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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 met mensen, kinderen en jongeren, in de wereld 

waar dit niet vanzelfsprekend is en op die plaatsen zet IMBEO zich in om deze kinderen en 

jongeren ook mee te laten tellen op dit vlak. 

Daarnaast streeft IMBEO ernaar om een bron van kennisdeling te zijn, een (werk)plek waar 

mensen de expressie van talenten en hun ideeën kwijt kunnen. Het onderling delen van kennis 

over de doelgroep zoals hoe je met kwetsbaarheid of cultuur omgaat, binnen het team van 

IMBEO, maar ook kennisdeling tussen de deelnemers zoals het delen van hun passie, speelt 

een grote rol. 

Afgelopen jaar heeft IMBEO gekozen voor het realiseren van alleen één project gezien de 

beschikbaarheid van financiën en mankracht. Echter de ambitie blijft als organisatie te groeien. 

In 2019 heeft IMBEO een succesvol project uit 2018 in gelijksoortige vorm herhaald. Deze 

keer hebben in Namibië op de locatie in Five Rand, Okahandja, rond de 80 kinderen hun 

talenten en passies kunnen ontwikkelen en delen. Wederom was dit alleen mogelijk door de 

steun van donateurs en sponsors, maar ook door de steun van vrijwilligers. 

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

van de stichting in 2019. Ook het toekomstbeeld van IMBEO in 2020 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 en delen 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. Voor de 

projecten van IMBEO zie https://stichtingimbeo.com/projecten/.  

 

Doorgaand op het succes van 2018 is de doelstelling voor 2019 ontwikkelend en hebben we 

één project in Namibië uitgevoerd. 
 

1.1  Activiteiten 

Namibië: In Juli 2019 is er opnieuw een project uitgevoerd in Namibië, Okahandja, in 

samenwerking met Stichting Orange Babies (www.orange-babies.nl). In 2018 is in overleg 

met Stichting Orange Babies is afgesproken dat de projecten uit 2018 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 Stichting IMBEO om langdurige 

relaties aan te gaan en daarmee continuïteit te kunnen bieden in de ontwikkeling van de 

kinderen. Het onderhouden van contact zowel met het management van Orange Babies als 

met de lokale medewerkers en het gezamenlijk inzien van de waarde van het voorgaande 

IMBEO project heeft deze continuïteit bewerkstelligd. In 2019 is het project van 2018 dan 

ook in grotere vormen herhaald. 

 

1.2  Impact van de activiteiten 

Naast de impact die de projecten van IMBEO hebben op de kinderen, creëert IMBEO ook een 

kans voor, naast een uitwisseling van kennis van dans-talenten, een uitwisseling van culturele 

en maatschappelijke contexten. Dat is een cruciaal leeronderdeel van de verrijking van de 

kennis van beide communities op een andere plek op aarde in deze tijd. Dit is verrijkend voor 

zowel de lokale community als de leden van IMBEO, en inspireert op een level waar je ‘thuis’ 

niet aan toe zou komen. Dit hebben we ook gemerkt door de dankbaarheid die zowel kinderen 

als stafleden als managers van Orange Babies naar ons hebben geuit. De kennisdeling in de 

projecten van IMBEO zijn niet lineair van IMBEO-docent tot deelnemend kind, maar de 

kennisdeling is circulair en holistisch. Alle mogelijk betrokkenen bij een IMBEO project 

leren, ervaren en delen op hun eigen door IMBEO doordachte manier. Inspireren en 

geïnspireerd worden kennis nemen en geven zijn van grote waarde in IMBEO’s projecten. 

 

Cijfers project 2019 

 Deelnemende kinderen: ±80 

 Orange Babies stafleden: ±20 

 IMBEO stafleden: 4 

 Bezoekers voorstelling: 150+ 

 Betrokken donateurs: ±25 

 

https://stichtingimbeo.com/projecten/
http://www.orange-babies.nl/
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Kinderen 

De impact op de kinderen is van ondenkbare waarde. De kinderen worden uit hun dagelijkse 

sleur gehaald waarin ze vaak na school werken om geld te verdienen voor de familie of voor 

het huishouden te zorgen. Ouders of verzorgers, als die er zijn, werken vaak veel en lang, en 

er blijft weinig tijd over om de kinderen de aandacht te geven die ze als kind verdienen. In dit 

project konden de kinderen weer even kind zijn, samenwerken, samen dingen creëren, sport 

en kunst beoefenen, hun talenten en dromen ontdekken en ontwikkelen, hun talenten laten 

zien aan andere mensen en zich daardoor gezien en gewaardeerd worden, hun vragen stellen, 

en hun nieuwe doelen bereiken en, heel belangrijk, hun kennis (leren) delen met anderen. 

Door dit alles verbeteren de kinderen zichtbaar hun zelfvertrouwen en krijgen ze nieuwe 

sociale contacten.  

 

De kinderen waren ongelofelijk enthousiast en gedisciplineerd. Het feit dat ze soms wel twee 

uur moeten omlopen om bij ons eerst de kunnen dansen voordat ze naar huis gaan bewijst 

deze uiterste discipline. De dansactiviteiten werden naschools uitgevoerd en het project werd 

afgesloten met een presentatie, waarin ze laten zien wat ze hebben geleerd. De kinderen die in 

2018 al hebben meegedaan kregen een apart programma zodat we de verdieping in konden 

gaan. 

 

IMBEO brengt de kinderen een tijdelijke structuur met dansplezier, blijdschap, een speciaal 

gevoel, een moment om van te genieten, naar vooruit te kijken en op terug te kijken en een 

kans om hun artistieke eigen inbreng te laten zien. De door IMBEO gecreëerde inspiratie en 

motivatie bij de deelnemers zijn, volgens de follow-up feedback van Orange Babies, voor 

langere tijd zichtbaar. 

 

Organisaties 

Voor de organisaties biedt IMBEO een unieke kans. Voor de organisatie betekent IMBEO dat 

zij de kinderen iets kunnen geven wat zij normaal niet kunnen betalen, maar wat ze het liefst 

wel zien gebeuren. Orange Babies legde ons uit dat zij de afgelopen jaren 25% van hun 

budget moesten bezuinigen en daardoor alle kansen verloren om de kinderen iets extra’s te 

bieden. De activiteiten in de Five-Rand community konden alleen nog maar uit primaire 

voorzieningen bestaan zoals het voeden van de kinderen. Voor de kinderen ziet het hele jaar 

er hetzelfde uit, omdat er vaak geen ‘speciale’ activiteiten in hun leven bestaan. IMBEO geeft 

organisaties de kans deze onvergetelijke en inspirerende activiteit aan te bieden aan de 

kinderen. Uit dankbaarheid van Orange Babies blijkt hun enthousiasme, en ook voor komend 

jaar staat Orange Babies open voor samenwerking. Zoals bevestigd door de countrymanager 

van Orange Babies Namibië: als zij een sponsor vinden voor een IMBEO project, dan zullen 

zij ons zelf uitnodigen. 

 

Naast de extra hulp die wij aanbieden bijvoorbeeld in de keuken van Orange Babies, heeft de 

samenwerking tussen IMBEO en de lokale stafleden ook andere grote voordelen. De lokale 

staff behoort tot de Five-Rand community en daarom ook tot de mensen met lage inkomens. 

Doordat wij naar Namibië komen krijgen zij de kans om te communiceren met mensen van 

een andere cultuur, van een ander gedeelte van de wereld, en kunnen zij ons van alles vragen 

om hun algemene wereldkennis te verbreden. Ook kunnen zij zien hoe wij met de kinderen 

werken en daarvan leren. Daarnaast merken we dat we ze uit hun dagelijkse sleur halen en een 

enorme lach op hun gezicht toveren alleen al bij het binnenlopen van het terrein. Zoals bij de 

kinderen is er ook voor hun weinig variatie in hun leven en wij brengen iets anders dan hun 

dagelijkse sleur. Ze fleuren helemaal op. Ook hebben de stafleden hebben meer zicht op wat 

er bij die kinderen leeft. 
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De stafleden van Orange Babies hebben ook van onze projecten geleerd en blijven met ons in 

contact. Dat geeft mogelijkheden voor IMBEO om niet alleen een project uit te voeren en dan 

weer te vertrekken, maar ook de staff te begeleiden in de verdere ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

Medewerkers IMBEO 

De vrijwilligers van IMBEO leren hun kennis te delen in een werkveld dat extreem veel 

anders is dan wat zij gewend zijn. Zij leren omgaan met diversiteit, cultuurverschillen, een 

ander klimaat, een andere omgeving met andere regels en andere mensen met andere 

gedragspatronen. Ook leren ze reflecteren op hetgeen dat zij zien in de armste wijken ter 

wereld. Het is een levenservaring om niet alleen zo een omgeving te zien, maar ook te leren 

hoe het functioneert, om de mensen te leren kennen, te communiceren in een andere taal en 

om te zien en ondervinden hoe plaatsen zoals five-rand Namibië verbeterd kunnen worden, 

met in dit geval een IMBEO project. De lessen die ze leren nemen zij weer mee naar het 

Nederlandse dagelijks leven. 

 

Omgeving 

Doordat de kinderen die aan het project meedoen hun kennis delen met anderen heeft IMBEO 

ook een positief effect op de omgeving. Ook worden mensen uit de omgeving uitgenodigd en 

betrokken bij de voorstelling, waardoor ze de talenten van hun kinderen/vrienden/familie 

kunnen zien. Op hun beurt raken zij weer geïnspireerd en geënthousiasmeerd, merken wij uit 

reacties na de voorstelling. Daardoor hopen wij op meer stimulatie voor het ontwikkelen van 

talenten van kinderen/vrienden/familie in hun omgeving. 
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2.  2020 en verder.. 

De uitvoerende mogelijkheden die Stichting IMBEO heeft worden bepaald door de financiële 

middelen en de beschikbaarheid van capaciteit en potentiele opties om projecten te realiseren. 

In 2019 waren beide voorhanden. Een financiële buffer voor toekomstige jaren kon helaas 

opnieuw niet worden gerealiseerd, door een zwaar tegenvallende crowdfundings actie. Bij 

stichting Voor De Kunst hadden we een actie opgezet om geld in te zamelen van donateurs. 

Helaas kreeg de actie niet genoeg bekendheid en daardoor steun. 

 

 In 2018 is reeds aangegeven dat de persoonlijke loopbaan ontwikkeling van de initiatiefnemers 

de nodige tijd en aandacht vergt voor 2019. Vanwege deze redenen is 1 van de initiatiefnemers, 

niet meer actief binnen de stichting. Voor de andere persoon blijft de reden nog gelding. Dit is 

ook de reden dat de stichting is verhuisd, en dat er een wijziging in het bestuur heeft 

plaatsgevonden in 2019. 

 

Voor 2020 zullen we de ambitie om de buffer te vergroten loslaten. Dit gezien de capaciteit van 

de stichting op dit moment. 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. 

 

Op dit moment is de initiatiefnemer drukbezig met afstuderen en binnen het afstudeerplan is 

mogelijk gemaakt nieuwe projecten te ontwikkelen. In principe gaan we er vanuit dat dit kosten 

neutraal is. 

 

Vanuit de studie heeft de initiatiefnemer heeft tegelijkertijd ook plannen om het over een andere 

boeg te trekken en te gaan samenwerken met andere organisaties. Binnen haar MA opleiding 

‘Social Integration/International Psychology and Education’ krijgt zij voldoende kansen om 

zich te binden aan een NGO netwerk waaraan zij projecten van IMBEO kan aanbieden. Dit zal 

betekenen dat IMBEO niet meer voor 100% haar eigen projecten hoeft te financieren, wat 

nieuwe mogelijkheden zal bieden voor de stichting. 

 

Om de kosten omlaag te brengen streeft de Stichting ernaar om in 2020 een project dichter bij 

huis te organiseren. Dit sluit overigens niet uit dat de mogelijkheden voor het continueren van 

de projecten bij Orange Babies meegenomen worden in de besluiten. 

 

In 2019 hebben we gewerkt met professionele dansdocenten. Onbezoldigd vanwege de beperkte 

financiële ruimte. Opnieuw is er in 2019 ervaring opgedaan met vrijwillige professionele 

dansdocenten, stagiaires en alumni. Deze ervaringen van afgelopen seizoen zullen worden 

verwekt in ons overdrachtsdossier welke ook handleiding is voor toekomstige betrokkenen. De 

professionals waarmee wij afgelopen seizoen hebben gewerkt hebben allen laten weten bij te 

willen dragen aan projecten in te toekomst. 

2.1 Activiteiten voor 2020 

Voor 2020 wordt er gestreefd naar een vervolg van de activiteiten in Namibië. In 2020 kan daar 

op zijn minst invulling aan gegeven worden doordat IMBEO met Orange Babies in contact 

blijft over eventuele vervolgstappen. Projecten zullen nader gediscussieerd worden, de 

contacten zullen we dan ook actief onderhouden. 
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Voor het verkrijgen van de financiële middelen op korte termijn zullen nieuwe manieren 

gevonden moeten worden. Zoeken naar vaste sponsoren en tegelijkertijd samenwerken met 

andere organisaties zal de prioriteit hebben. 

 

Acties: 

 Afstuderen en verdere scholingscarrière. 

 Positionering (netwerkorganisatie): Contacten onderhouden met Orange Babies en 

samenwerking met andere organisaties/scholen. 

 (Vaste) sponsoren actie. 

 Project dichter bij huis. 
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3.  Organisatie 

De Stichting IMBEO heeft twee initiatiefnemers Lynn Gerrits en Dieuwertje Hazeleger. Zoals 

bovenstaand vermeld is Lynn Gerrits verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 

projecten. De organisatie bestaat uit een bestuur en een artistiek en zakelijk leider Lynn Gerrits, 

onbezoldigd.  

 

Stichting IMBEO 

Prinses Irenestraat 17 

6576BC Ooij 

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. T. E. Gerrits 

Secretaris:   mevr. L. Miggelbrink-Ammerlaan 

 

Er is in 2019 één wisseling in het bestuur geweest. Penningmeester T.E. Gerrits komt in de 

plaats van P.L.M. Dingemans. Het bestuur is onbezoldigd en zijn beschikbaar voor een 

volgende termijn. 

3.2 Werknemers 

De Stichting IMBEO heeft geen werknemers in dienst. In die zin werken we met vrijwilligers. 

  

mailto:info@stichtingimbeo.com
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4. Jaarrekening - Toelichting 

Stichting IMBEO is 30-5-2017 opgericht. In 2018 is de eerste jaarrekening opgemaakt waarin 

de financiële cijfers van 2017 meegeconsolideerd zijn. 

 

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, zie ook jaarverslag 

van 2018. 

 

In 2019 hebben we één project gedraaid vanuit de financiële ruimte plus de aanvullende 

middelen die we hebben ontvangen. Dit jaar is afgesloten met een batig banksaldo. 

 

 

4.1 Jaarrekening 

               2019  

Inkomsten 

Beginsaldo 1-1-2019  €         138,62 

 

Inkomsten uit eigen fondsenwerving  €         1.180,00   

Inkomsten uit donaties  €         1.264,82   

   

   

Totale inkomsten  €         2.583,44  

   

   

Bestedingen   

Kosten werving baten  €              76,00   

Kosten beheer en administratie  €            121,69  

Besteed aan doelstelling  €         1.534,97  

Toevoeging aan reserves  €             850,78  

   

Totale kosten/bestedingen  €          2583,44  
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5.  Begroting voor 2020 

Zoals in punt 2.1 (activiteiten) van het jaarverslag 2019 vermeld zal 2020 voor de Stichting 

opnieuw in het teken staan van verschillende activiteiten. Daarnaast zal er gestreefd worden 

naar een duurzame funding voor deze projecten. Dit moet leiden tot een meerjarenplan waarin 

de ontwikkeling van de Stichting is vastgelegd. 

 

5.1 Begroting in geld 

Banksaldo 31-12-2019: € 850,78 

 

Kosten 

 

 Afstuderen en verdere scholingscarrière   € 0,00 

 Positionering (netwerkorganisatie)    € 0,00 

 (Vaste) sponsoren actie     € 0,00 

 Project dichter bij huis     € 500,00 

 Vaste lasten       € 265,00 

 

Inkomsten 

 

 (Vaste) sponsoren actie      € 500,00 


