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Beleidsplan 2021-2022
En januari 2023
Stichting Talenten
Nieuw leven in de brouwerij
Een plan voor twee jaren, omdat de activiteiten tweede helft 2021 opstarten
en we toewerken naar het 25 jaar jubileum in januari 2023
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 mensen sterker te maken. We zijn er voor alle
leeftijden. We geven ook extern trainingen voor onderwijs- en bedrijfsorganisatie als
teambuilding, voorbereiding op verandering en gedrag en communicatieve
vaardigheden. Zowel individueel als groepen.

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).

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 trainings- & cultuur centrum. TETH en ZZP Birgitta Perton (Toegepast Psycholoog,
sportdocent en haar 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 passen wij
aan, aan het ontwikkelingsdoel van deelnemers.
St. Talenten richt zich voornamelijk op het creatieve gedeelte, zoals
theaterproducties, culturele-, creatieve bijeenkomsten en acteerwerk. Zij biedt
persoonlijke begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen, in Nederland
en in haar 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 sluiten goed aan bij die van st. Talenten
(TETH). Het atelier is het visitekaartje en het bezoekadres geworden van st. Talenten.
Marit Minguel en Birgitta Perton zijn de projectontwikkelaars, -leiders en –monitors.

Wij staan sterk
Stichting Talenten is stabiel gebleven en gebleken!
Hoeveel te meer, in en na deze Corona periode blijkt 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.
2 Timotheüs 1:7
God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde
en zelfbeheersing.

4

Stichting Talenten
E-mail
info@teth.nl
KvK
34102995
IBAN
NL85 INGB 0007 9103 92
Website www.teth.nl

Vestigingsadres
De Broedmachine
Parallelweg 7
1948NK, Beverwijk

Postadres
Veldbloemenlaan 2
1921DJ Akersloot
0630806772

Huidige 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.
Per 1 mei 2021 neemt st. Talenten voor het eerst een medewerker in dienst voor 20
uren per week, met een contract van 1 jaar, met oog op de komende activiteiten
en projecten en om TETH naar een hoger plan te tillen.

2021 Activiteiten overzicht voor 2021
Projectontwikkeling

Wekelijks overleg

Zilla’s Textiel Creaties
-

-

Dagelijkse activiteiten voor ontwikkeling in textiele werkvormen.
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
2021 wordt nu echt de webwinkel actief J

Creative Network & Cultural Network
Na de zomervakantie wordt er weer gestart met- en uitbreiding van workshops en
ontmoetingsbijeenkomsten.
Zaterdag 2 oktober, op de herstart-dag van De Broedmachine biedt TETH twee
workshops aan, hiervoor is i.s.m. de BM herstel-subsidie aangevraagd:
- Pyrografie: houtbrand kunst
Birgitta Perton
- Innerlijke en uiterlijke schoonheid
Een schoonheidsspecialist
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25 jaar TETH
Op naar het 25 jarig jubileum 9 januari 2023.
Voorbereidende planning en activiteiten vanaf sept. 2021 t.m. december 2022.
Finale en jubileum Feest januari 2023
Het idee is om na de zomervakantie 2021 een reünie te organiseren, waarbij we
kunnen polsen aan wat voor feestelijkheden behoefte is. Tevens begroten we alvast
op de ervaring van een Creation Day, die mogelijk ook een goed jubileumfeest zou
kunnen zijn met de titel ‘Use your skills’: Dagdeel workshops en toepassen van het
geleerde, samenzijn d.m.v. expositie en uitvoering van de resultaten, onder genot
van een hapje en drankje. Begroot wordt in eerste instantie op 150 personen.

Psychologische interventies
De workshop houtbrandkunst, wordt de aftrap om kunst en creativiteit weer in te
zetten als psychologische interventie. Het doel is om al creërende deelnemers
bewust te laten worden van hun mogelijkheden en het uitbreiden van hun sociale
netwerk. PR materiaal en online aankondigingen worden ingezet voor
bekendmaking en werving.

Samenwerking & integratie met Vereniging de Broedmachine & Netwerk
Er wordt samengewerkt in verschillende projecten van de BM en atelier houders
sluiten zich aan bij TETH in projecten, voor andere maatschappelijke organisaties in
Beverwijk en Heemskerk.

Oeganda
-

-

Sinds 2011 ondersteunt st. Talenten een aantal jongeren in dagelijkse
verzorging, gezondheid, een dak en onderwijs.
Inkomsten verdienen door ZTC en door donaties te werven voor 2021, 2022.
Voortgang met het coachen van F.W. om zijn eigen bedrijf te kunnen starten.
Ter plekke heeft hij een mentor, die hem vanuit hun context goed kan
coachen, regelmatig evaluatie met ons. Wij hebben vanuit hier dagelijks
contact met F.W.
P.K. ontvangt 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.
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K.O. heeft 4 jaar geleden een opleiding Forklift succesvol gevolgd. Zijn
driverpermit moet vernieuwd worden. In gezondheidszorg en de driverspermit
ondersteunen wij 2021 een eenmalig bedrag. We stimuleren hem om zelf
inkomsten te genereren.
In 2022 wordt een bezoek gepland aan de jong volwassenen en de
netwerken in Oeganda. We onderzoeken of we na 10 jaren er eventueel een
Outreach van kunnen maken, i.s.m. atelierhouders uit de BM en uit Rafael.
Wederzijdse uitwisseling van cultuur, kunst, kennis en ervaring. In het verleden
hebben we kennis en cultuurdagen gedaan met buitenlanders die een
periode in NL aanwezig waren.

De kracht van samen, Rafael Nederland
-

-

Deelname aan onderwijs en ontmoetingsdagen, jaarvergadering
Ambassadeurschap van Frits & Birgitta van Rafael Nederland naar lokale
gemeentes (1 x per maand bezoek brengen), waarbij er relatie gebouwd
wordt. Regio Meetings Rotterdam, Almere, Amsterdam
Behalve de controles door belastingadviseurs Buur&Brakenhoff voert Rafael
Nederland toezicht op bestuur en financiële verantwoordelijkheid

Administratie & organisatiewerk
Een medewerker wordt voor 20 uren per week aangenomen, die i.s.m. vrijwillig
medewerkers de volgende taken zal uitvoeren:
- Website up to date maken
- Acquisitie
- Projectprogrammering
- Social media
- Netwerken en onderhouden
- Subsidie aanvragen, sponsorwerving
- Een nieuwe sociale kaart maken van al onze huidige
samenwerkingsverbanden
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Bestuur
Bestaat uit Voorzitter, Penningmeester, secretaris en twee algemeen adviserende
bestuursleden.
Onderzoeken en uitwerken:
- WBTR, het werkboek stappenplan wordt doorgewerkt
- AVG, moeten er updates gedaan worden?
- ANBI, voor 1 juli 2021 gewenste stukken online.
- Verzekeringen (n.a.v. nieuwe ontwikkelingen)
- VOG, in hoeverre op st. Talenten van toepassing?
- Rittenregistratie (st. Talenten en Birgitta ZZP apart)& Jaarverslag 2020
- Financieel verslag 2020
- Beleid en begroting 2021-2023
- Professioneel digitaal boekhoudprogramma
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Begroting 2021-2022 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, vestigingsadres
Postadres
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
St. Talenten heeft sinds 1 mei 2021, 1 medewerker in loondienst.
Enkele medewerkers ontvangen situationeel een vrijwilligersvergoeding.
Bestuur ontvangt geen beloning.
Bestuur:
1 voorzitter
1 Penningmeester
1 secretaris
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