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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 helaas geen projecten kunnen uitvoeren en of plannen door 

toedoen van COVID-19. 

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/.  

 
 

1.1  Activiteiten 

In 2021 zijn er helaas geen projecten uitgevoerd. COVID-19 nam kansen weg, zowel voor het 

uitvoeren van projecten dicht bij huis als verder weg, zowel door de veiligheidsrisico’s en 

door de financiële moeilijkheden die COVID-19 voor iedereen met zich meebrengt. Het team 

heeft zich gefocust op persoonlijke verbreding en is afgestudeerd als Social Integration 

Counselor en studeert in 2021 af als MBA Project Manager. 

 

1.2  Impact van de activiteiten 

De impact van de persoonlijke ontwikkeling van het team betekent dat projecten nog 

professioneler, verantwoorder en gecertificeerd uitgevoerd kunnen worden. Ook vergroot het 

ons (internationale) netwerk. De opgedane kennis wordt ingezet bij de planning, 

documentatie, uitvoering en nazorg van toekomstige projecten. 

 

2.  2021 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 2021 waren beide niet voorhanden, maar onze doelstelling, zoals beschreven in het 

jaarverslag van 2019, blijft bestaan en schuift op naar zodra COVID-19 ons weer de 

mogelijkheid geeft de doelstellingen waar te maken. 

 

Jaarverslag 2019: “Voor 2021 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 

https://stichtingimbeo.com/projecten/
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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 2021 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.” 

 

2.1 Activiteiten voor 2021 

Ook deze doelstelling schuift op naar 2022 of later (afhankelijk van COVID-19). 

 

Jaarverslag 2019: “Voor 2021 wordt er gestreefd naar een vervolg van de activiteiten in 

Namibië. In 2021 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. 

 

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 

 

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. 

 

In 2020 zijn er geen projecten uitgevoerd. 

 

In 2021 zijn er geen projecten uitgevoerd. 

 

 

4.1 Jaarrekening 

               2021  

Inkomsten 

Beginsaldo 1-1-2021 

Spaarrekening 1-1-2021 

 €         562,15 

 €        210 

 

Inkomsten uit eigen fondsenwerving  €         0  

Inkomsten uit donaties  €         20   

   

   

Totale inkomsten  €         792,15  

   

   

Bestedingen   

Kosten werving baten  €             122,00   

Kosten beheer en administratie  €             120,58  

Besteed aan doelstelling  €               00,00  

Toevoeging aan reserves  €             792,15  

   

Totale kosten/bestedingen  €          1014,73  
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5.  Begroting voor 2022 

Zoals in punt 2.1 (activiteiten) van het jaarverslag 2021 vermeld zal 2022 voor de Stichting 

opnieuw in het teken staan van verschillende activiteiten (mits verbeterde COVID-19 situatie). 

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 31-12-2022: € 117,63 

 

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      € 1000,00 

 


