
 

Jaarverslag 2018 

Coach4you 

Een project van Gilde Nederland 

 

 



 

                                    

Jaarverslag 2018 

van de Stichting Coach4you Gilde Nederland 

Algemeen 

In dit jaarverslag doet de Stichting Coach4you Gilde Nederland verslag van de ondernomen activiteiten. 

Coach4you is een landelijk project dat  in 20 gemeenten in Nederland wordt uitgevoerd. Coach4you zorgt 

ervoor dat kinderen in de brugklas ondersteund kunnen worden door coaches. De overstap van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs is immers een grote stap voor kinderen. Zij hebben daar soms 

hulp bij nodig. Als die thuis onvoldoende aanwezig is, kan Coach4you die aanvullende hulp bieden.  

De Stichting 

De stichting heeft ten doel: 

1. het oprichten van afdelingen Gilde Coach4you in gemeenten waar nog geen gilde is gevestigd; 
2. het ondersteunen van de onder plaatselijke afdelingen. Dit zowel in vaktechnische zin als in 

organisatorische en financiële zin. 
 

Het bestuur van de stichting Coach4you Gilde Nederland is per 31 december 2018 als volgt samengesteld: 

Bas de Vree voorzitter 

Jan Damen secretaris  

Rob Hoekstra penningmeester 

Karin Sommer- de Vries  

Karin is formeel geen bestuurslid maar samen met het bestuur vormt zij de stuurgroep Coach4you. De 

stuurgroep is dagelijks verantwoordelijk voor de landelijke activiteiten. 

Bestuursleden Rob Hoekstra en Bas de Vree zijn tevens bestuurslid van Gilde Nederland. 

 

RSIN: 8177 26 603 

KvK: 34269256 

Bestuursleden krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Alleen de gemaakte kosten worden op declaratie basis 

vergoed. Het bestuur bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie en is verantwoordelijk voor 

de financiën.  

2018 was het eerste jaar zonder de inzet van voormalig Projectleider Katja van Beugen. De werkzaamheden 

zijn grotendeels over genomen door de bestuursleden.  

 



Stichting Coach4You Gilde Nederland is “gevestigd” op Raadhuisplein 46, 3641 EE Mijdrecht, maar beschikt 

niet over eigen huisvesting. 

Organisatie & financiën 

Coach4you was van 2007 t/m 2012 geheel afhankelijk van ontwikkelingsgelden van het Oranje Fonds. De 

jaarlijkse organisatiekosten worden sinds 2013 op een minimaal niveau gehouden (slechts één 

freelance/parttime beroepskracht en geen huisvestingskosten), zodat maximaal geïnvesteerd kan worden in 

de professionalisering van de coaches en lokale projectteams. Sinds 2013 zijn we erin geslaagd om gelden 

vanuit diverse bronnen aan te trekken. In 2018 ontvingen we bijdragen van Stichting Janivo Fonds en de 

Stichting Santheuvel Stibbe Fonds. 

Een tweede geldstroom komt van de lokale Coach4you-projecten. Sinds 2013 dragen deelnemende 

projecten jaarlijks € 500,- bij aan de landelijke kosten voor deskundigheidsbevordering en projectorganisatie. 

Nieuwe toetreders dragen eenmalig € 1.500,- bij voor het gebruik van de Coach4you-formule. Zij ontvangen 

dan ondersteuning bij de opstart en pr-materialen worden beschikbaar gesteld. Startende organisaties 

worden ondersteund bij het vinden van de weg naar een startsubsidie. 

Huisvesting 

Sinds 2012 slaagt Coach4you er in gebruik te maken kosteloze ruimten  voor de trainingen van de coaches. 

Wij danken Achmea Leusden voor deze bijdrage in 2018. Ook is er een training in Limburg gedraaid waar drie 

Limburgse Coach4you afdelingen samen optrokken. 

Projecten 

In 2018 is in de gemeente Kaag en Braasem een nieuwe activiteit gestart als pilot door de plaatselijke 

welzijnsorganisatie. Daarnaast is Coach4You bij Gilde Woerden van start gegaan. We zijn met meerdere 

nieuwe gemeenten/locaties in gesprek om een gestage verdere groei te kunnen realiseren. We mikken op 

tenminste twee nieuwe plaatsen per jaar en het liefst bij bestaande of nieuw op te richten Gilden. 

 

Profiel van de kinderen  

De 20 lokale projecten begeleiden in 2018 in totaal 282 kinderen waarvan 218 nieuw aangemelde 

brugklasser en nog 64 kinderen die aan hun tweede jaar in het voortgezet onderwijs begonnen. In 2017 

waren dat in totaal 274 kinderen namelijk 208 nieuwe en 66 voortgezette kinderen. Een beperkte groei dus. 

Ervaring cijfers zijn dat daarvan is 60% jongen en 40% meisje. Zo’n 65% van de kinderen is van autochtone 

afkomst. De meerderheid (85%) van deze groep kinderen zit op het VMBO niveau. De reden waarom deze 

kinderen door de basisschool zijn aangemeld is nogal divers. De ervaring leert echter dat een extra steuntje 

in de rug deze kinderen goed doet. 

Actieve deskundigheidsbevordering 

Sinds 2015 is Achmea in Leusden gastheer van trainingen voor nieuwe en ervaren coaches, projectleiders en 

intervisiebegeleiders.  

 

In het voor- en najaar zijn een aantal trainingen georganiseerd: 

- zes Basistrainingen gegeven voor 74 nieuwe coaches.  
- vier Verdiepingstrainingen voor 36 ervaren coaches.  
- een Coördinatorenbijeenkomst voor 27 projectcoördinatoren in november.  
- een workshop train-de-trainer ‘De kracht van Intervisie’ voor 10 intervisiebegeleiders.  

In totaal werden dus 147 mensen begeleid en ondersteund. De trainingen worden gemiddeld met een 8,2 

beoordeeld.  



Naast de landelijke deskundigheidsbevordering stimuleert Coach4you het organiseren van intervisie en 

regionale thema-avonden (een samenwerking tussen diverse lokale projecten) voor coaches om langs die 

weg hun deskundigheid verder te vergroten.  

Diverse projecten organiseren voor hun coaches thema-avonden over bijvoorbeeld gedragsstoornissen, 

grenzen stellen, zelfredzaamheid, cultuurverschillen, lover boys etc. Coaches stellen dit erg op prijs.  

De kwaliteit van de organisatie 

Om de visie op het coachen van kinderen in de brugklas te bewaken en te borgen beschikken wij over een 

kwaliteitshandboek. Ook vindt jaarlijks op de landelijke coördinatorendag belangrijke informatie uitwisseling 

plaats. Dat helpt om de neuzen dezelfde (goede) richting uit te houden en om opgedane ervaring te delen.  

 Effecten van coaching 

Het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid voerde in opdracht van het Oranje Fonds een landelijk 

evaluatieonderzoek (2009 t/m 2013) uit onder 26 mentorprojecten waaronder Coach4you. Een belangrijk 

onderdeel richt zich op de vraag of mentortrajecten effectief zijn.  

Uit de bevindingen is gebleken dat de 1-op-1 ondersteuning bij leerlingen positieve effecten heeft op het 

gebied van zelfvertrouwen en vaardigheden. Na afloop van een traject blijkt dat de kinderen meer geloof 

hebben in eigen kunnen, meer zelfvertrouwen hebben, sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, beter 

functioneren op school, meer tevreden zijn over hun eigen leven zijn en bij problemen beter gebruik maken 

van hun sociale netwerk. 

Het Coach4you-programma geeft jaarlijks ruim 280 brugklassers en tweede klassers én 250 vrijwillige 

coaches samen een mooie en leerzame uitdaging! Tegelijkertijd realiseren we ons primaire doel; het 

ondersteunen van kwetsbare brugklassers om in een later stadium schooluitval te voorkomen! 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019-2021  

 

1. Uitbreiden van het aantal Coach4you projecten met 1 á 2 projecten per jaar, via gilden, 

welzijnsorganisaties e.d.; 

2. Continuering actieve deskundigheidsbevordering voor alle doelgroepen; projectteams, nieuwe/bestaande  

coaches en intervisiebegeleiders.  

3. Verzorgen van een betere spreiding van de financieringsbronnen van de Stichting Coach4you;  

4. Samenwerking zoeken met het bedrijfsleven voor sponsoring van trainingsfaciliteiten.  

5. Actieve ondersteuning door de stuurgroep aan het bestuur waardoor personeelskosten achterwege 

kunnen blijven. 

 

Voorzitter        Penningmeester 

       

Bas de Vree       Rob Hoekstra 

 

 
 



Financiële Jaarrekening 2018 
 

Gilde Coach4You Nederland       

Inkomsten 2018 Resultaat (€)   Begroot(€) 

 
Bijdragen subsidiegevers: 

      

○  Javino Fonds 5.000,00   5.000,00 

○  Santheuvel Stibbe Fonds 7.500,00   7.500,00 

Entreegelden nieuwe deelnemers 3.000,00  3.000,00 

Jaarlijkse bijdragen zestien lokale C4Y-projecten         9.500,00   10.000,00 

Debiteuren**** 500,00   

  25.500,00   25.00,00 

        

Uitgaven 2018       

    

Deskundigheidsbevordering (trainingen) * 10.648,00   7.623,00 

Verdiepingstrainingen 4.101,900  10.164,00 

Coordinatorendag 2.669,00  2.771,00 

Train de trainer 0,00  1.270,00 

Kosten lunch deelnemers 780,07  1.170,00 

Reiskosten trainers 191,94  120,00 

Folders en promotie 1.106,31  840,00 

Overheadkosten 283,53   
 

Ondersteunende studiematerialen voor projecten 0,00  1.290,00 

  19.780,75   25.248,00 

 Opbouw noodzakelijke reserve (bron entreegeld)         3.000,00     

 In het verleden betaalde kosten door Gilde Nederland         2.354,37   

       25.135,12   

Exploitatieresultaat 2018            364,88                 248,00  

Balans per 31 december 2018 Activa(€)  Passiva(€) 

        

Liquide middelen 25.356,67     

Debiteur 500,00     

Vooruit ontvangen Donatie 2019***   22.500,00 

Eigen vermogen     356,67 

Reserve   3.000,00 

  25.856,67   25.856,67 

 
Balans per 31 december 2017 Activa(€)  Passiva(€) 

        

Liquide middelen 1.823,57    

Debiteuren** 4.000,00     

Voorfinanciering Gilde Nederland donatie Maagdenhuis   4.000,00 

Crediteuren     1.831,78 

Eigen vermogen**     -/- 8,21 

  5,823,57   5.823,57 



 
 
Toelichting: 
* In het verslagjaar 2016, 2017 en 2018  heeft Achmea Leusden ‘om niet’ zaalcapaciteit beschikbaar gesteld 
voor het geven van trainingen. De hiermee voor Coach4You uitgespaarde kosten bedragen zo’n € 3.000,-. 
** onder debiteuren 2017 is de nog te ontvangen donatie van het Maagdenhuis opgenomen. 
*** onder donatie 2019 zijn de volgende ontvangen bedragen opgenomen:  Zonnige Jeugd € 7.500,00, 
Boschuysen € 5.000,00, Wees en Zegen € 2.500,00, Healla Fonds € 2.500,00 en een fonds dat anoniem wil 
blijven, wel bekend bij bestuur € 5.000,00. 
**** Debiteurensaldo in februari 2019 ontvangen. 
 
 
Vermogensvergelijking: 
Eigen vermogen 31-12-2017 €  -/-         8,21 
Resultaat 2018   €           364,88 
Eigen vermogen 31-12-2018 €            356,67 
 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren Jan te Riele en Jack 
Hageraats ( Gilde Alphen aan den Rijn).  
 
 
Dit financiële verslag is opgesteld door R. Hoekstra, penningmeester van Coach4You. 

 

 


