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JAARVERSLAG
Ups en downs
In dit jaar lag de focus voornamelijk op het vinden van samenwerkingspartners en de
mogelijkheid van een klein ONS Kantelhuis. Een aantal opties kwamen voorbij. Zo was
daar Saskia Ritsma die bij haar voormalig opvanghuis een tiny house community wilde
starten. Ik heb daar haar samenwerking aangeboden om er – met het plan van ONS
Kantelhuis – sociaal doel aan mee te geven. Daar was oren naar. Echter is daar (tot nu
toe) niets uit voort gekomen. Saskia heeft namelijk met veel pech en tegenslag te maken
gehad de afgelopen jaren waardoor het opvanghuis is gesloten en ligt het (ouderlijk) huis
bij de curator als onderpand om de opgelopen schulden mee te kunnen afbetalen. Zij zelf
zit daardoor in een situatie waardoor het zou kunnen dat ze zelf tot de doelgroep gaat
horen, waarvoor ONS Kantelhuis is bedoelt. Erg triest. Een ander plan wat langkwam is
het Land van Yemaya wat door Frits Duursma is gekocht. Ook daar heb ik het plan en
onze stichting aangeboden. Inmiddels lijkt het daar goed te lopen, doch is de focus in
eerste instantie op het realiseren van voldoende inkomsten. Wat de begrijpen valt. En de
prijzen zijn markt conform. Als laatste heb ik mijzelf met het ONS Kantelhuis
geïntroduceerd bij een stel wat land heeft geërfd in Overijssel. De eigenaren Jeroen en
Anneke zijn nu met alle aanmeldingen aan de slag. En ook daar heb ik nog verder niets
van gehoord. Ik zie deze contacten als zaadjes waar – wie weet – in de toekomst iets uit
voort kan komen. Daarnaast realiseerde ik me dat ik een prachtig plan heb, dat hoor ik van
iedereen die het leest of hoort, doch lijkt het lastig te zijn om in zo’n gekanteld project
voldoende mensen op te leveren die net zoals ik een pioniersgeest hebben en in deze
lastige fase hun schouders eronder willen zetten. Dus.. sta ik er zo goed als alleen voor.
Dat maakte dat ik besloten heb om te kijken of ik met eigen middelen wellicht een klein
huis met wat land zou kunnen kopen, om daarvanuit een mini ONS Kantelhuis te kunnen
realiseren. Gezien mijn leeftijd (57 jaar) wist ik dat het nu of nooit zou zijn. Dus op jacht
naar huizen die zouden kunnen voldoen. Laat dan net in het noorden van Nederland, de
huizenmarkt enorm aantrekken en zo bevond ik me in een vloed van huiszoekers die in
staat zijn om hoger dan de vraagprijs te bieden. De hoeveelheid huizen waar ik of niet
eens zover kon komen dat ik ze kon gaan bezichtigen en een bod op heb gedaan, zelf een
paar keer ongezien en die binnen 3 dagen, soms al dezelfde dag, verkocht waren…. Zeer
demotiverend. Het is toch gelukt, want uit het ONS Kantelhuis netwerk kwam een tip die
heeft opgeleverd dat ik – zonder tussenkomst van een makelaar – toch een klein en fijn
huisje hebben kunnen kopen. Met een bijzondere, reeds vruchten, bloemen en kruiden
producerende tuin erbij.
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28 februari is de overdrachtsdatum en daarna ga ik met hulp van Max Willemsma
langzaam maar zeker aan de slag met het huisje éérst voor onszelf en daarna voor
mogelijk ook anderen tot een warm nest om te toveren. Volgend jaar zal dus het jaar van
opbouwen worden. Vanuit en in die gemeente ga ik ook kijken of er nog andere opties en
samenwerkingspartners te vinden zijn om toch het grotere ONS Kantelhuis plan te kunnen
realiseren.

Aansluiting bij gekantelde initiatieven
We zijn ook lid geworden van de Land van Ons Coöperatie https://landvanons.nl/. Dit
initiatief voelde zo gekanteld en daarmee zo passend in de geest van ONS Kantelhuis dat
dit een logische stap is. De aanmelding staat op naam van mijzelf, omdat de variant om
als ‘bedrijf’ lid te worden ietwat ingewikkelder voor ons ligt. In de vorm zoals Land van Ons
dat beschrijft, schenkt de organisatie een stukje landeigendom aan zijn/haar medewerkers
die dan daarna het lidmaatschap zelf moeten gaan oppakken. Op deze manier zoals wij
dat nu hebben gedaan is dat andersom. Als het in de toekomst haalbaar is om per
medewerker (bestuurslid of zo) deze stap te maken, gaan we dat zeker overwegen.

ANBI Status
Dit jaar zijn we aan de slag gegaan om de ANBI status te bemachtigen. Dat is met een
kleine noodzakelijke aanpassingen aan de staturen ons ook gelukt. Hierdoor is het voor
mensen interessanter om donaties te doen. Komend jaar zullen we extra middelen nodig
hebben willen we de mini opvang plekken kunnen realiseren. Een huis vanuit eigen
middelen lukt me nog wel, maar ook alle verbouwingen en wat er nog meer bij komt kijken
bekostigen, dat wordt wat lastiger.
In het verlengde van de ANBI Status hebben we ons ook moeten aanmelden bij ‘geef.nl’
om daar de ANBI logo’s te mogen downloaden en te kunnen gebruiken. We hebben daar
onze eigen ‘goede doel’ pagina waar ook acties aan verbonden kunnen worden
(https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-herkansing/over-ons). Zo heb ik zelf de workshop
OverLeven en Ervaringsdeskundigheid daar op geplaatst om via deze workshop extra
inkomsten te genereren. Maar ook anderen kunnen acties doen om voor de stichting en
het ONS Kantelhuis project geld binnen te halen. Ook het aanmelden bij
#GIVINGTUESDAYNL hoorde hierbij. Om volledig te kunnen profiteren van deze ‘extra’s’
is tijd en menskracht nodig. Tijd die de bestuursleden niet hebben. Het komend jaar zullen
we gaan zoeken naar een vrijwilliger die dit ‘werven voor donaties’ op zich kan nemen.
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Financiële consequenties en update crediteuren (micro-credit)
Dit jaar zijn er minder financiële transacties geweest. Dit komt ook omdat ik de kosten voor
het rondrijden en het bekijken van mogelijke huizen, voor mijn eigen rekening heb
genomen. Wel heeft het bestuur een beslissing genomen om de penningmeester een
mini-credit te verstrekken. Dit om het kunnen kopen van het ‘eigen Kantelhuis’ voor elkaar
te kunnen krijgen. Het is namelijk zo dat ruim 7 jaar geleden de penningmeester en ik een
relatie hadden en toen we uit elkaar gingen nam hij de schulden van onze gezamenlijke
lening op zich. Ik heb andere schulden op mij genomen. De verdeling was ongeveer
50/50. De afgelopen jaren zijn voor ons beiden niet makkelijk geweest. Hij heeft van antikraak naar anti-kraak woning moeten verhuizen tot hij nu een ‘officiële woning’ kon krijgen.
Ik heb mijn huis moeten opgeven en ben in een chalet gaan wonen (hoezo
ervaringsdeskundig) om de schulden die ik op me had genomen afbetaald te krijgen.
Nu lag het in de bedoeling dat de gezamenlijke schulden zodra het kon, op zijn naam zou
worden geschreven. Dat is hem echter niet gelukt, omdat hij steeds weer kosten had door
de vele verhuizingen die anti-kraak met zich mee kan brengen en omdat de regels van
‘lenen’ zijn verscherpt. Zo kwam ik tot mijn schrik erachter dat alhoewel ik zelf totaal
‘schuldenvrij’ ben, dat op papier niet zo lijkt. Mijn naam was nog steeds aan die
gezamenlijke lening gekoppeld. De Stichting heeft – met een lening van mij aan de
stichting – een lening aan de penningmeester kunnen verstrekken, zodat de gezamenlijke
lening gesloten kon worden en de hypotheek kans daardoor niet zou verdwijnen. Het mes
snijd aan twee kanten. 1. De oorspronkelijke lening bestaat niet meer. 2. De lening die nu
door de stichting is verstrekt hanteert een kleiner rentepercentage bedoelt om inflatie te
corrigeren. 3. Daardoor is het makkelijker om af te lossen en kan het zelfs sneller.
Inmiddels zijn er reeds 3 termijnen afgelost.
Dat is helaas niet zo met de 2 mini-kredieten die in 2018 zijn gegeven (onder vergelijkbare
gunstige rente condities) aan 2 vrouwen die hiermee in hun persoonlijke en business
ontwikkeling konden investeren. De betaling daarvan ligt of stil of komt onregelmatig
binnen. Elke maand verzoek ik steeds weer om een betaling en hoop ik dat die uiteindelijk
wel gaat komen. Het besef dat dit 2 mensen zijn die hebben behoord tot de doelgroep
waarvoor ONS Kantelhuis ook is bedoelt, maakt dat we als stichting hebben besloten om
niet de weg te gaan van ‘incasso’ want, weten we als geen ander, dat maakt het er vaak
alleen maar ‘erger’ op. Ik blijf hopen dat dit goed gaat komen en dat het gegeven
vertrouwen niet geschaad blijft worden.

6
Strategische besluiten en vooruit kijken
Met mijn werk als verkoopster van brood op speciale markten, heb ik inkomsten voor de
stichting kunnen genereren door deze als donaties te laten uitbetalen. Dat heeft dit jaar
een bedrag van € 2.495,00 opgeleverd. Dat zijn 249.5 uren verkopen geweest. In het
komende jaar zal ik dat waar me dat lukt blijven doen. Dat geld, samen met wat er nu
wordt afgelost en wat ik persoonlijk heb kunnen vrijmaken uit mijn eigen inkomen, zal
komend jaar geïnvesteerd worden om noodzakelijke en wenselijke verbouwingen bij het
mini ONS Kantelhuis te kunnen realiseren. Alles wat we weten binnen te halen via
donaties, die van mijzelf als van anderen, zal aan dat doel worden besteed. Zoals reeds
gezegd, Als het (nu nog) niet groot lukt, dan gaan we het doen zoals het wel kan.

Soms is Kort en Krachtig, Simpel met Vlag en Wimpel
De fase van opbouwen is aangebroken. Het opbouwen van een huisje voor mijzelf,
waarbij ik ruimte wil maken om anderen te kunnen ondersteunen. Samen met Max
Willemsma en Jo Bothmer (op de achtergrond) gaan we door om het gedachtengoed van
Stichting Herkansing en ONS Kantelhuis te verspreiden en als het inspireren van anderen
mijn en onze rol is, dan is dat ook oké. Dan is er in ieder geval een mini ONS Kantelhuis
die als voorbeeld kan laten zien hoe het ‘anders’ kan.

Quinta Ansem
Voorzitter Stichting Herkansing
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FINANCIEEL OVERZICHT
2019 zijn we gestart met een positief
saldo. Inclusief uitstaande (crediteuren)
bedragen was het stichtingssaldo
€ 6.077,19. Aan het einde van 2019 was
dit gezakt naar € 2.406,34. Het
stichtingskapitaal van € 9.312,07 is
echter hoger. Echter is een groot
gedeelte van het stichtingskapitaal geld
wat nog binnen moet komen. Mede door
de nieuwe bron van inkomsten als
broodverkoopster hebben we de
zakkende trend van 2018 kunnen keren.

In het volgende deel vind u de financiële gegevens van de stichting.
Voor een uitgebreide grootboekrekening verwijs ik u graag naar:
https://onskantelhuis.nl/stichting-herkansing/
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BALANS EN RESULTATEN
Balans 2019

Overzicht van het totaalresultaat (winst en verlies)
•
•
•
•
•

inkomsten € 250.00
kosten € 1.165.15
verlies - € 915.15
overige inkomsten € 2564.51
netto resultaat € 1649.36

In detail:
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BOEKHOUDING EN VERANTWOORDING
Het is een spannend jaar geweest waar de financiële beweging overzichtelijk is
gebleven doch ook grote up’s en downs hebben gekend. Dat is te zien in de balans en
in de resultatenrekening. Al met al is er een stijgende trend qua inkomsten te zien. Dit
gaat voornamelijk over de donaties van de gewerkte uren als broodverkoopster van de
voorzitter. Wederom kunt u de volledige boekhouding van 2019 inzien op de pagina
van de stichting.

Jo Bothmer
Penningmeester Stichting Herkansing

