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Voorwoord van de voorzitter 
Het ontdekken, ontwikkelen en laten zien van talenten is een vanzelfsprekendheid voor vele 

kinderen. Helaas zijn er nog erg veel plaatsen in de wereld waar dit niet vanzelfsprekend is en 

op die plaatsen zet IMBEO zich in om deze kinderen ook mee te laten tellen op dit vlak.  

In 2018 heeft IMBEO twee succesvolle, prachtige dansprojecten kunnen uitvoeren in de 

Filipijnen en in Namibië, waaraan meer dan 360 kinderen tussen de 3 en 22 jaar mee deden. Dit 

was alleen mogelijk door de steun van donateurs en sponsors. 

In dit jaarverslag van Stichting IMBEO leest u over de activiteiten en bijbehorende financiën 

van de stichting 2018. Ook het toekomstbeeld van IMBEO in 2019 wordt geschetst.  

IMBEO streeft ernaar dit werk nog jaren voort te zetten en daarbij hopen we  nog veel kinderen 

langdurig te inspireren met onze projecten. 

 

Netty van den Bosch 

voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
Stichting IMBEO heeft als doel om door middel van dans talentontwikkeling te stimuleren op 

locaties waar dit niet vanzelfsprekend is. Projectmatig wordt er op een professionele manier 

met groepen kinderen samengewerkt. Daarbij krijgen de kinderen de kans zich individueel 

sociaal, artistiek en fysiek  te ontwikkelen. Het ervaren van plezier en ontspanning speelt, naast 

het ontwikkelen van het persoonlijke talent, een belangrijke rol. 

 

Stichting IMBEO, opgericht medio 2017, had, als beginnend initiatief, de doelstelling om in 

2018 minimaal één internationaal project te realiseren. De initiatiefnemers hebben in de jaren 

voor 2018 al projecten gerealiseerd, dit echter nog niet onder de vlag van de Stichting. Door de 

inzet van vrijwilligers en sponsoren is het mogelijk gemaakt om twee projecten te realiseren. 

Daarmee is de doelstelling voor 2018 gehaald. 
 

1.1  Activiteiten 
Namibië: 

In mei 2018 zijn er in, samenwerking met de Stichting Orange Babies (www.orange-babies.nl), 

in Namibië op twee locaties (Windhoek en Okahandja). In overleg met de Stichting Orange 

Babies is afgesproken dat deze projecten als pilot kunnen dienen als voorbereiding op de inzet 

van Stichting IMBEO in de komende jaren op locaties waar Orange Babies actief is. Dit past 

binnen de doelstelling van de Stichting IMBEO om langdurige relaties aan te gaan en daarmee 

continuïteit te kunnen bieden in de ontwikkeling van de kinderen. 

 

De samenwerking met de lokale leiding verliep zeer prettig en de kinderen waren enthousiast 

en leerden zeer snel. Dagelijks na schooltijd in de ochtend zijn er speel- en dansactiviteiten 

uitgevoerd. Dit als voorbereiding voor een uitvoering aan het einde van het project. 

In totaal zijn er, over de twee locaties, meer dan 50 kinderen betrokken geweest bij dit project. 

Uit de reacties blijkt dat de deelnemers tot nu toe onbekende talenten hebben ontdekt. 

De mensen van IMBEO hebben ontdekt dat er ook nog wat te leren viel van de warmte en 

genegenheid van de Afrikaanse kinderen en hun begeleiders, en van hun lokale danskunsten. 

 

Filipijnen: 

In augustus is er een project gerealiseerd in Manilla op de Filipijnen. Al voor de oprichting van 

de Stichting IMBEO, medio 2017, hadden de initiatiefnemers contact met Young Focus. Een 

organisatie die zich bezig houdt met de opvang en begeleiding van straatkinderen.  

 

Als herhaling van het project in 2016 zijn er vanuit de Stichting IMBEO vier personen actief 

geweest. De twee initiatiefnemers ondersteund door twee vrijwilligers. Dit mede in het kader 

om naar de toekomst een breder draagvlak te hebben voor de uitvoering van projecten. Bij het 

project op de Filipijnen zijn 160 kinderen betrokken geweest. 

 

De omstandigheden op de Filipijnen zijn anders dan in Namibië. Dit is ingegeven door de 

sociale omstandigheden op de werklocatie. Kinderen zijn soms verslaafd of op zoek naar eten. 

Continuïteit is hier niet vanzelfsprekend. De contacten met Young Focus blijven bestaan en er 

is een basis voor een structurele samenwerking. 
  

  

http://www.orange-babies.nl/


5 

 

 

2.  Toekomst 
De uitvoerende mogelijkheden die de Stichting IMBEO heeft worden bepaald door de 

financiële middelen en de beschikbaarheid van capaciteit en competentie om projecten te 

realiseren. In 2018 waren beide voorhanden. Een financiële buffer voor de komende jaren kon 

helaas niet worden gerealiseerd. Ook vraagt de persoonlijke loopbaan ontwikkeling van de 

initiatiefnemers de nodige tijd en aandacht. 

 

2019 zal gebruikt worden als jaar om zowel financieel als qua project-capaciteit zaken op orde 

te krijgen. Er wordt naar gestreefd om een klein aantal sponsoren te werven die zich voor 

langere tijd aan de Stichting IMBEO willen verbinden. Daarmee moet de financiële continuïteit 

geborgd worden. 

 

De ervaringen uit de projecten 2018 zijn geïnventariseerd en dienen als handleiding voor de 

vrijwilligers van de Stichting IMBEO. Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan vrijwilligers 

minimaal moeten voldoen om op internationaal niveau invulling te kunnen geven aan de 

doelstelling van de Stichting IMBEO. Met het Filipijnen project 2018 is daarmee ervaring 

opgedaan. 

2.1  Activiteiten 
Voor 2019 wordt er gestreefd naar een vervolg van de activiteiten in Namibië. Met Orange 

Babies zijn hierover al afspraken gemaakt Orange Babies is zeer enthousiast en wil de inzet van 

de IMBEO dansprojecten uitbreiden over eerder locaties in Afrika. In 2019 kan daar, weliswaar 

slechts voor een deel, invulling aan gegeven worden.  

 

Voor het verkrijgen van de financiële middelen op korte termijn zal, net als in 2018 het 50 X 

50 project worden ingezet. Hierbij worden 50 personen of bedrijven verzocht om € 50 te 

doneren. Ook zal crowdfunding via voordekunst (www.voordekunst.nl) worden gerealiseerd, 

ook met het oog op de verdere toekomst van IMBEO. 

  

http://www.voordekunst.nl/
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3.  Organisatie 
De Stichting IMBEO heeft twee initiatiefnemers Lynn Gerrits en Dieuwertje Hazeleger die 

verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van projecten. 

 

Stichting IMBEO 

Johan de Wittlaan 321 

6828XP Arnhem 

info@stichtingimbeo.com 

 

RSIN: 857627016 

KvK:  68872321 

3.1  Bestuur 
Het bestuur van de Stichting IMBEO bestaat uit de volgende personen die vanuit een 

onafhankelijke positie de Stichting met raad en daad ondersteunen: 

 

Voorzitter:   mevr. N. van den Bosch 

Penningmeester: dhr. P.L.M Dingemans 

Secretaris:   mevr. L. Ammerlaan 

 

Er zijn in 2018 geen wisselingen in het bestuur geweest. Het bestuur is onbezoldigd en zijn 

beschikbaar voor een volgende termijn. 

3.2  Werknemers 
De Stichting IMBEO heeft geen werknemers in dienst.  

  

mailto:info@stichtingimbeo.com
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4.  Jaarrekening - Toelichting 
De Stichting IMBEO is eind 2017 opgericht.  

 

Dientengevolge zijn de financiële cijfers van 2017 meegeconsolideerd in de cijfers van 2018.  

De Stichting kent in die zin nog geen financiële historie en een vergelijk met afgelopen jaren 

kan dan ook niet worden gemaakt. 

 

Van de totale opbrengsten is ruim 90% besteed aan de realisatie van projecten. Rest van de 

kosten zijn gemaakt voor promotie en werving ten behoeve van de Stichting. 

 

In 2018 was er geen financiële ruimte voor het opbouwen van voldoende reserve om de 

continuïteit van projecten te borgen en mogelijke financiële tegenslagen af te dekken. 

Het jaar 2018 is afgesloten met een batig banksaldo. 

 

4.1  Jaarrekening 

               2018 

Inkomsten  

Inkomsten uit eigen fondsenwerving  €         2.809,60  

Inkomsten gezamenlijke acties  €         1.079,85  

Inkomsten uit donaties  €         1.520,67  

Inkomsten uit bijdrage vrijwilligers  €         1.575,15  

  

  

Totale inkomsten  €         6.985,27  

  

  

Bestedingen  

Kosten werving baten  €              88,25  

Kosten beheer en administratie  €            427,46  

Besteed aan doelstelling  €         6.330,94  

Toevoeging aan reserves  €             138,62  

  

Totale kosten/bestedingen  €          6.985,27  
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5.  Begroting 
Zoals vermeld zal 2019 voor de Stichting in het teken staan van positionering en financiering. 

Voor wat de uitvoering van projecten worden er waar mogelijk meer-jaren afspraken gemaakt 

voor de inzet van de Stichting IMBEO. Orange Babies is daarvan een voorbeeld. Daarnaast zal 

er gestreefd worden naar een duurzame funding voor deze projecten. Dit moet leiden tot een 

meer-jarenplan waarin de ontwikkeling van de Stichting is vastgelegd. 

 

In dat kader zal er in 2019 één project worden gerealiseerd in Namibië. Het streefbudget voor 

dit project is € 3000,-. Dit bedrag zal op dezelfde wijze worden bijeen gebracht als in 2018. 


