
Jaarverslag Stichting Kaleb 

Op 1-1-2019 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, Sandra Schievink,  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 en verantwoordelijken bestuur voor 2019 

Kick off    26 januari  hele bestuur  

wintersportreis  Zwitserland 16-23 februari  Sandra Schievink 

Inspireweekend  15-17 maart  Timo Gerritsen 

Toerustingdag   6 april   Jolanda Post 

Kamp Schiermonnikoog  21 - 28 juli  Jolanda Post  

Inspireweekend   13-15 september Timo Gerritsen 

Gebedsmomenten  hele jaar door  Thea van Urk Dam 

Het bestuur is bij elkaar gekomen op: 

Visiedag : 12 januari we nemen afscheid van Sandra Schievink 

19 maart  Welkom aan William Kastelein als penningmeester. Jaap gaat wintersport doen. 

14 mei   Thea als langstzittend bestuurslid in het zonnetje gezet 

2 juli   

6 oktober     

19 december   

 

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. 

Er zijn wisselingen geweest in het bestuur. Nieuw binnengekomen, vertrokken en wisselingen wat betreft 

verantwoordelijkheden activiteiten. We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

De algemene voorwaarden zijn aangepast en in verband met de nieuw AVG wet is er een aparte 

voorwaardenlijst toegevoegd rondom het maken van foto’s en filmpjes tijdens een activiteit.  Bij het 

aanmelden voor een activiteit moet hier een keuze in gemaakt worden. 

Hoe zijn de activiteiten verlopen: 

 In 2019 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 2018 en werd vooruit gekeken naar 2019. 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 Italië. Tijdens de Bijbelstudies en powerpreaches werd stil gestaan bij de 

persoon Jozua uit de bijbel. Er werd met name gekeken naar zijn stage periode bij Mozes, zijn leiderschap 

en zijn kwaliteiten.  

Inspireweekenden:   

In maart heeft het 1e weekend plaats gevonden in Putten. Met een kleinere groep deelnemers (25) mocht 

er een mooi weekend beleefd worden. Als aandachtspunt wordt gekeken om leiding meer toe te rusten op 

fijngevoeligheid en het Geestelijk inzicht.  

In september heeft het 2e inspireweekend plaats gevonden, eveneens in Putten. Een grote opkomst van 

deelnemers. In 3 leeftijdsgroepen werden de activiteiten gehouden. Het thema was: Liked by One.  

Schierkampen: De grootste activiteit in 2019 was het kamp op Schiermonnikoog van 20 - 27 juli. Toerusting 

van leiding heeft plaatsgevonden tijdens de toerustingdag op 6 april.  Onder leiding van trainers en sprekers 

werden een aantal handreikingen gedaan op het thema “wie ben ik als leider”. Gekeken werd naar je 

persoonlijke gaven/talenten, je voorbeeldfunctie en de rol van het gebed binnen het Kalebwerk.  

De kampweek was heel snel volgeboekt op alle boerderijen.  Dit jaar telden we  6 leeftijdsgroepen en een 

Masterclass voor deelnemers van 19+. Zij werden toegerust in leidingtaken, mochten stage lopen op de 

jongste boerderijen en kregen veel persoonlijke ondersteuning, feedback en hulp. We mogen  terugkijken 

op een bijzondere week.  

Als dank voor het vele werk hebben we Annette Kastelein (coördinator zomerkampen) in het zonnetje 

gezet. Zij ontving een ticket voor een concert bij Andre Rieu. 

 

Jongerenweekenden:  

Helaas kon het jongerenweekend niet doorgaan in 2019. Het samenstellen van een team met leiding en 

organisatie verliep heel moeizaam. Ook een kartrekker werd niet gevonden. Om dit in 2020 te voorkomen 

werd eind 2019 een denktank samengesteld om plannen op papier te zetten voor het jongerenwerk. Dit 

was een vruchtbare meeting maar leverde geen coördinator of leiding voor deze activiteit op. 

Gebedsavonden: We zijn ons bewust dat we dit werk alleen door de Kracht van God kunnen en mogen 

doen. Dit jaar zijn er verschillende gebedsmomenten geweest. Zowel op Urk als in de Bilt werd met een 

groep gebeden en gedankt. In Den Haag zijn 3 bidders iedere maand actief.  

 

PR/advertenties/Facebook/site 

 Op velerlei wijze is het werk van Stichting Kaleb onder de aandacht gebracht.  

In 2019 heeft onze site een nieuwe look gekregen. Hier is veel werk aan vooraf gegaan, maar het resultaat 

mag er zijn. 

In 2019 is 4x de Kalebiet uitgekomen en verstuurd naar 1200 adressen. Deze adressenlijst is onder de loep 

genomen omdat er toch een flink aantal dubbele adressen op bleken te staan. 

Iedere maand is er via de mail een nieuwsbrief uit gegaan 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.  

Bijzonder te noemen is de emballage actie die op Urk gehouden is voor stichting Kaleb. Door middel van 

een lege flessenactie is maar liefst € 613.40 opgehaald. 



De giften hebben we voornamelijk gebruikt voor kinderen (waarvan de ouders de middelen niet of 

nauwelijks hebben) mee te nemen naar het zomerkamp tegen een kleine betaling, ook zijn de giften 

gebruikt voor extra toerusting voor leiding. 

De  I-Deal betalingen zijn verder onderzocht en geïnstalleerd op de site. Aan de voorkant staat alles goed. 

De achterkant van de betalingen wordt nog dieper onderzocht. Wens is om deze in 2020 in de lucht te 

krijgen. 

Conclusie: 

We mogen terugkijken op een bijzonder en gezegend jaar. Waarin we veel kinderen/tieners en jongeren 

bekend 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 2020. 

 


