FINANCIEEL OVERZICHT 2019
Inkomsten
Donaties particulieren
€ 73.570,00
Donaties bedrijven
€ 33.975,60
Bankrente
€
2,57

Per saldo in 2019
meer uitgegeven €

Uitgaven
Kosten gerelateerd
aan dromen
€ 105.506,00
Overige kosten € 9.223,77

in 2019

7.181,60

€114.729,77

€114.729,77

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

Een bijzonder jaar, want in dit jaar hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd! Jubileumjaren roepen een
hoop herinneringen op en die zijn er vele. We hebben een prachtig boek samengesteld en zijn enorm trots
als we erdoorheen bladeren. Graven in het verleden deed ons breed glimlachen, verrast zijn, tranen laten,
maar bracht vooral een heel warm gevoel.
In ruim 10 jaar vingen we meer dan 400 individuele dromen en organiseerden we vele groepsactiviteiten waaraan zo’n 2.000 kinderen deelnamen. Een herinnering creëren dat was de doelstelling. Op 23 juni hebben we het 10-jarig bestaan van stichting Vang je
Droom gevierd met meer dan 200 kinderen en hun families of begeleiders en onze geweldige vrijwilligers en steunpilaren. Een dag
vol warmte en plezier.
De toekomst van Vang je Droom...
In de afgelopen 10 jaar zagen we het aantal individuele droomaanvragen groeien naar 85 per jaar en organiseerde we de laatste
jaren zo’n 4 tot 6 groepsactiviteiten. Het groeiende bereik vraagt meer en meer tijd en zorg. Met veel liefde hebben we al deze jaren
gewerkt aan het realiseren van een onbezorgd moment of onbezorgde dagen. Deze liefde blijft, de vele geïnvesteerde uren dragen
we over.

VANG JE DROOM VANAF 2020

Oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo
06 - 448 659 00
info@vangjedroom.nl
www.vangjedroom.nl
Coördinator: Judith Koerhuis
NL63ABNA0520442644

Vang je Droom blijft bestaan! Ze zal op de achtergrond transformeren naar Fonds op Naam bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Op
deze wijze kunnen wij de doelgroep, doelstelling en regio waarborgen. Alle gedoneerde gelden gaan 100% naar Vang je Droom. De
enige organisatie die aanspraak kan maken op dit fonds is Humanitas Twente. Zij wordt de uitvoerende organisatie.
Zonder dromen geen doel, zonder doel geen toekomst.
Laat kinderen in hun dromen blijven geloven.

Jessica Heutink

Voorzitter stichting Vang je Droom

STEUNPILAREN 2019
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 2019 werden dromen mede
gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.
> Stichting Diepe Hel Holten
> BC Nails
> ING fonds
> De Wilgenweard Nijverdal
> Modderpoel
> Ten Cate foundation
> Teunissen automotive
> Uniek Makelaars
> Stichting Sint Nicolaas actie De Noork
> Arctic challenge: BBD bouwmanagement
> Volvo Harrie Arendsen
> Pretpark de Waarbeek
> Virtual Lab Rijssen
> FC Twente
> Heutink
> De Smaak Van.. Almelo
> De Hooischuur Nijverdal
> PLAN Nijverdal
> Fotograaf Marieke Dijkhof
> Fotograaf Marjoly Makkinga
> Pouw automotives
> Rotaract Enschede – Hengelo
> Ellen Nieboer fotografie
> Bekking & Blitz
> Rabobank
> Rotary Hellendoorn-Nijverdal (Samen Genieten)
> Nanomi Oldenzaal
> Beleverij Hengelo
> Elastiekenkoers
> Diverse privé donaties

Het boek 10 jaar
vang je droom
10 jaar samenvatten in een boek. Veel werk,
maar wat geweldig om te doen. Met als
highlights de interviews met 10 kinderen
waarvoor we samen een droom hebben
gevangen, de ontmoeting met Johnny de Mol,
de vele bedankjes, onze vrijwilligers in beeld.
Eigenlijk is het boek een groot highlight...

jaar

Werk in uitvoering!

Ontroerende
bedankjes

Kinderen, gezinnen
schrijven soms ontroerende
bedankjes en soms liggen
er mooie verrassingen in
de postbus. Of staat er iets
bijzonders op tafel als we
foto’s komen brengen!

Dit is ‘m!
9 jaar later...
Joe, zijn droom werd
gevangen in 2010, we
zochten hem weer op
voor een interview. Hoe
gaat het nu met hem en
wat heeft het vangen van
zijn droom in 2010 voor
hem betekend?

ZIJ

maken
het
verschiL!

GROEPSACTIVITEIT 2019: Droomfestival

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.

Op zondag 23 juni vierden we ons 10-jarig bestaan met meer
dan 200 kinderen in de hoofdrol! Een dag vol activiteiten die
mogelijk werden gemaakt door vrijwilligers en steunpilaren.

DJ voor 1 dag

In 2019 hebben we maar liefst 7 weekenden
georganiseerd! Elke groep bestond uit 8
kinderen en 4 professionele begeleiders.
Het succes wordt bepaald doordat heel
duidelijk zichtbaar is hoe waardevol deze
weekenden voor de kinderen zijn. Er ontstaan
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 faciliteren 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…u raadt het al...
vooral Samen genieten!

Uitreiking van de boeken

We starten met een geweldig buffet voor alle kinderen en hun
begeleiders en families bij de Bowlingboerderij en aansluitend
gaven we het startschot. De kinderen konden in prachtige auto’s
meerijden, een graffiti kunstwerk maken, kleine robots maken,
schminken, dansen, boksen en een familiefoto laten maken. De
lancering van ons boek! De 10 geïnterviewde kinderen kregen
het de eerste exemplaren. Een geweldige droomdag die werd
afgesloten door Snelle!

Graﬁti spuiten

Zonder
dromen
geen doel,

jaar

Rapper Snelle

Autorit in fancy auto’s

Sport workshop Bilal

zonder
doel geen
toekomst

GREEP UIT INDIVIDUELE DROMEN 2019
EEN VERJAARDAGSFEEST
VOOR DENISE!
Een droomfeestje dat ze nog
niet eerder heeft gehad. Met 9
klasgenootjes naar de Scheg,
taart aansnijden, schaatsen en
weer thuis, samen een High Tea
beleven. Een fantastische en
verdiende herinnering aan haar
10e verjaardag!

ENZO KNOL ONTMOETEN
Een fijn gezin met voor ieder kind
een eigen droom. Luciano wilde
dolgraag Enzo Knol ontmoeten.
Zijn grote voorbeeld, inspirator
en motivator. Samen eten ze voor
de tv als Enzo zijn vlog deelt.
Enzo stuurt een videoboodschap
en de ontmoeting volgt snel!
Een groot dankjewel aan het
knolpowerteam.

‘VAKANSIE!’
En maar liefst 35 gezinnen
mochten weer genieten van een
langgewenste vakantie. Wat fijn
dat we dit konden realiseren.

PAARDJE IN GALOP!
Op de eerste dag van de zomervakantie een mooie
droom gevangen van Emily en haar gezin. Emily
houdt van paarden en wilde zo graag naar een
manege om te poetsen en even te voelen hoe het
is op een paard te zitten. Het werd een heerlijke
ochtend en daarna samen genieten in het
Avonturenpark! Dankjewel Reggehoeve, Renee,
Patser en Roos!

FOTOSHOOT
10 jaar geleden mocht ik met
Rowena een gedenksteen voor
haar overleden moeder uitzoeken.
Vanmiddag mocht ik haar samen
met Patrick en hun zoontje Myron
ophalen voor een fotoshoot bij JLF.
Ze waren blij en dankbaar, net als
ik.. Dank je wel drie kanjers! Ik
wens jullie geluk.

80
450 kinderen

In totaal zijn er
dromen gerealiseerd
en hebben daarmee
een mooie beleving
kunnen bieden!

Vang
je droom

in de
toekomst
...

Humanitas Twente neemt Vang je Droom onder
haar vleugels. Vang je Droom heeft heel veel
samengewerkt met deze vrijwilligersorganisatie
en gemerkt dat we heel goed bij elkaar passen.
Samen Genieten is een heel mooi voorbeeld
van wat de samenwerking voort kan brengen.
Aanvragen zullen net als altijd door hulpverleners
uit Twente en Salland bij Vang je Droom worden
gedaan. Donaties aan het Fonds op Naam Vang je
Droom bij Stichting Kinderhulp Nederland komen
gegarandeerd voor 100% ten goede aan het vangen
van dromen. De meeste vrijwilligers zijn gebleven,
Yvonne blijft ons op een afstandje volgen en Jessica
blijft verbonden als ambassadeur.
Vang je Droom is omarmt door Humanitas Twente
en Judith Koerhuis zal als coördinator zorg dragen
voor haar toekomst. Met een nieuw logo en een
nieuw gezicht, maar met de zelfde passie en liefde
gaat Vang je Droom haar toekomst tegemoet!

