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ACTIVITEITENVERSLAG 2021 

De voornaamste gebeurtenissen van 2021 worden hieronder kort samengevat: 

1. Dit jaar richtte zich met name op het slechten van opgelopen vertragingen en 
begrotingstekorten als gevolg van de Covid-19 pandemie sinds 2020 en haar nasleep in 
2021.   

2. Praktische zaken om de dagelijkse gang van zaken van een stichting draaiende te houden 
behoeven altijd weer reguliere aandacht:  administratie (werkplan, budget, financiële en 
inhoudelijke rapportage, archivering); communicatie (e-mails, website, [sociale] media); 
vergaderingen; productontwikkeling (w.o. bijhouden vakliteratuur en ontwikkelingen in het 
vakgebied), uitproberen pilots (planning, uitvoer, bijstelling), monitoren en evaluatie.   

3. Hetzelfde geldt voor: updates en follow-ups met Women Fund Tanzania-Trust (WFT-T)'s 
executive director; het ondersteunen en versterken van WFT-T's back-office en secretariaat 
in Tanzania; het ondersteunen van het doorlopende strategisch denkproces om WFT T's 
visie en missie verder uit te dragen en haar gedachtegoed te bewaken; het door 
ontwikkelen van een duurzame organisatievorm voor WFT-T; het ondersteunen van de 
uitvoer van WFT-T's strategisch plan 2021-2025. 

4. Aan diensten werden overeenkomstig het statutaire doel van SF 591 uren geworven uit 
Marije’s inzet t.b.v. Tanzania, Ghana en Nederland. Deze uren droegen bij aan het 
uitvoerende werk van  WFT-T en van Happy's Joy, beide in Tanzania (172 uur), van de 
Kayayei Girls in Ghana (6 uur) en van Kleurrijk Deventer in Nederland (98 uur). Daarnaast 
werden de nodige uren ingezet door Martie (financiële jaarstukken 2020 en boekhouding 
en financiële jaarstukken 2021) en door Sterre (Happy's Joy, Kayayei Girls, Kleurrijk 
Deventer (KD) en website SF. Buiten bestuursvergaderingen om vindt er waar nodig 
veelvuldig  ad hoc en ondersteunend overleg plaats.  

5. De bescheiden maandelijkse geldstroom uit bijdrages van individuele donoren bleef ook in 
2021 behouden. Daarnaast werd 1 subsidie van de Gemeente Deventer ontvangen. 

6. SF's dienstverlening aan Kleurrijk Deventer (KD) was van tweeërlei aard. Enerzijds heeft 
Marije namens SF het bestuur van KD in 2021 geadviseerd. Anderzijds heeft SF's steun aan 
de afronding van de nieuwe KD site voor 24 internationaal actieve, sociale ondernemers  
(allen lid van het Periodiek Overleg (PO) Internationale Samenwerking van de Gemeente 
Deventer) het hele jaar nog wel doorgedruppeld. Voor een uitgebreide beschrijving van dit 
mooie initiatief in Deventer wordt verwezen naar het activiteitenoverzicht van 2020.  

7. In juli was Marije uitgenodigd een presentatie te geven aan de leden van het PO over alle 
ontwikkelingen sinds 2019 en mede daardoor het overgaan van Wereldstad Deventer in en 
het ontstaan van Kleurrijk Deventer "veelzijdig ondernemen". Afgezien van het informeren 
van het PO was het doel tevens om een eerste lans te breken voor het werven van nieuwe 
bestuursleden en vrijwilligers om diverse deelactiviteiten onder KD's nieuwe aanpak van de 
grond te helpen trekken. 

8. Ondanks alle vertragingen door de coronacrisis in 2020 en een begrotingstekort door de 
sterk gestegen prijzen, hebben we met gezamenlijke  inspanningen in 2021 de 
bouwactiviteiten van Happy's Joy toch weer op de rit kunnen krijgen en het 
begrotingstekort aardig kunnen dichten. Dit laatste is met name te danken aan een 
projectkosten subsidie van de gemeente Deventer en een forse eigen bijdrage uit SF's 
fondsen. 
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9. In 2021 nam Marije als founder member/trustee deel aan alle geplande en ad-hoc 
vergaderingen van de Board of Trustees (BOT) van WFT-T. De BOT bewaakt WFT-T's 
gedachtegoed om haar visie, missie en onderliggende waarden uit te dragen. Daarnaast 
was de BOT, via een uitgebreid proces, nauw betrokken bij het binnenhalen van een nieuwe 
Executive Director voor WFT-T. Verder is Marije als nieuwe co-chair nauw betrokken 
geraakt bij de samenstelling, opzet van en ondersteuning door het Board Program 
Committee (BPC). De focus van het BPC (als één van een totaal van vijf Board Committees) 
is op het bieden van een doeltreffende ondersteuning aan het secretariaat met name voor 
wat betreft de uitvoer van WFT-T's Strategic Plan 2021-2025. 

10. In november 2021 legde SF succesvol verantwoording af voor de toegekende extra 
coronasteun subsidie aan de Kayayei (= lastendrager) Girls in 2020. Voor meer informatie 
over dit mooie initiatief in Ghana wordt verwezen naar het activiteitenoverzicht van 2020 
 

 

  


