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Beleidsplan 2020
Stichting Talenten
Terwijl wij net in 2020 aangekomen waren en met de administratieve
afrondingen, jaarverslag 2019 en beleid 2020 bezig waren, belandden wij in
de Lock Down vanwege de Covid-19, Corona virus pandemie.
Zodoende een uitgekleed beleidsplan.
Wij slaan een weg in van opnieuw pionieren en herstructureren.
Birgitta Perton

1

E-mail
KvK
IBAN

Stichting Talenten
info@teth.nl
34102995
NL85 INGB 0007 9103 92

www.teth.nl

Zilla’s Textiel Creaties
zillaastextielcreaties.nl
Broedmachine
Parallelweg 7, Beverwijk

Birgitta Perton, Training
birgittaperton@gmail.com
52560570
NL02 RABO 0122 7607 94

Secretariaat & Post
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
0031 (0)6 30 80 6772

Wat doet st. Talenten ........................................................................................................................................ 3
Respect ............................................................................................................................................................... 3
Iedereen telt mee ........................................................................................................................................... 3
In de dagelijkse praktijk van het werkveld ........................................................................................ 3
Huidige situatie ............................................................................................................................................... 4
Afgelopen 3 maanden, in de ‘intelligente Lock down’...................................................... 5
Wij staan sterk ................................................................................................................................................ 6
Vreugde in plaats van rouw .............................................................................................................. 6
Jesaja 61 ..................................................................................................................................................... 6
Mattheus 25:14-30 ................................................................................................................................... 7
Eerste aanpassingen m.b.t. landelijke Corona Maatregelen............................................................. 7
Veranderende maatregelen ....................................................................................................................... 8
Maatregelen Corona Virus en de gevolgen voor het schermen ................................................. 9
Beleid en besluit n.a.v. Corona en verlies Sportcentrum ........................................................... 12
Overdracht schermers aan Hollandschermen ............................................................................... 12
Gaande projecten van st. Talenten ........................................................................................................... 13
2020 Activiteiten overzicht voor 2020 ................................................................................................. 13
Zilla’s Textiel Creaties ............................................................................................................................... 13
Creative Network & Cultural Network .............................................................................................. 13
Psychologische interventies................................................................................................................... 13
Samenwerking & integratie met Vereniging de Broedmachine & Netwerk ..................... 14
Oeganda .......................................................................................................................................................... 14
Geassocieerd met Rafael Nederland ................................................................................................... 14
Administratie & organisatiewerk ........................................................................................................ 14
Begroting 2019 St. Talenten ....................................................................................................................... 15
Organisatie.......................................................................................................................................................... 16
ANBI aangemerkt........................................................................................................................................ 16
Contactgegevens, postadres ................................................................................................................... 16
Medewerkers ................................................................................................................................................ 16

2

E-mail
KvK
IBAN

Stichting Talenten
info@teth.nl
34102995
NL85 INGB 0007 9103 92

www.teth.nl

Zilla’s Textiel Creaties
zillaastextielcreaties.nl
Broedmachine
Parallelweg 7, Beverwijk

Birgitta Perton, Training
birgittaperton@gmail.com
52560570
NL02 RABO 0122 7607 94

Secretariaat & Post
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
0031 (0)6 30 80 6772

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 (2020) 22 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.
Het schermen vond (toelichting volgt) plaats in sportcentrum Max Sport &
Wellness in Beverwijk en st. Talenten is gehuisvest in ‘De Broedmachine’. Beide
locaties aan de Parallelweg te Beverwijk.
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 en Birgitta Perton zijn
de projectontwikkelaars, -leiders en –monitors.
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Afgelopen 3 maanden, in de ‘intelligente Lock down’
heb ik, Birgitta Perton, achterstallige klussen gedaan en kunnen nadenken.
Nadenken over de golf van informatie en invloeden van het Covid-19
Corona virus op zoveel terreinen. Met het sluiten van het sportcentrum half
maart en de pauze van scherm-activiteiten vlogen veel scenario’s door mijn
hoofd en nog meer gevoelens en gedachten. Ook in de Broedmachine
werden protocollen geïnstalleerd m.b.t. de Corona Maatregelen.
Begeleiding, verschillende activiteiten en vergaderingen worden, waar
mogelijk ambulant en anders via on-line mogelijkheden uitgevoerd.
Een van de klussen was het afmaken van de werkuren- en rittenregistratie,
belastingaangiften van St. Talenten en Birgitta Perton ZZP (twee v.d. drie pijlers
van TETH) van 2019.
Dat verruimde mijn focus weer naar het grotere geheel van TETH. Gemiddeld
33 uren per week (door meer personen) werd er gewerkt aan mooie
ontwikkelingsprojecten vanuit St. Talenten en gemiddeld 20 uren per week
aan schermen en psychologische interventies vanuit Birgitta Perton ZZP. Bijna
alle (en extra) doelen van het beleidsplan voor 2019 werden behaald. Dit
meten, weten, denken en lezen nam me mee terug naar de missie, visie en
het fundament waarmee ik St. Talenten in 1989 bij de notaris in Heemskerk
geplant heb.
Missie
Het ontwikkelen van de gaven en talenten van individuen en groepen, zodat
zij kwalitatief tot hun recht kunnen komen (gebaseerd op Jes. 61 & Matt 25)
Visie
Door het creëren van processen waarin die ontwikkelingen kunnen
plaatsvinden.
Het entameren van theaterproducties en workshops was het eerste
vervoermiddel bij oprichting. In 22 jaar tijd zijn de middelen uitgegroeid tot
allerlei podium-, beeldende-, creatieve-, sportieve- en psychologische
kunsten tot over de grenzen van Nederland.

5

E-mail
KvK
IBAN

Stichting Talenten
info@teth.nl
34102995
NL85 INGB 0007 9103 92

www.teth.nl

Zilla’s Textiel Creaties
zillaastextielcreaties.nl
Broedmachine
Parallelweg 7, Beverwijk

Birgitta Perton, Training
birgittaperton@gmail.com
52560570
NL02 RABO 0122 7607 94

Secretariaat & Post
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
0031 (0)6 30 80 6772

In die 22 jaren heeft TETH voor 1 project, Creation-Days, een jaar een subsidie
gekregen van de Provincie Noor-Holland, dat de twee opvolgende jaren
voortgezet werd in de vorm van een Grant, van de Foursquare-church,
geassocieerd met Rafael Nederland. Alle 99% overige activiteiten zijn
selfsupporting geïnitieerd en uitgevoerd. Met geworven middelen werd
geïnvesteerd in materialen, onderkomen, studie, met sinds 9 jaar ook
coaching en ondersteuning aan een vijftal jongeren in Oeganda.
Het is steeds goed gekomen, ook op andere spannende momenten.

Wij staan sterk
Stichting Talenten blijft stabiel, Birgitta Perton als zijnde ZZP loopt een dreun op
en samen als TETH blijven ze staande.
Hoeveel te meer, in en na deze Corona periode zal onze missie en visie bij
kunnen dragen, door in de wereld van individuen en groepen van betekenis
te blijven, zijn en verschil uit te maken.
De wereld verandert…wij veranderen mee met behoud van onze identiteit.
De basis en roeping bij oprichting was en is:
Vreugde in plaats van rouw
Jesaja 61
Wees een brenger van goedheid aan mensen die lijden en worden
onderdrukt. Troost mensen met gebroken harten, ondersteun mensen die
opgesloten zitten, gevangen in zichzelf, om een weg naar (persoonlijke)
bevrijding te banen. Help mensen in de rouw om weer kracht te vinden.
Breng schoonheid in sombere situaties, vreugde in plaats van rouw, lof in
plaats van neerslachtigheid. Weet je- en wees sterk en rechtvaardig. Dan zal
je de oude ruïnes herbouwen, steden restaureren die werden verwoest en
deze opnieuw tot leven brengen.
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Mattheus 25:14-30
Ieder heeft een tot meer talenten gekregen.
Wie er iets mee doet zal steeds meer kunnen, al is het er maan één.
Wie er niets mee doet, zal verliezen wat hij had.

Eerste aanpassingen m.b.t. landelijke Corona Maatregelen
SCHERMEN

6-04-2020 Akersloot/Beverwijk

Ten eerste hoop en wens ik dat ieder gezond is en blijft en het lukt de dagelijkse
uitdagingen aan te gaan!
De manager van Max Sport, denkt al twee jaren enorm sportief met ons mee en we
hebben veel aan hem te danken, wat door hem mogelijk is gemaakt. Hij biedt
compensatie in uren, die we op een passende, nog te overleggen, manier kunnen
inhalen. De maandelijkse huur aan Sportcentrum Max dient wel gewoon betaald te
worden. Mijn ZZP loopt een aardige dreun op, maar als TETH blijven we sterk staande.
Bepalen van mogelijkheden en strategie
1. Met een eventuele versoepeling van Lock down regels en daarmee mogelijke
start na de mei vakantie, is de situatie goed op te vangen. Dat kan door de
niet getrainde (en al wel betaalde-) trainingsweken te compenseren door
één leuk trainingsdagdeel…bijvoorbeeld.
2. Wat, als de Lock down tot 1 juni van kracht blijf? Half april ontvangen jullie de
factuur voor de 4e termijn m.b.t. de laatste 9 trainingsweken 2019-2020. Ook
uren zijn op een leuke manier na de Lock down te compenseren. Geen
probleem. Mogelijk organiseren we iets vlak voor of in de zomervakantie,
wanneer we als Nederlanders evt. nog niet naar het buitenland mogen en
evt. wel sporten. En anders in seizoen 2020-2021.
3. Wat mij bezig houdt, waar ik jullie inbreng hard voor nodig heb, zijn
veranderingen en verschuivingen die er tijdens de zomervakantie weer plaats
gaan vinden. De een gaat studeren, de ander gaat…, en wat is er in jullie
persoonlijke situatie gaande n.a.v. de gevolgen van de Lock down, die evt.
tot andere gezinskeuzes dreigen te dwingen.
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Vragen om per persoonlijke e-mail te beantwoorden. Ik hoop op transparante
antwoorden ook als er moeiten zijn, zodat ik die kan meenemen in denken over
oplossingsgerichte mogelijkheden:
1. Wat betekenen de gevolgen van de Lock down, in de context van het
schermen, voor jou/jullie gezin?
2. Ongeacht evt. moeiten die er mogelijk zijn: Ben je van plan om na de
zomervakantie bij TETH-Maestro’s-Klup te blijven schermen?
3. Wat is voor jou/jullie de belangrijkste reden om te blijven schermen?
Houd je haaks allemaal, blijf sterk en moedig!
Groetjes van Birgitta

De vragen werden beantwoord en een ieder is van plan te blijven schermen.

Veranderende maatregelen
De maatregelen werden vervolgens verlengd tot 1 september 2020.
De fitnesscentra blijven gesloten tot 1 september 2020.
Jonge jeugd t.m. 12 jaar volledig en 13 t.m. 18 op 1,5 meter afstand, mochten
eind april buiten weer trainen, onder begeleiding van (door gemeente
aangewezen) coaches en op toegewezen, goedgekeurde locaties.
Vanwege de veel omvattende protocollen en de nog onbekende gevaren
hebben Maestro’s klup en Birgitta Perton daarvan afgezien. Verschillende
leden mochten zich aansluiten bij de schermvereniging in Alkmaar, indien zij
wilden.
De leden is een schikking aangeboden in trainingsbijdragen voor de niet
vervulde maanden training.
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25-04-2020

Maatregelen Corona Virus en de gevolgen voor het schermen
Beste schermers (en ouders)
We hebben allemaal uitgekeken naar de uitkomsten van de regering m.b.t. de
vernieuwde Corona maatregelen. Na de mededelingen tijdens de persconferentie,
was het wachten op de toelichting van:
1. de gemeenten
2. het NOCNSF op sport in het algemeen
3. de KNAS m.b.t. het schermen en vervolgens
4. de uitwerking en consequenties in (on)mogelijkheden van Sportcentrum Max
5. en de verantwoording vanuit schermvereniging Maestro’s Klup, en B. Perton
ZZP
Het was een heel denkwerk en diepgaande gesprekken met Maestro’s Klup, Max
Sport en de verzekeringsadviseur.
1. De gemeenten in Kennemerland stellen: sporten moet gebeuren in de
buitenlucht, onder begeleiding. Sporthallen en fitnesscentra moeten de
deuren, ook van kleedkamers gesloten houden en ouders mogen niet blijven
kijken. De gemeenten maken hierover afspraken met sportclubs en
buurtcoaches. De regie ligt bij de gemeente. Alle wedstrijd-evenementen zijn
verboden tot 1 sept. 2020. Besmettingen door contact en overdracht door
materiaal is niet uit te sluiten.
2. NOCNSF: www.nocnsf.nl vanaf 29 april mag jeugdtraining t.m. 18 jaar in
teamverband op de sportaccommodaties hervat worden, alle indoor
accommodaties blijven gesloten. Bij de geringste (bekende)symptomen
thuisblijven. Deze georganiseerde activiteiten kunnen in overleg met de
gemeenten georganiseerd plaatsvinden, georganiseerd en begeleid door
buurtcoaches.
3. https://www.knas.nl/node/3369 Sporten mag alleen buiten, locaties worden
aangewezen door de gemeenten! Er wordt gewerkt volgens een landelijk
protocol, om alles volgens de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen, maar
per gemeente kunnen andere voorschriften gelden.
4. Sportcentrum Max: Niemand mag het centrum betreden, de deuren blijven
gesloten. Het materiaal is daar opgeslagen.
5. Uit onderzoeken, die nog gaande zijn, blijkt dat adem-, hoest- en
niesdruppeltjes meerdere meters, óók buiten, na/bij een sporter in de
slipstream blijven hangen, zelfs tot 20 meter bij een passerende loper of fietser.
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Mede om het niet uit te sluiten besmettingsgevaar wordt in Duitsland juist de jongste
kwetsbare groep, jeugd, die nog niet voor zichzelf kan spreken, beschermt. Rorik,
hoofdtrainer en verantwoordelijke voor Maestro’s Klup en wie daarbij aangesloten
zijn, is dan ook heel stellig: géén contact! Zeker niet door medewerkers van- en
onder verantwoording van Maestro’s Klup.
Ik sta 100% achter Rorik zijn standpunt en keuze, gewoonweg omdat wij persoonlijk
die verantwoording niet kunnen en willen dragen. Ook verzekeringstechnisch zijn er
zoveel haken en ogen, dat de te bedenken en nog onbekende risico’s niet
opgezocht moeten worden. Daarnaast, met de gesloten deuren van
accommodaties en ouders die niet mogen blijven kijken: wat als een schermer naar
het toilet moet, zich blesseert en zoveel meer te bedenken risico’s en scenario’s
kunnen er plaats vinden?
Conclusie
Dit betekent dat wij namens Maestro’s Klup Nederland en Duitsland, kiezen voor
onze en jullie gezondheid en veiligheid en deze maanden, geen trainingen geven,
niet in teamverband en niet privé.
Ook het jaarlijkse internationale schermkamp, IFCB, van Maestro’s Klup, waaraan
trainers en schermers van alle continenten deelnemen is officieel afgelast.
Wanneer wel weer?
Dat is een vraag die wij nog niet kunnen beantwoorden, afhankelijk van evenzoveel
factoren en onduidelijkheden die nog duidelijk moeten worden.
We volgen de ontwikkelingen aandachtig. En zullen nadenken of en op welke
manier het eventueel in of later dan september zou kunnen her-starten.
Hoe moeilijk, gepaard met emoties, deze beslissing ook is, geeft de duidelijkheid
opluchting en bevrijding. Schermen is bedoeld een plezier te zijn en te geven.
Het is al iets soepeler,
We kunnen nog niet alles.
Houd vol!
Onze grootste wens is, blijf gezond!
Vriendelijke groeten,
Birgitta Perton
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Faillissement
Beste klanten/leden van MAX Sports & Wellness/Squash Beverwijk B.V.,
28 mei 2020
Met heel veel pijn in mijn hart moet ik jullie melden dat de eigenaar (zie bijgaande brief) van ons
sportcentrum heeft besloten om faillissement aan te vragen. Als bedrijfsleider ben ik persoonlijk zeer
aangeslagen door deze beslissing. Maar in de huidige zeer onzekere tijden, waarin er nauwelijks
inkomsten zijn terwijl de kosten gewoon doorlopen, is het niet mogelijk om het hoofd boven water te
houden.
Ik baal enorm dat ik geen ander nieuws kan brengen en vind het ontzettend erg voor iedereen die
hierdoor financieel geraakt wordt, zowel het personeel als de trouwe klanten en iedereen waarmee ik
met heel veel plezier heb samengewerkt.
Voor mij persoonlijk komt er op deze manier een eind aan meer dan 20 jaar werken in een omgeving
die ik met recht mijn tweede huis mag noemen en waarin het heel vaak niet als werk aanvoelde.
Ik wil iedereen bedanken voor alles wat jullie voor mij betekend hebben.
Hopelijk blijven jullie allemaal gezond en zien we elkaar nog eens in de toekomst onder andere
omstandigheden.
Sportieve groeten,
Manager XXXX

Geachte heer, mevrouw,
Op 2 juni 2020 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Squash Beverwijk B.V. tevens handelend
onder de naam Max Sports and W ellness, ten tijde van de faillietverklaring statutair gevestigd
te _-_-_, feitelijk gevestigd te (1948 NN) Beverwijk aan de Parallelweg 130, met benoeming van mr.
XXXX tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. XXXX curator.
Met vriendelijke groet,
curator
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Beleid en besluit n.a.v. Corona en verlies Sportcentrum
Historisch schermen werd al 22 jaren als theaterkunst vanuit st. Talenten
aangeboden. Als zijnde sport en als instrument voor psychologische
interventies sinds 2007. Het doel was om een stabiele schermvereniging in de
IJmond te ontwikkelen, die hier in de regio zou blijven. Tijdens de twee jaren in
Beverwijk werd concreet gewerkt om opvolgende trainers te coachen. Het
doel was om rond 2023 het stokje over te kunnen dragen. Dat al-gaande
proces krijgt een wending. Van meet af aan was er collegiale en loyale
samenwerking met Hollandschermen.

Overdracht schermers aan Hollandschermen
Het nieuwe beleid 2020 is dat Hollandschermen per 1 september 2020 de
schermers uit de IJmond overneemt en Hollandschermen streeft de trainingen
in Beverwijk voort te zetten. Wij ondersteunen in het vinden van een geschikte
(nood)locatie voor Hollandschermen in de IJmond, die zij kunnen huren.
Birgitta Perton en St. Talenten stellen daarbij de scherm-materialen
beschikbaar en zal waar nodig en mogelijk (afh. van Corona ontwikkelingen
en gezondheid) in overleg assisteren.
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Gaande projecten van st. Talenten
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.

2020 Activiteiten overzicht voor 2020
Projectontwikkeling

Wekelijks overleg

Zilla’s Textiel Creaties
-

-

Dagelijks een of meer dagdelen aanwezig voor werkzaamheden en/of
ambulante begeleiding aan huis en/of online.
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 de afzet van producten streven we bestaande winkels te
interesseren

Creative Network & Cultural Network
Zolang Corona en de maatregelen aanblijven organiseren we geen nieuwe
groepsactiviteiten.

Psychologische interventies
Deze vinden normaal gesproken speels- en doelbewust plaats tijdens alle
activiteiten.
Hier zullen we pionieren om nieuwe wegen te vinden.
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Samenwerking & integratie met Vereniging de Broedmachine & Netwerk
Al gaande terwijl we onze activiteiten in het atelier nieuw leven inblazen.

Oeganda
-

Al 7 (2018) jaren ondersteunt st. Talenten een aantal jongeren in
dagelijkse verzorging, gezondheid, een dak en onderwijs.
Verdienen en werven van micro-credit om eigen bedrijfje te beginnen.
(2019-2020)

Geassocieerd met Rafael Nederland
-

Deelname aan een aantal onderwijs-, Impact- en bezinningsdagen
Aanwezigheid bij de jaarvergadering
Festival Rafael 4All (Afgelast)
Regio Meetings Den Haag (Online)

Administratie & organisatiewerk
-

Website up to date maken
Verzekeringen (n.a.v. nieuwe ontwikkelingen)
Inkomende en uitgaande facturen
Acquisitie
AVG
Rittenregistratie (st. Talenten en Birgitta ZZP apart)& Jaarverslag 2019
Beleid en begroting 2020
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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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