
Jaarverslag Stichting Kaleb 
Op 1-1-2018 bestond het bestuur van Stichting Kaleb uit de volgende personen: 
voorzitter: Timo Gerritsen  
penningmeester: Jaap Rijneveld 
secretaris: Jolanda Post  
algemene bestuursleden: Thea van Urk Dam, Jochem Molenaar, Benjamin Gerritsen,  Jannine Opmeer-
Hartman 

Doel van stichting Kaleb: Het doel van stichting Kaleb is om kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-26 
jaar te vertellen van de Here Jezus Christus, ze tot Hem te leiden,  ze op te bouwen in het geloof en ze 
leren verantwoordelijkheid te nemen door zich in te zetten in het Koninkrijk van God. 

Agenda activiteiten + verantwoordelijken bestuur voor 2018 
Kick off    27 januari  hele bestuur  
wintersportreis  Zwitserland 24 februari – 3 maart Benjamin Gerritsen 
Inspireweekend  9-11 maart  Timo Gerritsen 
Toerustingdagen  7 april en 9 juni  Jolanda Post 
Gebedsavond   10 juli   Thea van Urk-Dam  
Kamp Schiermonnikoog  21 - 28 juli  Jolanda Post  
dankstond   11 september  Thea van Urk-Dam 
Inspireweekend   12 – 14 oktober  Timo Gerritsen 
jongerenweekend  9 - 11 november Joachim Gerritsen 
 

Het bestuur is bij elkaar gekomen op: 
Heidag : 12 januari  we nemen afscheid van Benjamin en Jochem 
13 februari  
27  maart 
15 mei 
2 juli   
6 september   Sandra Schievink nieuw in bestuur (wintersport) 
30 oktober  
18 december  Sandra geeft aan te stoppen ivm persoonlijke omstandigheden 
 
Tijdens de vergaderingen werd nagedacht over de activiteiten, contact gehouden met coördinatoren, 
besluiten genomen, en daar waar nodig ondersteunende hulp geboden bij activiteiten.  Van iedere 
vergadering zijn notulen gemaakt. 

Het bestuur is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een 
activiteit binnen Stichting Kaleb. 

Alle lijsten werden gecodeerd in verband met de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei is ingegaan.  
De algemene voorwaarden zijn aangepast en er is een aparte lijst met voorwaarden toegevoegd rondom 
het maken van foto’s en filmpjes tijdens een activiteit.  Bij het aanmelden voor een activiteit moet hier 
keuze in gemaakt worden. 



Hoe zijn de activiteiten verlopen: 
 In 2018 is veel Zegen ervaren in de voorbereiding en tijdens  de activiteiten. 

Kick off: De kickoff werd gehouden in Ede. Tijdens een dankdienst werd stil gestaan bij de mooie 
momenten die we mee mochten maken in 2017 en werd vooruit gekeken naar 2018. Tijdens diverse 
workshops stond de ontmoeting centraal. Als afsluiting van deze dag werd een bidstond gehouden. 

Met de coördinatoren werd de dag afgesloten met een etentje als dank voor hun inzet het afgelopen 
jaar. 

 Wintersport: Locatie dit jaar was Adelboden (Zwitserland). Om de kosten te dekken waren er  4 
medereizigers. Zij waren geen deelnemers maar betaalden mee in de reiskosten. Thema van de reis: 
“Timo out”. Aan de hand van een boekje van David de Vos werden de Bijbelstudies gehouden. Dit jaar 
een nieuw beleid rondom het gebruik van alcohol. Deelnemers moesten akkoord geven bij aanmelden 
voor een alcoholvrije reis. Dit beleid werd goed opgepakt door deelnemers en leiders. 

Inspireweekenden:   
In maart heeft het 1e weekend plaats gevonden in Putten. Om deelnemers te motiveren werd een 
promotiefilmpje gedeeld en via diverse mediakanalen gedeeld. Een mooi weekend waarin tieners een 
onvergetelijke tijd mochten beleven 

In september heeft het 2e inspireweekend plaats gevonden. Een grote opkomst van deelnemers. In 3 
leeftijdsgroepen werden de activiteiten gehouden. Nieuw dit weekend was het stille tijd moment aan 
het begin van de dag. Een mooi moment dat door tieners goed werd opgepakt. Een kernteam heeft voor 
dit weekend de opzet gemaakt en de lijnen  uitgezet. De rest van de leiders werden op de voorbereiding 
middag meegenomen in de opzet en het doel van het weekend. 

Schierkampen: De grootste activiteit in 2018 was het kamp op Schiermonnikoog van 21 - 28 juli. 
Toerusting van leiding heeft plaatsgevonden tijdens 2 toerustingdagen april en in juni.  Hier werd de 
nadruk gelegd op “ passie voor gebed, je groepje en je team”. Onder leiding van trainers en sprekers zijn 
deze onderwerpen verder uitgediept.  

De kampweek was volgeboekt op alle boerderijen.  Dit jaar telden we  6 leeftijdsgroepen.  De B werd 
gesplitst in B14 en B15. Nieuw was de locatie voor de A boerderij. Deze keer samen met B14 op de 
kooiplaats waar uitbreiding gekomen is door middel van tenten. Dit verliep erg goed en zullen we in 
2018 voortzetten. We mogen  terugkijken op een bijzondere week. Kinderen/tieners/jongeren mochten 
een mooie en onvergetelijke week beleven. 

Jongerenweekenden:  
In November is er een jongerenweekend in Putten geweest. Thema: To the Limit. Teleurstelling was er 
rondom het aantal deelnemers. Een mooi weekend geweest waarin  veel Zegen werd ervaren en nieuwe 
vriendschappen werden gesloten. Er wordt nog gezocht naar een coördinator voor deze weekenden en 
een bestuurslid die dit weekend vanuit het bestuur gaat sturen. 

Gebedsavonden: We zijn ons bewust dat we dit werk alleen door de Kracht van God kunnen en mogen 
doen. Dit jaar is er 3x een gebedsmoment geweest. 1x tijdens de Kick off in Ede, 2 x in de Bilt en op Urk. 
Een ieder die het werk van Kaleb een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd om mee te bidden. Ook is 
er iedere maand in den Haag een bidstond in een vast groepje.  



PR/advertenties/Facebook/site 
 Op velerlei wijze is het werk van Stichting Kaleb onder de aandacht gebracht.  
Tijdens Schier is de Facebook pagina heel veel bekeken. Dit omdat er iedere dag foto’s en filmpjes 
geplaatst werden. Er werd enthousiast gereageerd op deze foto’s en filmpjes. 

Er is iemand gevonden die meehelpt met het tot stand brengen van de Kalebiet. 

Iedere maand gaat er via de mail een nieuwsbrief uit naar allen die Kaleb een warm hart toedragen. 

Financiële plaatje 
We mochten met een positief resultaat het jaar afsluiten. We zijn dankbaar voor alle giften die we 
jaarlijks mogen ontvangen en zijn ons bewust dat we door deze giften ons werk mogen doen. 

Er is een begin gemaakt met een onderzoek naar Ideal betaling. We kijken naar de mogelijkheden om bij 
aanmelden voor een activiteit de deelnemers via Ideal te laten betalen. 

Er is geld beschikbaar gesteld voor een leidingpotje. Hieruit worden gelden aangevuld voor leiders die 
niet de volle deelnemersgelden kunnen betalen. Een aanvulling op het Kalebpotje dat voor deelnemers 
is bedoelt.  

Conclusie: 
We mogen terugkijken op een bijzonder Gezegend jaar. Waarin we veel kinderen/tieners en jongeren 
bekent mochten maken met het Evangelie en ze dichterbij Jezus mochten brengen. Met dankbaarheid in 
onze hart en vol verlangen zien we uit naar wat God gaat doen in 2019. 

 


