
Jaarverslag Stichting Kaleb 

Op 1-1-2020 bestond het bestuur van Stichting Kaleb uit de volgende personen: 

voorzitter: Timo Gerritsen  

penningmeester: William Kastelein 

secretaris:  Jolanda Post  

algemene bestuursleden: Thea van Urk Dam,  Jannine Opmeer-Hartman, Jaap Rijneveld,  

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 2020 

Kick off + bidstond  25 januari  Hele bestuur 

wintersportreis  Italië   15 – 22 februari Jaap Rijneveld 

Kamp Schiermonnikoog  18 – 25 juli  Jolanda Post 

Het bestuur is bij elkaar gekomen op: 

Visiedag:  11 januari  

bestuur:  17 maart 

bestuur:  19 mei 

bestuur:  30 juni   

bestuur:  15 september 

bestuur:  10 november  online vergadering. Welkom aan Matthias Schorel, afscheid Jaap  

 

Tijdens de vergaderingen werd nagedacht over de activiteiten, contact gehouden met coördinatoren, 

besluiten genomen, en daar waar nodig ondersteunende hulp geboden bij activiteiten. Ook werd 

nagedacht hoe we de visie voor 2020 binnen de activiteiten vorm kunnen geven.  Van iedere 

vergadering zijn notulen gemaakt. 

Nieuw dit jaar waren de “doorspreekpunten” Aan het eind van iedere vergadering werd over een 

punt wat tijdens de Kickoff benoemt werd door de deelnemers verder doorgesproken. De uitkomst 

hiervan werd in de notulen meegenomen. 

Het bestuur heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vanwege strenge corona maatregelen moest over 

gegaan worden tot online vergaderen en moesten er  moeilijke besluiten genomen worden over 

wel/niet doorgaan van activiteiten.  

Hoe zijn de activiteiten verlopen: 

 In 2020 is veel zorg geweest rondom de activiteiten. Een aantal activiteiten moest geannuleerd 

worden in verband met corona 

Kick off We zijn het jaar gestart met de kick off in Ede. Met een aantal Kalebieten (veelal leiders) 

mochten we samen het nieuwe jaar bij God in gebed brengen. Een dag waar ontmoeting centraal 

stond. Ook werd samen gebrainstormd over diverse zaken die spelen binnen Kaleb. Te denken valt 

aan: coaching, gebed, communicatie, nazorg, verbreding.   



Deze dag werd afgesloten met een etentje (dat door het bestuur verzorgd werd) voor de 

coördinatoren als dank voor hun inzet, hun trouw en passie voor het werk van Stichting Kaleb. 

Wintersportreis: Dit jaar in Pension Sieder in Italië. Een mooie en Gezegende week geweest. 

Deelnemersaantal viel wat tegen maar toch een mooie groep. Door een communicatie fout tussen 

beheerder en coördinator was de terugreis een dag eerder. In plaats van op zaterdagmorgen vroeg 

was de terugreis op vrijdagavond. We zijn dankbaar voor de flexibiliteit van de chauffeur en groep 

waardoor alles verder vlekkeloos verliep. 

Inspireweekenden: Van 13 – 15 maart is er een weekend in Putten geweest. Dit weekend mocht nog 

gehouden worden voordat de Corona pandemie uitbrak in Nederland en grote groepen niet meer 

samen mochten komen. Een inspirerend weekend voor tieners en leiding waarin keuzes gemaakt 

mochten worden en velen een getuigenis mochten geven hoe God werkt in hun leven. 

In september kon het inspireweekend helaas niet doorgaan vanwege strenge maatregelen rondom 

corona 

Schierkampen: Veel spanningen en vergaderingen zijn er geweest rondom het wel/niet doorgaan van 

de grootste activiteit binnen Kaleb. Het zomerkamp mocht doorgaan voor de jongste deelnemers 

middels een speciaal opgesteld protocol in samenwerking met Steunpunt Kindervakanties wat 

goedgekeurd werd door de overheid. 

Het zomerkamp werd gehouden voor de kinderen van 8-12 jaar. Helaas waren de regels voor de 

tieners te streng om de veiligheid te waarborgen en moest het kamp voor deze  groep geannuleerd 

worden. 

Het kamp werd gehouden in kleinere groepen en zogenaamde “kampbubbels”. De kinderen bleven 

zoveel mogelijk op de boerderij of als groep op een rustige plek elders op het eiland. Zij mochten niet 

naar het dorp. Bezoek werd niet toegestaan. Een Gezondheidsformulier moest bij aanvang van het 

kamp ondertekend worden. Maatregelen werden getroffen voor een eventuele uitbraak van corona 

binnen een groep en de gemeente van Schiermonnikoog werd op de hoogte gehouden van ons 

programma. 

Ondanks alle maatregelen en protocol mogen we terugkijken op een Gezegende week waarin de 

kinderen volop genoten hebben. Zij ervoeren deze week nog meer als cadeau dan anders omdat veel 

(gezins)uitjes niet door mochten gaan en ze uiteindelijk toch op kamp konden. De kinderen hebben 

niet of nauwelijks gemerkt dat er via een protocol gewerkt werd. We zijn dankbaar dat iedereen in 

goede gezondheid terug mocht keren naar huis. 

Jongerenweekend: Nieuwe ideeën zijn door een brainstorm team aangereikt. Een concept voor een 

coachings project ligt klaar maar mocht helaas niet doorgaan vanwege corona 

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

mogen doen. Dit jaar zijn er diverse gebedsmomenten geweest. Veelal online. In den Haag en 

Haarlem werd maandelijks het Kalebwerk in gebed gebracht door een klein groepje. 

 



PR/advertenties/Facebook/site 

In 2020 mocht op velerlei wijze het werk van Stichting Kaleb onder de aandacht gebracht worden.  

De Kalebiet is 4x per jaar uitgekomen en maandelijks werd de nieuwsbrief verzonden via de mail aan 

de mensen die Kaleb een warm hart toedragen. 

Vanwege zwangerschap van Jannine heeft Margreet Peschar vanaf november tijdelijk het werk van 

Jannine overgenomen. 

Financiële plaatje 

Ondanks de corona mochten we 2020 met een positief resultaat  afsluiten. Mede door de giften die 

we mochten ontvangen. We zijn ons bewust dat we door deze giften ons werk kunnen en mogen 

doen. 

Aan de deelnemers die aangemeld waren voor het zomerkamp is een gift gevraagd voor de reeds 

gemaakte kosten. Hier mochten we een mooi bedrag ontvangen waardoor de annuleringskosten 

voor de diverse locaties betaald konden worden. 

Dit jaar is onderzocht of we lid konden worden van Stichting Gedragscode (tegenwoordig SEM 

genoemd). Omdat we lid zijn van Steunpunt Kindervakanties zijn we automatisch lid. Het doel van 

SEM is:  leidinggevenden te ondersteunen in betrouwbaar en transparant leiderschap en slachtoffers 

recht te doen bij grensoverschrijdend gedrag.  

Conclusie: 

We mogen terugkijken op een bijzonder  jaar. We mochten stil gezet worden dat het organiseren van 

activiteiten niet een automatisch doorgaand feit is, maar dat een land helemaal stil gelegd kan 

worden door een virus. We leven mee met de vele gezinnen waarin corona een grote rol gespeeld 

heeft qua gezondheid of op financieel vlak. We zijn dankbaar dat ondanks de strenge maatregelen 

we toch  activiteiten mochten organiseren en dat we op die manier kinderen/tieners bij God 

mochten brengen. We bidden om wijsheid en kracht om ook in 2021 het werk voor te mogen zetten 

onder deze prachtige doelgroep .  


