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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 ook
persoonlijke begeleiding en coaching van jongeren en volwassenen, in Nederland
en in haar missionaire 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
In het beleidsplan 2021 werd geschreven:
Stichting Talenten is stabiel gebleven en gebleken!
Hoeveel te meer, in en na deze Corona periode blijkt onze missie en visie bij te
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.
Dat is waar. We ondervinden, eind 2021 wel dat de afgelopen periode van twee
jaren met coronaperikelen meer impact op mensen, inclusief wijzelf, en het
ontwikkelen van projecten heeft dan we eerst dachten.
2 Timotheüs 1:7
God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde
en zelfbeheersing.
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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 heeft 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 andere atelierhouders van de Broedmachine zijn van grote waarde in het
dagelijkse leven en beleven van welzijn in ZTC.
De producten zijn t.b.v. donaties voor project Oeganda
2021 is de webwinkel geactiveerd. Er is letterlijk en figuurlijk nog werk aan de
winkel om deze efficiënt in te richten en meer PR via sociale media te maken.
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Creative Network & Cultural Network
Na de zomervakantie 2021 is er weer gestart met- en uitbreiding van workshops en
ontmoetingsbijeenkomsten.
Zaterdag 2 oktober, op de herstart-dag van De Broedmachine heeft TETH een
workshop aangeboden, hiervoor is i.s.m. de BM herstel-subsidie aangevraagd:
- Pyrografie: houtbrand kunst
Birgitta Perton
Van augustus t.m zondag 24 oktober hebben we het cultural Network event
Doendenkers georganiseerd. Gebaseerd op het boek dat door Jordi Ramon
geschreven is n.a.v. hun wandeltocht Santiago de Compostella. Door de gevolgen
van de corona maatregelen in Nederland en een samenloop van omstandigheden
raakten Jordi en zijn vrouw Jacqueline hun horeca bedrijven kwijt. Om dit te
verwerken en nieuwe visie te ontwikkelen hebben zij de tocht ondernomen en
vervolgens een verslag in boekvorm geschreven. 24 okt. Was de release van hun
boek en de eerste lezing van een geplande reeks. Er waren rond de honderd
gasten. Hun verhaal en attitude passen zeer goed in de visie van TETH.
Nieuwe lock down
Kort daarop is een nieuwe lock down afgekondigd, waar zowel zij als wij in TETH de
gevolgen van ondervonden hebben.

25 jaar TETH
Op naar het 25 jarig jubileum 9 januari 2023.
De voorbereidende planning en activiteiten vanaf sept. 2021 met als doel een
feestelijke finale en jubileum Feest januari 2023, zijn gaande in brainstormen en een
paar reünie samenkomsten.
We zijn aan het polsen welke behoeften er leven en wat reëel en haalbaar is, zowel
in betrokkenheid, dan geldend Coronabeleid, als in financiële armslag. We hebben
begroot 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, was 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.
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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. Zo is i.s.m. ANNNA de stadsconferentie Beverwijk
georganiseerd en uitgevoerd. Twee wethouders en een organisatie van culturele
impact vormden een pannel m.b.t. de ontwikkelingen van de stad Beverwijk en met
name de te ontwikkelen ‘spoorzone’ tot een bruisend woon, werk en cultureel
gebied. Het event was uitverkocht.

Oeganda
-

-

-

-

-

Sinds 2011 ondersteunt st. Talenten een aantal jongeren in dagelijkse
verzorging, gezondheid, een dak en onderwijs.
Inkomsten worden verkregen door de producten die ZTC maakt en mensen
die tgv Oeganda afnemen. Tevens ontvangt de stichting donaties.
De Adolescenten
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. ontving een kleine bijdrage om zijn fotografie zaak te heropenen, die
door de Lock Down aldaar gesloten diende te worden. We zijn hem blijven
hem volgen om te zien hoe hij door de nieuwe, Lock Down heen zou komen.
K.O. heeft 5 jaar geleden een opleiding Forklift succesvol gevolgd. Zijn
driverpermit moest vernieuwd worden, maar helaas heeft hij geen passend
werk kunnen vinden. Gezondheidszorg en de driverspermit hebben wij in 2021
met een eenmalig bedrag ondersteund. We stimuleren hem om zelf
inkomsten te genereren. In oktober ontvingen we een zelfgeschreven lied,
Hossana, waarbij zijn broer in Oeganda en TETH i.s.m. een producer in de
Broedmachine werken aan een release.
T.W.I. hebben we kunnen ondersteunen met studiekosten voor een toelatingsopleiding om in het 3e semester van Cyber technologie in te kunnen stromen.
In 2022-2023 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.
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De kracht van samen, Rafael Nederland
-

-

Deelname aan onderwijs en ontmoetingsdagen, jaarvergadering
Ambassadeurschap van Frits & Birgitta van Rafael Nederland naar lokale
gemeentes (2 x per jaar elke gemeente, wat neerkomt op ongeveer 1 x per
maand een bezoek brengen), waarbij er relatie gebouwd wordt. Regio
Meetings Rotterdam, Almere, Amsterdam en Curaçao.
In december is een bezoek van twee weken gebracht aan Curaçao. Frits en
Birgitta hebben dat gecombineerd met (schoon)familie bezoek en vakantie
en zodoende zijn de kosten privé opgebracht. We hebben drie ontmoetingen
gehad met de voorganger en zijn aanwezig geweest (ook gesproken) tijdens
de wekelijkse samenkomst van de gemeente de Pottenbakker.
Met de regioambassadeurs van cluster 1 en 2 is een enquête ontwikkeld en
gehouden over de behoeften van de 12 gemeenten die onder onze drie
koppels vallen. Daaruit wordt regio-inspiratiedagen georganiseerd.
Naast de controles door belastingadviseurs Buur&Brakenhoff voert Rafael
Nederland toezicht op bestuur en financiële verantwoordelijkheid

Administratie & organisatiewerk
Een medewerker is per mei 2021 voor 20 uren per week aangenomen, om i.s.m.
vrijwillig medewerkers de volgende taken zal uitvoeren:
- Website up date maken: we hebben ondervonden dat een hernieuwde
duidelijke visie ontwikkeld moet worden. De structuur en de flow in activiteiten
is door de gevolgen van Corona aangedaan. En we ondervinden dat er een
verandering heeft plaatsgevonden in betrokkenheid en behoeften van
mensen die voorheen deelnamen in activiteiten, als deelnemers en
vrijwilligers. Als domino effect merken we dat deze gebeurtenissen ook hun
weerslag hebben op het onderhouden van de website en het profileren van
wat de stichting wil en kan aanbieden.
- Automatische incasso is gerealiseerd
- Het betalingsverkeer voor de webwinkel is ingesteld

Bestuur
Bestaat uit een Voorzitter/secretaris, Penningmeester en een algemeen adviserende
bestuurslid. We hebben na 14 jaren afscheid genomen van twee bestuursleden. We
zijn hen enorm dankbaar voor de inbreng en bemoediging die zij gaven.
-

WBTR, het werkboek stappenplan is doorgewerkt
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Staat van baten en lasten CIO ANBI 2020-2022 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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