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Jaarverslag 2019
Stichting Talenten
St. Talenten is in 2018 verhuisd.
Na dat dynamische jaar waren nieuwe orde & rust scheppen eerste prioriteit
in 2019.
In het beleidsplan dachten wij één jaar vooruit.
In ons interactieve digitale jaarverslag van 2018 op de website www.teth.nl en
de voorgaande jaarverslagen leest u wat er afgelopen 21 jaren gedaan en
bereikt is.
En een bezoek aan de website en ons praktijk-adressen waarderen we altijd.
Voor overige vragen staan we u graag te woord.
Mede namens de medewerkers,
Birgitta Perton
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Wat doet st. Talenten
Bij st. Talenten (TETH) draait alles om persoonlijke ontwikkeling.
Alle activiteiten hebben het doel om (vooral jonge) mensen sterker te maken.
Maar we hebben ook ervaring met trainingen van teams binnen bedrijven als
teambuilding of als voorbereiding op moeilijke omstandigheden.

Respect
Onze drijfveer is om mensen te helpen om in vrijheid te groeien naar
onafhankelijkheid. Dat doen we met liefde en respect voor hun identiteit.
Iedereen is verantwoordelijk zijn gaven en talenten te ontwikkelen en
daarmee anderen te ondersteunen in hun ontplooiing, is onze mening.

Iedereen telt mee
Dit uitgangspunt is afgeleid van de Bijbelboeken Mattheus en Jesaja (zie pag.
11) en het is de basis van het werk van st. Talenten (TETH). We lopen er niet
mee te koop, maar de bron is terug te vinden in onze praktische handel en
wandel.

In de dagelijkse praktijk van het werkveld
… is st. Talenten nauw verweven met Birgitta Perton en schermvereniging
Maestro’s Klup. Gezamenlijk vormen zij het begrip TETH. Deze drie schoepen
aan de windmolen van TETH bestaan los van elkaar, maar vangen samen de
wind om activiteiten aan te blazen.
St. Talenten richt zich voornamelijk op het creatieve gedeelte, zoals
theaterproducties, creatieve bijeenkomsten en acteerwerk. Zij coördineert
ook persoonlijke begeleiding en coaching van jongeren. In Nederland en
door middel van een project in Oeganda. Contact vindt plaats door
wederzijds bezoek en online coaching. Maestro’s Klup is er voor de schermers.
Deze vereniging is een paraplu voor een aantal autonome
schermverenigingen en schermers in Nederland en Duitsland, mogelijk
gemaakt door Rorik Janssen. Birgitta Perton is Toegepast Psycholoog en
sportdocent. Vanuit o.a. die deskundigheid kan zij mensen en organisaties
coachen naar een voorgenomen doel in hun situatie.
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Huidige situatie
St. Talenten bestaat (2019) 21 jaar. Het begon ooit als paraplu voor
theaterprojecten en is uitgegroeid tot een vaste stek voor velen: jonge
mensen die groeien in hun eigenwaarde door acteren, schermen, creativiteit
en onderling contact. Sinds 1998 worden we gesteund door donateurs.
Dankzij hen kunnen we doorgaan met wat we doen. Dat is belangrijk, horen
we van de mensen die meedoen aan de projecten en activiteiten.
Afgelopen jaar vierden wij ons 20 jr. jubileum.
Er zijn knopen doorgehakt na drie jaren wikken en wegen en beklonken met
verhuisdozen, boormachines en een feestelijke opening. Het schermen is naar
een sportcentrum in Beverwijk verhuisd en st. Talenten naar ‘De
Broedmachine’. Beide locaties aan dezelfde straat. De Broedmachine is een
plek waar jonge ondernemers het hele jaar terecht kunnen om te
experimenteren en te maken. Jonge en ervaren bedenkers en uitvoerders op
creatief en ambachtelijk gebied werken zelfstandig in de eigen ateliers. In de
gedeelde ruimtes werken zij samen en vindt kruisbestuiving plaats. De visie en
cultuur sluit goed aan bij die van st. Talenten (TETH). Het atelier van Zilla’s
Textiel Creaties is een visitekaartje en het bezoekadres geworden van st.
Talenten. Marit Minguel groeit steeds verder uit tot projectontwikkelaar en
neemt geleidelijk aan werkzaamheden over van Birgitta Perton.
Na een jaar van letterlijk en figuurlijk bouwen, timmeren, verhuizen, stond voor
2019 nieuwe orde en rust scheppen als eerste prioriteit genoteerd. De
gaande projecten zullen hun voortgang hebben. Daarom dachten wij in
deze situatie één jaar vooruit in activiteiten.
Het 5-koppig bestuur verricht haar werk onbetaald op vrijwillige basis.
Ingehuurde professionals sturen hun factuur en worden op basis van uurloon
betaald. In gezamenlijk overleg ontvangen enkele vrijwillig medewerkers een
vrijwilligersvergoeding.
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2019 Activiteiten overzicht voor 2019
Projectontwikkeling

Wekelijks overleg

Zilla’s Textiel Creaties
-

-

Dagelijks een of meer dagdelen aanwezig voor werkzaamheden.
Bezoek is van harte welkom op afspraak.
Maandelijkse huurkosten en praktisch onderhoud van het atelier in de
Broedmachine, Parallelweg 7, Beverwijk
Persoonlijke begeleiding en vrijwillige assistentie in productontwikkeling,
zoals nieuwe producten helpen ontwerpen en maken, en bestellingen
met een deadline helpen af te krijgen, indien nodig, themaproducten
bedenken en maken etc.
De producten zijn t.b.v. donaties voor project Oeganda
Voor het opzetten van een Webwinkel, was de planning om in de 2e
helft van 2019 uit te werken. Op dit moment is echter gebleken dat
bezoek aan het atelier, het doneren voor het Oeganda project en
uitzoeken van een knuffel het beste werkt.

Creative Network & Cultural Network
-

Pilot: jan. T.m. mrt., wekelijks samen koken, eten en sociaal-creatief item
8 bijeenkomsten, streven 15 deelnemers per keer: € 7,- voor deelnemers
van de Broedmachine en TETH, overig € 10,-.
Cultural NW, idem Creative NW, met een gastspreker en gerechten uit
een bepaalde cultuur (een á twee van de geplande 8 avonden)
Vanaf Sept. samen een nieuwe versie Creative- & Cultural NW
programmeren n.a.v. de pilot en 2 bijeenkomsten voor einde 2019
(totaal 10 bijeenkomsten 2019)

Psychologische interventies
Deze vinden speels- en doelbewust plaats tijdens alle activiteiten.
Richting 2020 acquisitie inzetten om deze tak meer te profileren.
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Samenwerking & integratie met Vereniging de Broedmachine & Netwerk
-

ALV Broedmachine 26 jan.
CNW als inleiding tot Ondernemers workshop ‘Avond v.d. miskleun’,
deelname (21-1.)
Kunst expositie maart ‘Ondersteboven’, inzet van een TETH medewerker
t.g.v. de organisatie en deelname (concreet: 10 voorbereidende
avonden, 7 uitvoerende dagen: opbouw, expo, afbouw)
Paasmarkt april, deelname ZTC met productstand en bijdrage namens
st. Talenten aan kinderwerk
Pop-up etalage ZTC in leegstaande pand(en) in een winkelstraat
Beverwijk om bekendheid te werven
Deelname activiteiten & ontwikkeling Atelier-, Sleutelhouders-meetings
BHV certificering (2 febr.) & vrijwillig inzetbaar gedurende jaar
Events, partneravonden en seminars bezoeken van OV IJmond en
business serviceclubs (minimaal 6)
Extra resultaat: Open atelier-route november, deelname TETH d.m.v
ZTC, Schermclinics en schermdemonstratie. Kerstmarkt.
Co-productie: maken van de ‘Happy Cat’ voor Jolanda does patterns
Deelname gemeente Beverwijk: Beverwijk sprankelt: 60 Alternatieve
kerstbomen versieren het winkelgebied. Met ZTC maken we een
kerstboom van 3 meter hoog van 350 knuffels (handgemaakt door Zilla)

Schermen
-

Workshops verzorgen op uitnodiging en zelf initiëren
Wekelijkse trainingen op locatie Max Sports&Wellness, Beverwijk
Deelname wedstrijden en kampen voor leerlingen organiseren
Werkzaamheden tijdens IFCB, Duitsland, 7 dagen zomerkamp
Extra resultaat:
9 externe clinics aug. – december
Reclame bord en banners t.g.v. profileren schermen in Beverwijk
Uitbreiding met uur t.g.v. training en begeleiding jonge jeugd
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-

Oeganda
-

-

-

Al 8 (2019) jaren ondersteunt st. Talenten een aantal jongeren in
dagelijkse verzorging, gezondheid, een dak en onderwijs.
14-2/19-2 st. Talenten ontvangt Kato Thomas (onderdak verzorgen en
programmeren van een CNW avond. Bezoek aan Madurodam, i.c.m.
het bezoeken van een schermwedstrijd Den Haag. BM ontmoeting)
28-2/7-3 Birgitta reist naar Oeganda, Mukoono University m.b.t de
graduation van Fred Walugembe: Master Business & Administration. F.
W. Is afgelopen 7 jaren door st. Talenten 100% ondersteund in dagelijkse
verzorging en gezondheid, een dak en onderwijs. Feestelijk resultaat.
Doel van dit bezoek: Graduation Ceremony bezoeken en overige 6
dagen contacten bezoeken uit het opgebouwde netwerk van
universiteit en (business en non-profit) organisaties, om te praten over
de volgende stap tot zelfstandigheid van F. W.
Resultaat en komend beleid: Verdienen en werven van micro-credit
om eigen bedrijfje te beginnen. (2019-2020)
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Geassocieerd met Rafael Nederland
-

Deelname aan een aantal onderwijs-, Impact- en bezinningsdagen
Aanwezigheid bij de jaarvergadering op 9 febr. Amersfoort
Festival Rafael 4All, juni 2019
2 Regio Meetings Den Haag m.b.t. DNA Rafael Nederland

Administratie & organisatiewerk
-

Website
Verzekeringen (n.a.v. verhuizing)
Inkomende en uitgaande facturen
Acquisitie
AVG
Rittenregistratie (st. Talenten en Birgitta ZZP apart)& Jaarverslag 2018
Beleid en begroting 2019

Sociaal Team, Hart van Heemskerk
Wat kan st. Talenten bieden aan inwoners van Heemskerk en omgeving.
Sept. 2019 gaat St. Talenten in gesprek met Sociaal Team van Heemskerk.
Sociaal Team Heemskerk is er voor alle inwoners van Heemskerk die niet willen
wachten totdat de zorgen groter worden; voor buurtbewoners die zich
betrokken voelen bij hun wijk en hun zorgen willen delen; voor inwoners die
merken dat de dagelijkse routine steeds zwaarder wordt en graag daar
verandering in willen brengen; voor inwoners die oplossingen zien, maar waar
hulp bij geboden is. Het Sociaal Team is er ook voor inwoners die de oplossing
nog niet zien, maar wel graag verandering willen in hun leven. Wij hebben
een groot netwerk en zoeken naar de juiste mensen voor de beste
ondersteuning.
Voor 2019 zijn daar nog geen concrete activiteiten uit voortgekomen.
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Begroting 2019 St. Talenten
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Organisatie

ANBI aangemerkt
St. Talenten is een ANBI aangemerkte organisatie
RSIN NUMMER 8145.37.832
Naam stichting:

Talenten

Plaats:

Akersloot

KvK

34102995

Contactgegevens, postadres
Veldbloemenlaan 2
1921DJ Akersloot
06-30806772 (Birgitta Perton)
info@teth.nl
IBAN: NL85 INGB 0007 9103 92 t.n.v. st. Talenten

Medewerkers
St. Talenten heeft geen medewerkers in loondienst.
Enkele medewerkers ontvangen situationeel een vrijwilligersvergoeding.
Bestuur ontvangt geen beloning.
Bestuur:
1 voorzitter
1 Penningmeester
1 secretaris
2 adviseurs
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