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Jaarverslag 2020 
Wij staan sterk 
 
Stichting Talenten 
 
Een eenvoudig jaarverslag. 
Kleur, fleur, foto’s kun je vinden op: 
 
www.teth.nl 
 
Facebook 
TETH 
Zilla’s Textiel Creaties 
 
Instagram 
Stichtingtalenten (teth) 
Zillaastextielcreaties 
 
 



Stichting Talenten                                    Vestigingsadres                                 Postadres 
E-mail      info@teth.nl                              De Broedmachine                             Veldbloemenlaan 2 
KvK          34102995                                   Parallelweg 7                                     1921DJ Akersloot 
IBAN        NL85 INGB 0007 9103 92          1948NK Beverwijk                               0630806772 
Website  www.teth.nl 
                                  
  
  
                                   
 
	

	 2	

 
 
Wat	doet	st.	Talenten	........................................................................................................................................	3	
Respect	...............................................................................................................................................................	3	
Iedereen	telt	mee	...........................................................................................................................................	3	
In	de	dagelijkse	praktijk	van	het	werkveld	........................................................................................	3	
Huidige	situatie	...............................................................................................................................................	4	

Afgelopen	jaar,	in	de	‘Lock	down’	................................................................................................................	4	
Wij	staan	sterk	................................................................................................................................................	4	

Projecten	van	st.	Talenten	...............................................................................................................................	5	
2020		Activiteiten	overzicht	...........................................................................................................................	5	
Zilla’s	Textiel	Creaties	..................................................................................................................................	5	
Creative	Network	&	Cultural	Network	.................................................................................................	5	
Psychologische	interventies	......................................................................................................................	6	
Samenwerking	&	integratie	met	Vereniging	de	Broedmachine	&	Netwerk	........................	6	
Oeganda	.............................................................................................................................................................	6	
De	kracht	van	samen,	Rafael	Nederland	..............................................................................................	7	
Administratie	&	organisatiewerk	...........................................................................................................	7	
Bestuur	...............................................................................................................................................................	8	

Kosten	Opbrengsten	2020		St.	Talenten	...................................................................................................	8	
Organisatie	.............................................................................................................................................................	9	
ANBI	aangemerkt	...........................................................................................................................................	9	
Contactgegevens,	postadres,	verstigingsadres	.................................................................................	9	
Medewerkers	...................................................................................................................................................	9	



Stichting Talenten                                    Vestigingsadres                                 Postadres 
E-mail      info@teth.nl                              De Broedmachine                             Veldbloemenlaan 2 
KvK          34102995                                   Parallelweg 7                                     1921DJ Akersloot 
IBAN        NL85 INGB 0007 9103 92          1948NK Beverwijk                               0630806772 
Website  www.teth.nl 
                                  
  
  
                                   
 
	

	 3	

Wat	doet	st.	Talenten	
Bij st. Talenten (TETH) draait alles om persoonlijke ontwikkeling. 
Alle activiteiten hebben het doel om mensen sterker te maken. We zijn er 
voor alle leeftijden, toch zijn de meeste deelnemers oudere jeugd en jong 
volwassenen. We geven ook trainingen aan organisaties als teambuilding, 
voorbereiding op verandering en communicatieve vaardigheden. Zowel 
individueel als teams. 
 

Respect	
Onze drijfveer is 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).  

In	de	dagelijkse	praktijk	van	het	werkveld	
st. Talenten is in 1998 opgericht door Birgitta Perton. Van tekstschrijver, 
theatermaker en ‘door het land heen reizen met theaterproducties’, is TETH 
uitgegroeid tot een full time training & cultuur centrum. TETH en ZZP Birgitta 
Perton, Toegepast Psycholoog, sportdocent en ervaring als verpleegkundige 
hebben gaandeweg deskundigheid en certificeringen voor meerdere 
doelgroepen mogelijk gemaakt binnen TETH. Marit Minguel-Perton heeft zich 
met haar MBO pedagogisch werk en HBO CMV toegerust om TETH’s toekomst 
verder te ontwikkelen. Vormen hebben wij altijd aangepast- en ten dienst 
gesteld aan het ontwikkelingsdoel van deelnemers.  
 
St. Talenten richt zich voornamelijk op het creatieve gedeelte, zoals 
theaterproducties, creatieve bijeenkomsten en acteerwerk. Zij coördineert  
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.  
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Huidige	situatie	
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.  
 
Vestiging 
TETH is gehuisvest in De Broedmachine te Beverwijk. 
De Broedmachine is een broedplaats waar jong ondernemers (die evengoed 
60+ kunnen zijn) 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). Ons atelier is een visitekaartje en 
het bezoekadres geworden van st. Talenten. Marit Minguel en Birgitta Perton 
zijn de dagelijkse projectontwikkelaars, -leiders en –monitors.  
 

Afgelopen	jaar,	in	de	‘Lock	down’		
 

Wij	staan	sterk	
 
Stichting Talenten is stabiel gebleven en gebleken! 
Birgitta Perton als zijnde ZZP’r heeft de wekelijkse schermtrainingen 
overgedragen aan Hollandschermen. Deze keuze is gemaakt n.a.v. de 
gevolgen van de Lockdown voor het sportcentrum waar een sportzaal werd 
gehuurd. Schermen blijft vanuit TETH en Birgitta Perton ZZP in de vorm van 
clinics, workshops en interventies wel aangeboden worden. In die vorm zal 
samenwerking met Maestro’s Klup en Hollandschermen voortgezet worden. 
Beide verenigingen danken wij hartelijke voor alle loyaliteit in praktische en 
adviserende ondersteuning tijdens de afgelopen 13 jaren van de wekelijkse 
trainingen. In deze Corona periode blijkt onze missie en visie bij te dragen, 
door in de wereld van individuen en groepen van betekenis te zijn en verschil 
uit te maken. 
 
De wereld verandert…wij veranderen mee met behoud van onze identiteit. 
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Projecten	van	st.	Talenten			
 
Het 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	
 
Projectontwikkeling   
Wekelijks overleg hoe met de Corona periode om te gaan. 
 

Zilla’s	Textiel	Creaties	
- In plaats van 23 uren is begeleiding 40 tot 48 uren begeleiding ingezet 

voor werkzaamheden en begeleiding op locatie, aan huis en online. 
Deze intensivering is ter voorkoming van sociaal isolement en het 
optimaliseren van welbevinden. De 17 uren extra per week werden 
vrijwillig begeleid. Zilla is dagelijks aanwezig. 

- Maandelijkse huurkosten en praktisch onderhoud van het atelier in de 
Broedmachine, Parallelweg 7, Beverwijk zijn in goede orde verlopen. 

- Persoonlijke begeleiding en vrijwillige assistentie werd gegeven 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 
- Hoewel er veel gebruik is gemaakt van social media, is de webwinkel in 

2020 nog niet in gebruik genomen. 

Creative	Network	&	Cultural	Network	
	

- Heeft stil gelegen n.a.v. de corona maatregelen. 
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Psychologische	interventies	
Interventies hebben zich met name toegespitst op het welbevinden van de 
directe deelnemers en medewerkers. Met het overdragen van de wekelijkse 
schermtrainingen, zijn ook jonge jeugdleden overgedragen die in een 
interventie-traject waren. Dat was even spannend. De positieve conclusie is, 
dat zij zich sterk genoeg ontwikkeld hadden om de stap te maken en zich 
goed gevoegd hebben onder de nieuwe trainers en coaches elders. 
Gemakkelijk om personen over te dragen waarin geïnvesteerd is, is het niet. 
Trainingsresultaten dat de deelnemers sterk genoeg blijken…geweldig! 

Samenwerking	&	integratie	met	Vereniging	de	Broedmachine	&	Netwerk	
	
Juist in deze corona periode is gebleken hoe waardevol het is om deel te zijn 
van een grotere community, zoals Vereniging De Broedmachine en als 
atelierhouders dagelijks in de Broedplaats ‘De Broedmachine’ te zijn. Voor 
velen vervielen opdrachten en inkomsten, maar door er te zijn voor elkaar 
heeft nagenoeg iedereen zich er creatief doorheen geslagen. Weliswaar met 
in achtneming van alle hygiëne en preventie voorschriften.  Vooral voor Zilla’s 
Textiel Creaties (ZTC) was de voortgang en aanwezigheid van mensen in De 
Broedmachine van groot belang.  

Oeganda	
- st. Talenten ondersteunde 2020 weer een aantal jongeren in dagelijkse 

verzorging, gezondheidzorg, een dak en onderwijs. Ook in Oeganda 
veroorzaakt Covid 19 dagelijkse problemen. Ook ondervinden we 
strengere controles van Western Union, waardoor geld transfers 
regelmatig moeizaam verlopen. 

- ZTC verdiende voor Oeganda en door de donaties bleef ondersteuning 
goed mogelijk. De voortgang in het coachen van F.W. om zijn eigen 
bedrijf te kunnen starten, gaat langzaam maar zeker. Zijn mentor en 
coach geeft sein groen, zodra hij denkt dat F er rijp voor is. Dan zullen 
we een micro-financiering inbrengen, waarmee hij zijn skills kan 
uitproberen, zonder dat er te groot geleden zal worden, wanneer een 
eerste business plan nog niet helemaal van de grond komt zoals de 
verwachting is. De mentor, die hem vanuit hun context goed kan 
coachen, houdt regelmatig evaluatie met ons. Wij hebben dagelijks 
contact met F.W. en twee keer per maand met de mentor. 
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-  
- P.K. ontving een kleine bijdrage om zijn fotografie zaak te heropenen, 

die door de Lock Down aldaar gesloten diende te worden. We blijven 
hem volgen om te zien hoe hij door de nieuwe, huidige Lock Down 
komt. 

- K.O. heeft 4 jaar geleden een opleiding Forklift succesvol gevolgd. 
Daarna is hij in oude gewoonten terug gevallen. We bleven in contact, 
maar stopten financiële hulp. Inmiddels is hij na rondzwerving weer in 
contact met een mentor uit ons netwerk aldaar, die ook hem kan 
coachen en waar hij op dit moment advies van aanneemt. 

- Met een aantal andere jong volwassenen hebben wij ook wekelijks 
contact. Zij stellen overleg, hart luchten, een praatje en advies erg op 
prijs ook al hebben we een grens afgebakend in wel/geen financiële 
ondersteuning. 

De	kracht	van	samen,	Rafael	Nederland	
- In 2020 was deelname aan onderwijs en ontmoetingsdagen, 

conferentie minimaal vanwege de corona maatregelen. Online 
hebben we regio meetings gehad. 

- Tevens zijn er enkele bezoeken in de buitenlucht gehouden. 
- Rafael Nederland voerde afgelopen decennia, op ons verzoek toezicht 

uit op ons bestuur, leiderschap en financiële verantwoordelijkheden. Dit 
blijkt van grote waarde met de komst van de WBTR in 2021. 

 

Administratie	&	organisatiewerk	
 

Voor zover mogelijk is doorgegaan met de volgende taken  
 

- Website bijwerken 
- Projectprogrammering, ZTC en Oeganda 
- Sociale media: het posten van positieve berichten en ‘knuffel-actie’, 

om mensen een hart onder de riem te steken. 
- Netwerken en het onderhouden van contacten. 
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Bestuur	
Bestaat uit Voorzitter, Penningmeester, secretaris en twee algemeen 
adviserende bestuursleden. 
 

- Rittenregistratie st. Talenten en de financien van 2020 zijn gecontroleerd 
door Belasting adviseurs Buur&Brakenhoff en goed bevonden. Met het 
advies om in het beleidsplan 2021 te duiden wat er met het 
(uit)gespaarde geld gaat gebeuren. Dat zullen wij doen. 

-  

Kosten	Opbrengsten	2020		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,	verstigingsadres	
 
Veldbloemenlaan 
1921DJ Akersloot 
06-30806772 (Birgitta Perton) 
info@teth.nl  
IBAN: NL85 INGB 0007 9103 92 t.n.v. st. Talenten 
 
Vestigingsadres 
De Broedmachine 
Parallelweg 7, 1948NK Beverwijk 
 

Medewerkers	
Enkele medewerkers ontvangen situationeel een vrijwilligersvergoeding. 
Bestuur ontvangt geen beloning. 
 
Bestuur: 
1 voorzitter 
1 Penningmeester 
1 secretaris 
2 adviseurs 


