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Voorwoord	  
De	  naamgevers	  van	  de	  stichting	  Helmy	  en	  Ino	  (Helmy	  de	  Haan	  &	  Ino	  de	  Groot)	  –	  tevens	  
bestuursleden	  -‐	  kijken	  met	  tevredenheid	  terug	  naar	  het	  afgelopen	  jaar.	  Hun	  initiatief	  is	  
door	  iedereen	  die	  er	  van	  hoorde	  positief	  ontvangen.	  Het	  idee	  sprak	  duidelijk	  aan.	  	  
	  
De	  voorgenomen	  tijd	  om	  de	  stichting	  op	  te	  bouwen,	  is	  van	  waarde	  geweest;	  plannen	  
hadden	  de	  tijd	  om	  uit	  te	  kristalliseren;	  er	  was	  tijd	  om	  zonder	  haast	  zaken	  te	  scherpen	  en	  
te	  regelen.	  	  
	  
Dank	  aan	  de	  bestuursleden	  die	  met	  hart	  en	  ziel	  betrokken	  waren,	  gezorgd	  hebben	  dat	  de	  
stichting	  opgericht	  kon	  worden.	  	  
	  
Verslag	  van	  het	  bestuur	  
	  
Opbouwen	  
Het	  eerste	  jaar	  van	  de	  stichting	  stond	  in	  het	  teken	  zoals	  weergegeven	  in	  het	  beleidsplan	  
van	  opbouwen	  van	  de	  stichting.	  Inhoudelijk	  is	  door	  het	  bestuur	  het	  gesprek	  gevoerd	  
over	  wat	  de	  stichting	  nu	  precies	  voor	  ogen	  heeft	  en	  hoe	  dat	  dan	  praktisch	  gestalte	  kan	  
krijgen.	  Het	  doel	  van	  de	  stichting	  is	  het	  creatieve	  denken	  te	  stimuleren	  bij	  leerlingen	  op	  
de	  basisschool	  met	  name	  bij	  kleuters.	  Willen	  werkers	  in	  het	  veld	  ondersteuning	  dan	  kan	  
dat	  na	  een	  aanvraag	  en	  een	  goedkeuring	  van	  de	  aanvraag	  door	  het	  bestuur	  op	  het	  gebied	  
van	  advies	  en/of	  door	  het	  verstrekken	  van	  middelen.	  	  
Advies	  zal	  voornamelijk	  gaan	  over	  de	  afstemming	  van	  het	  plan	  op	  de	  ontwikkeling	  en	  
interesses	  van	  de	  leerlingen;	  middelen	  kunnen	  binnen	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  
stichting	  betrokken	  worden	  bij	  van	  te	  voren	  vastgestelde	  bedrijven.	  
	  



Samenwerking	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  een	  tweetal	  bedrijven	  gericht	  gepolst	  of	  de	  bedrijven	  er	  voor	  voelden	  
om	  een	  samenwerking	  met	  de	  stichting	  aan	  te	  gaan	  in	  de	  zin	  van	  dat	  de	  stichting	  het	  
bedrijf	  de	  opdracht	  geeft	  materiaal	  te	  leveren	  aan	  een	  aanvrager	  en	  dan	  binnen	  het	  van	  
te	  voren	  vastgestelde	  budget	  de	  rekening	  te	  sturen	  naar	  de	  stichting.	  	  
Een	  kunstenaarsbenodigdhedenwinkel	  en	  een	  fotograaf	  hebben	  hun	  vertrouwen	  in	  de	  
stichting	  uitgesproken.	  
	  
Daar	  de	  verwachting	  is	  dat	  de	  eerste	  aanvragen	  door	  (ex)studenten	  van	  de	  
Marnixacademie	  gedaan	  gaan	  worden	  is	  vanuit	  duurzaamheidsoverwegingen	  gekozen	  
voor	  kleine	  Utrechtse	  bedrijven.	  	  
	  
Website	  
De	  website	  is	  gevuld.	  De	  website	  geeft	  informatie	  over	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting,	  
toont	  de	  organisatie	  van	  de	  stichting	  en	  wil	  zo	  open	  en	  transparant	  zijn	  als	  mogelijk.	  Na	  
vaststelling	  door	  het	  bestuur	  eind	  2018	  is	  de	  website	  stichtinghelmyenino.nl	  online	  
gegaan.	  De	  eerste	  reacties	  van	  bezoekers	  zijn	  positief.	  	  
	  
Anbi	  
Het	  bestuur	  is	  er	  van	  overtuigd	  dat	  de	  stichting	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  die	  de	  
belastingdienst	  stelt	  om	  een	  Anbi-‐status	  te	  kunnen	  krijgen.	  De	  Anbi-‐status	  is	  
aangevraagd.	  	  
	  
Bestuursvergaderingen	  en	  bestuurswisselingen	  
Het	  bestuur	  is	  twee	  maal	  bijeengeweest.	  Een	  van	  de	  bestuursleden	  heeft	  om	  
persoonlijke	  omstandigheden	  zich	  moeten	  terugtrekken	  als	  bestuurslid.	  We	  danken	  dit	  
bestuurslid	  voor	  alles	  wat	  gedaan	  is	  om	  de	  stichting	  op	  te	  richten.	  Het	  betreffende	  
bestuurslid	  meldt	  dat	  ze	  over	  een	  aantal	  jaar	  weer	  beschikbaar	  is.	  Het	  bestuur	  heeft	  –	  in	  
haar	  laatste	  vergadering	  -‐	  als	  opvolger	  Marjanka	  van	  Maurik	  aangesteld.	  Welkom.	  



Lid	  van	  het	  bestuur	  Gerrit	  Jan	  Bolderman	  is	  volgens	  plan	  afgetreden	  en	  heeft	  zich	  voor	  
een	  volgend	  termijn	  beschikbaar	  gesteld	  en	  is	  herbenoemd.	  Dank.	  
	  
Bekend	  worden	  	  
Er	  zijn	  door	  het	  dagelijks	  bestuur	  de	  eerste	  verkennende	  gesprekken	  gevoerd	  met	  
(ex)studenten.	  Studenten	  zijn	  geattendeerd	  op	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  stichting	  te	  
bieden	  heeft	  t.a.v.	  advies	  en	  middelen.	  De	  eerste	  verkenningen	  zijn	  bezig;	  de	  eerste	  
verkennende	  adviezen	  zijn	  gegeven.	  Een	  onderzoek	  loopt	  t.a.v.	  de	  bekostiging	  van	  
fotowerk	  in	  een	  fotoproject	  binnen	  het	  speciaal	  onderwijs;	  een	  ander	  onderzoek	  richt	  
zich	  over	  de	  bekostiging	  van	  dummy’s	  in	  een	  project	  rond	  het	  door	  leerlingen	  zelf	  
vastleggen	  van	  creatief	  gedrag	  bij	  die	  leerlingen	  in	  de	  basisschool.	  Mochten	  de	  middelen	  
gewoon	  onder	  de	  onderwijsbegroting	  vallen	  dan	  hoort	  die	  bekostiging	  bij	  de	  scholen.	  Er	  
zijn	  nog	  geen	  officiële	  aanvragen	  binnen;	  bovenstaande	  projecten	  zijn	  verkenningen.	  
	  
Financiën	  
De	  stichting	  heeft	  geen	  kosten	  gemaakt	  en	  heeft	  
geen	  giften	  ontvangen	  in	  dit	  startjaar.	  De	  
aanloopkosten	  zoals	  kosten	  die	  gemaakt	  zijn	  
voor	  de	  notaris,	  kamer	  van	  koophandel	  en	  de	  
website	  zijn	  door	  de	  naamgevers	  van	  de	  stichting	  
voor	  hun	  rekening	  genomen.	  
De	  jaarrekening	  
De	  penningmeester	  van	  de	  stichting	  heeft	  de	  
balans	  voor	  2018	  opgemaakt.	  Deze	  is	  met	  dank	  
aan	  de	  penningmeester	  tijdens	  de	  
bestuursvergadering	  	  door	  het	  voltallig	  bestuur	  
vastgesteld.	  
	  



	  
Komend	  jaar:	  2019	  
Daar	  waar	  het	  logisch	  en/of	  handig	  lijkt	  zullen	  de	  leden	  van	  het	  bestuur	  de	  stichting	  
naar	  voren	  brengen	  en	  bekend	  maken.	  Binnen	  de	  werkkring	  van	  de	  bestuursleden	  van	  
het	  dagelijks	  bestuur	  wordt	  de	  stichting	  geïntroduceerd	  bij	  studenten	  en	  basisscholen;	  
het	  beleidsplan	  wordt	  gevolgd.	  
	  
Tot	  slot	  
	  
Na	  een	  jaar	  van	  opbouw	  begint	  een	  periode	  waarin	  de	  stichting	  bekend	  moet	  gaan	  
worden	  onder	  werkers	  in	  het	  basisonderwijs.	  Het	  bekend	  worden	  moet	  net	  als	  de	  
opbouw,	  rustig	  verlopen.	  De	  stichting	  moet	  niet	  ten	  onder	  gaan	  aan	  een	  eventueel	  
succes.	  Klein	  beginnen	  is	  het	  devies	  van	  de	  stichting.	  	  
	  
Het	  eerste	  is	  het	  verkrijgen	  van	  de	  Anbi-‐status.	  Met	  die	  status	  is	  het	  interessant	  voor	  
derden	  aan	  de	  stichting	  te	  doneren	  en	  daarmee	  de	  stichting	  te	  middelen	  te	  geven	  om	  de	  
doelen	  van	  de	  stichting	  te	  verwezenlijken.	  	  
Als	  de	  Anbi-‐status	  verworven	  is	  zal	  verdere	  fondsenwerving	  besproken	  worden	  in	  de	  
jaarlijkse	  bestuursvergadering.	  	  
	  
De	  voorzitter	  
	  
Utrecht	  
10	  maart	  2019	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
 
	  


