FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Inkomsten			Uitgaven
Donaties particulieren		 Kosten gerelateerd
€ 7.653,89 aan dromen
€ 85.657,Donaties bedrijven		 Overige kosten € 7.093,74
€100.919,57
Bankrente
€
7,66
Per saldo in 2018
minder uitgegeven
dan ontvangen 				

€ 15.830,38

€108.581,12		

€108.581,12

Hierbij vermelden we graag dat veel bedrijven hun diensten
aanbieden, waardoor gemaakte kosten niet zichtbaar zijn.

in 2018
Het jaar 2008 is het jaar waarin ik samen met 3 vriendinnen bedenk hoe we een stichting voor minder
kansrijke kinderen kunnen gaan neerzetten. Een jaar brainstormen. Wie wordt onze doelgroep, wat wordt
onze doelstelling, onze visie en missie en vooral hoe gaan we te werk. Heel bijzonder is het op te merken
dat dit eerste jaar van grote waarde is geweest. De tijd nemen om alles goed te overdenken, veel andere
organisaties spreken, ervaringsdeskundigen, om van te leren, daarna goed je kaders bepalen en dan gaan!
2018 heeft vooral Yvonne en mij doen graven in het verleden. Het heeft ons breed doen glimlachen, verrassen, tranen doen laten, maar
vooral heel veel doen glimlachen. 2018 was het jaar waarin we de plannen bedachten voor ons jubileumjaar 2019, want dan is het 10 jaar
geleden dat we daadwerkelijk dromen zijn gaan realiseren.
De cijfers over armoede in Nederland zijn nog steeds indrukwekkend. Zelfs nu de economie weer een paar jaar groeit, daalt het aantal
huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens nauwelijks. Het aantal mensen dat langdurig arm is, groeit zelfs. Er is veel ‘stille’
armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten.
Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner.

VANG JE DROOM
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Vele dromen vangen heeft ons geleerd dat er nog heel veel kinderen met een ‘onzichtbare rolstoel’ in Nederland zijn. Kinderen waar je
niet direct aan kunt zien dat ze opgroeien met heel weinig financiële middelen waardoor een dagje uit, een kleine vakantie, een fijn bed,
een keertje nieuwe kleren, je een prinses voelen voor 1 dag, op het podium in een theater staan, een festival bezoeken en heel veel mooie
dromen meer niet haalbaar zijn.
We zijn nog altijd dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers, steunpilaren en
hulpverleners al bijna 10 jaar kinderen in Twente en Salland een mooie beleving
kunnen bezorgen. Een herinnering voor altijd.

Jessica Heutink

Voorzitter stichting Vang je Droom

STEUNPILAREN 2017
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder
andere mensen en organisaties. Wij
noemen ze dan ook de ‘steunpilaren’
van onze stichting. Je kunt steunpilaar
zijn door op organisatorisch of op
financieel vlak bij te dragen aan het
realiseren van dromen. In 2018 werden
dromen mede gerealiseerd door
onderstaande steunpilaren.
> Volvo Harrie Arendsen 			
> Pretpark De Waarbeek Hengelo
> FC Twente
> Fysius rugexperts
> De Smaak van.. Almelo
> De Hooischuur Nijverdal
> Gym to B Nijverdal
> Fotograaf Marieke Dijkhof
> Pouw automotives
> Deltion Zwolle
> Truckrun Rijssen-Holten
> Rotaract Enschede-Hengelo
> Vormselwerkgroep H. Antonius
van Padua-kerk Nijverdal
> Zandstuve Den Ham
> ING fonds
> Dauwpop
> Ellen Nieboer Fotografie
> Assink Pure Identity
> Communiegroep Nijverdal
> PC kerk de Schelfhorst
> Privé donatie: ballonvaart
> ANWB: waardecheque voor aanschaf auto
(Samen Genieten)
> Rotary Hellendoorn-Nijverdal (Samen Genieten)
> Diverse privé donaties

MOOIE ONTMOETING
Hoe een spontane ontmoeting resulteerde in een spontane rap. In 2018 ontmoette
Jessica Saman Amini met zijn band en team op Oerol. Zij maakten een bijzondere
rap voor stichting Vang je Droom.
> Alle kinderen zijn rijzende sterren

Zwart of wit
Klein of groot
Elk kind heeft een droom
Zolang je loopt
Is er hoop
Hier heb je een hengel
Vang je droom
Hoofd omhoog
Voor je het weet zal het veranderd zijn
Laat niemand op je neerkijken
omdat je anders lijkt

Saman Amini

BIJZONDERE ACTIE TIJDENS BRUISEND
NIJVERDAL IN SEPTEMBER
Alle klassen van de basisscholen uit Nijverdal mogen een droom voor een ander
bedenken en op een kaartje schrijven. Deze werden verzameld in de droomboom
die bij de SNS bank in de etalage stond. Samen met de SNS Nijverdal heeft Vang je
Droom 3 dromen uitgekozen. Een wordt heel snel gerealiseerd en de andere twee
zullen in 2019 plaatsvinden.

Een
boom vol
mooie

dromen

Gerealiseerde droom beschreven door Elody:
2 meisjes hebben een ernstig zieke moeder. Ze kan
niet naar de speeltuin met ze. Een trampoline in de
tuin zal de kinderen en hun ouders plezier bezorgen.

GREEP UIT GROEPSACTIVITEITEN 2018
BIJZONDERE SAMENWERKING
MET HUMANITAS TWENTE
Stichting Vang je droom en Humanitas Twente
zijn in 2016 een samenwerking aangegaan om
deelnemers van Humanitas Twente een weekend vol plezier te kunnen geven.
Het succes van ‘Samen genieten’ heeft gemaakt
dat er in 2018 6 thematische weekenden georganiseerd! Elke groep bestond niet uit 6 maar 8
kinderen en 3 twee professionele begeleiders.
Het succes wordt bepaald doordat heel duidelijk
zichtbaar is hoe waardevol deze weekenden
voor de kinderen zijn. Er ontstaan hele mooie
contacten die soms zelfs leiden tot vriendschappen. Dit is mogelijk om dat bij de samenstelling
van de groepen onder andere wordt gekeken
uit welke woonplaats de kinderen komen. Het
bijzondere van de samenwerking is dat Stichting
Vang je droom deze weekenden faciliteert en dat
Humanitas Twente de organisatie en de inhoud
op zich neemt. Het uiteindelijke doel is dat de
jongeren een heerlijk, onbezorgd weekend hebben en dat we met zijn allen Samen genieten!

HELDEN EN KAMPIOENENDAG
Kinderen en hun families hebben genoten van boksen,
voetbal, dans, pannenkoeken eten en een fotoshoot.
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DROOMDAG BIJ STADSLAB IN ALMELO
Kinderen waarvan de ouders klant zijn bij de
voedselbank hebben 3 belevingsworkshops
doorlopen. Graffiti spuiten robots en tapas
maken. De Tapas hebben we aan het einde van
de middag heerlijk samen gegeten.

EEN ONTSPANNEN WEEKEND VOOR JONGEREN AANGESLOTEN BIJ TALK ’N JOY
Talk ’n Joy is voor jongeren van wie vader en/of moeder een verslavingsprobleem
heeft. Even weekend ontspannen, genieten en samen delen is heel waardevol.

SIZTWENTE GAAT WATERSKIËN
MET JONGE MANTELZORGERS
13 oktober en het is 26 graden! Een mooie dag om
elkaar te ontmoeten, een nieuwe uitdaging aan te
gaan en door te zetten.
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STUDENTEN SCW DELTION COLLEGE
ORGANISEREN DAG VOOR AZC SCHOOL
Leerlingen hebben genoten van een dag
vol activiteiten op het Deltion.

200

70

41

droom
vakanties!

DROOMAUTODAG IN ZANDVOORT
Gezinnen van de organisatie BOWIE hebben mogen genieten
van een spectaculaire dag op het circuit van Zandvoort!

GREEP UIT INDIVIDUELE DROMEN 2018
PAARDRIJDEN OP HET STRAND
Iris wil graag haar hoofd vrij maken
door samen met haar hartsvriendin
te gaan paardrijden op het strand.

Salland

Twente

Vang
je
droom
PORSCHE RIJDEN
Duncan wil een dagje in een Prosche rijden.
DIEREN VERZORGEN
Ashley droomt van een dagje dieren
verzorgen.

FOTOSHOOT
Dominique droomt van een fotoshoot met haar
persoonlijk begeleidster.

in 2018

In 2018 hebben we maar liefst
71 dromen gerealiseerd, waaronder
41 vakanties, 6 groepsactiviteiten
georganiseerd en daarmee

MAAR LIEFST
400 KINDEREN EEN
MOOIE BELEVING
KUNNEN BIEDEN!

JULIANATOREN
Met privé chauffeur naar de
Julianatoren.

EEN BEZOEK AAN DE EFTELING
Slapen in het droomhotel van de
Efteling en het park bezoeken.

