sporthal de Walvis (april)
de Sportfair Heemskerk, Sporthal de Waterakkers (juni)
Sonrise-buurtproject voor jongeren plus Sonrise-
schermtoernooi (juli) 
4 Schermclinics op wapen en sabel bij TETH door Bert van Til, 
voormalig internationaal wedstrijdschermer (oktober)

Wedstrijden
Regio Toernooi Noord-West Nederland in samenwerking met 
Holland Schermen voor kinderen/beginnende schermers 
(voorjaar)

Randstad-toernooien: onderlinge toernooien tussen de 
schermers van de verenigingen Ter Weer (Den Haag), SCA 
(Amsterdam), en ZAZ (Amsterdam) voor jeugd en volwassenen 
(jaar rond)

International Fencing Camp & Toernooi Duitsland (met in 2015 
voor het eerst 2 jeugdschermers van TETH als deelnemers aan 
de kampweek het toernooi!) (augustus)
Birgitta Perton is Vertrouwenspersoon voor alle vrouwelijke 
deelnemers en actief in het Kampmanager-team.

SISTA Amsterdam UVA degen-equipe seniorenwedstrijd. 
4 jeugdschermers van TETH (12, 15, 15, 17 jaar) deden mee. 
Een schermer mag altijd meedoen in de leeftijdscategorieën 
ouder dan de eigen categorie. (november)

Maestro’s Klup Challenge Duitsland (met deelname van 4 
jeugdschermers van TETH, waaronder Max Boïng, 8 jaar, die 
zilver won in de jongste categorie. Hij was vanuit de brede-
schoolactiviteiten lid geworden van TETH-Maestro’s-Klup) 
(december)

Stage
In de eerste helft van het jaar konden we vier stagiairs van de 
Hogeschool van Amsterdam een plek bieden. In september zijn 
twee nieuwe stagiairs aangetreden: welkom!

Urban Bridge Building 
TETH ondersteunt vier jongvolwassenen in Oeganda. Een van 
hen, Fred Walugembe, was in Nederland voor stage. Met dank 
aan velen: een prachtige tijd, veel gelachen, veel geleerd 
waarmee Fred een stevige basis heeft voor zijn toekomst. 
(januari-april)

Event Inside Out
Ons jaarlijks event, in 2015 op Valentijnsdag, met artiesten, 
workshops, stands en Fred Walugembe als eregast.



WaT doET TETH ?
Bij TETH draait alles om persoonlijke ontwikkeling. Alle activiteiten hebben het doel om vooral jonge mensen (kinderen en jong 
volwassenen) sterker te maken. Maar we hebben ook ervaring met trainingen van teams binnen bedrijven als teambuilding of als 
voorbereiding op moeilijke omstandigheden.

UBB Creative Network
Het bestaat al een tijdje: een sociaal en creatief netwerk voor jon-
geren. Maar het is volop in ontwikkeling en zodoende elk jaar weer 
anders. In 2015 zag het programma er zo uit:

  Op woensdag de Creative Network middag en avond. 
  Voorheen heette dit ‘Art-Refresh’. Samen eten, creatieve 

activiteiten, een jaarlijks evenement, workshopdagen  
(voorheen Creationdays) en theaterproducties. 

  Uitstapjes op vrijdagavond, geestelijke verdieping en zingeving, 
samen sporten.

Via Creative Network kunnen de deelnemers elkaar vinden, vriend-
schappelijke relaties leggen, iets bespreken of met elkaar er op uit 
gaan. Tijdens alle activiteiten van TETH is er professionele begelei-
ding, waardoor ze toegankelijk zijn voor dagbesteding en begelei-
ding voor deelnemers met een PGB. Vanaf januari 2016 is Joris 
Abbes benoemd tot coördinator.

WIndmolEn
Er zijn drie schoepen aan de windmolen van TETH, die samen de 
wind vangen om de activiteiten aan te blazen. Ze bestaan los 
van elkaar, maar komen samen in TETH.

Stichting Talenten richt zich voornamelijk op het creatieve gedeelte, 
zoals theaterproducties, creatieve bijeenkomsten en acteerwerk. 
De Maestro’s Klup is voor de schermers. Deze organisatie is een 
paraplu voor schermverenigingen in Nederland en in Duitsland. 
Birgitta Perton is toegepast psycholoog. Vanuit die deskundigheid 
kan zij mensen coachen op weg naar herstel in hun persoonlijke 
situatie. 

dE cIjfErs
Terugkijkend op 2015 denken we aan heel veel moois. Er is geleerd, gelachen, getroost, gesport. We hebben 
gebouwd aan relaties en aan de toekomst van jonge mensen.

Dat hebben we kunnen doen onder andere met subsidies en bijdragen van donateurs. Hieronder leest u de verant-
woording over onze geldzaken. U ziet: het geld is goed besteed.

uitgaven inkomsten

huur € 6.311,90 omzet € 19.060,00

bank, verzekeringen, advertentiekosten,  
webhosting, materialen, personeel enzovoort

€ 7.465,08 giften algemeen € 4.530,99

afdracht Urban Bridge Building, Oeganda € 6.401,79 giften Oeganda € 1.895,50

subsidies € 1.403,02

totaal € 20.178,77 € 26.889,51

resultaat € 6.710,74

respect
Onze drijfveer is om (jonge) mensen te helpen om in vrijheid te 
groeien naar onafhankelijkheid. Dat doen we met liefde en respect 
voor hun identiteit. Het leven is een groot cadeau, vinden wij. 
Daarin is iedereen verantwoordelijk om zijn gaven en talenten te 
ontwikkelen en daarmee anderen te ondersteunen in hun 
ontplooiing. 

iedereen telt mee
Dit uitgangspunt is afgeleid van de bijbelboeken Mattheus en  
Jesaja en het is de basis van het werk van TETH. Deelnemers hoe-
ven zich daar niet bij aan te sluiten, maar we willen er ook niet 

geheimzinnig over doen. Belangrijk is in ieder geval dat we, vanuit 
onze basis, een veilige plek willen bieden.

wat is succes?
Persoonlijke ontwikkeling is niet te peilen met een applausmeter. 
Soms is er een project dat halverwege stopt, anders loopt dan  
bedacht of eindigt met een niet-perfecte einduitvoering. 
Als de deelnemers hierna sterker in hun schoenen staan, dan is het 
project geslaagd. Als een project eindigt met een weergaloze  
glamourshow, maar met kapotte relaties of beschadigde mensen, 
dan is het project mislukt. 
Maar dat komt bij TETH gelukkig nooit voor!

TETH
Kerkweg 221
1964 KJ HEEMSKERK

telefoon 
06 3080 6772

e-mail info@teth.nl
www.teth.nl

tekst
www.pasveertt.nl

ontwerp en opmaak
ARTbeving

bruggEn bouWEn van rElaTIEs
Urban Bridge Building is een project dat draait om het leggen van contacten. Via kunst, cultuur, muziek en kinder- en buurtactivi-
teiten ontstaan relaties. Er zijn andere projecten in Arnhem en Amsterdam. In Heemskerk én in Oeganda levert TETH een bijdrage 
aan het bouwen van relatiebruggen.

ubb oEganda
In Kampala, Oeganda, ondersteunt TETH de ontwikkeling van talenten van 4 jongeren. Er is dagelijks coaching via internet en  
financiële support. Donaties komen 100% in hun handen terecht. Het doel is dat zij daardoor zelfredzaam worden in eigen  
levensbehoeften.

Fred Walugembe, 21 jaar: 
Kosten universiteit, levens-
onderhoud en gezondheids-
zorg. 

Katende Omega, 25 jaar: 
Materiaal voor las-opleiding 
en een kleine ondersteuning 
voor een warme maaltijd 
per dag. TETH bekostigt de 
huur van zijn kleine hutje.

Matthias Tumuhimbise,  
19 jaar: 
Kosten middelbare school. Hij 
is nu geslaagd en doet zijn best 
op eigen kracht een eigen be-
drijfje in kleding op te bouwen. 
Vanaf januari 2016 alleen nog 
advies en mentale steun.

Timothy Wasswa, 15 jaar: 
Er zijn voetbal-liefhebbende 
sponsors die via TETH 
Timothy deel laten nemen 
aan de voetbalschool Edgars 
Youth Program in Kampala. 
Ook als hij geen prof-voet-
baller wordt, kan hij met 
de ervaring een bron van 
inkomsten creëren. 


