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Jaarverslag 2020 

van de Stichting  Gilde Coach4you Nederland 

 

Algemeen 

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

Coach4you is een landelijk project dat  in 22 gemeenten in Nederland wordt uitgevoerd. Gilde Wijk bij 

Duurstede (eind 2019) en Gilde Stichtse Vecht (Begin 2020) opgestart. 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.  

Inleiding                                                                                                                                                                         

Corona heeft grote gevolgen gehad voor Coach4you.  De kracht van Coach4you is dat de ondersteuning van 

de brugklas-leerling thuis plaats vindt. Door corona was een fysieke ondersteuning in een groot deel van 

2020 niet mogelijk gezien de maatregelen en de gezondheid van de coaches. De coaches waren vaak 

genoodzaakt om over te stappen van fysiek naar digitaal. Wanneer er al een vertrouwensrelatie tussen 

coach en coachkind is gegroeid dan heeft die overstap geen grote gevolgen. In praktijk blijkt dat de digitale 

contacten kunnen leiden tot daling van de motivatie.  Door corona was het ook een uitdaging om de intake-

gesprekken en de matchingsgesprekken op een verantwoorde manier te voeren. Dat zal ook in 2021 weer 

een puzzel worden. Tevens zijn de trainingen op een digitale wijze uitgevoerd hetgeen een omzetting 

betekende voor de trainers. De gevolgen van corona zijn aanzienlijk voor de leerlingen van groep 8 en dat 

kan zorgen voor meer vraag naar ondersteuning van een persoonlijke coach van Coach4you.  

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 2019 als volgt samengesteld: 

Jan Damen  voorzitter 

Michiel de Leeuwe secretaris  

Rob Hoekstra  penningmeester 

Vacature  bestuurslid  

Bestuurslid Rob Hoekstra is tevens bestuurslid van Gilde Nederland. 

 

Het bestuur heeft in 2020 18 keer vergaderd. Uit kostenoverweging worden de vergaderingen bij het 

bestuursleden thuis gehouden en in verband met corona-maatregelen via zoom. 

 

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.  

Stichting Coach4You Gilde Nederland is “gevestigd” op Buitenweg 319 3602 XC Maarssen, 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 geen 

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 2020 ontvingen we bijdragen van Stichting Janivo. Stichting 

Zonnige Jeugd en Stichting Boschuysen. Het Oranje 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 Aanpassen 

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

Wij danken Achmea Leusden, ondanks dat door corona maatregelen in 2020 nagenoeg geen gebruik kon 

worden gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Achmea. 

Projecten 

Coach4You bij Gilde Wijk bij Duurstede is eind 2019 van start gegaan. Gilde Stichtse Vecht is in januari 2020 

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 22 lokale projecten begeleiden in 2020 in totaal 250 kinderen waarvan 194 nieuw aangemelde 

brugklasser en nog 56 kinderen die aan hun tweede jaar in het voortgezet onderwijs begonnen. In 2019 

waren dat in totaal 282 kinderen namelijk 218 nieuwe en 64 voortgezette trajecten. Een kleine daling 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. Door de corona maatregelen zijn wij met hulp en ondersteuning van de trainers 

overgegaan naar on-line trainingen. Hierdoor hebben wij nieuwe en ervaren coaches toch een 

deskundigheidstraining kunnen aanbieden. 

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

- zeven Basistrainingen gegeven voor 56 nieuwe coaches.  
- zes Verdiepingstrainingen voor 66 ervaren coaches.  
- een Coördinatorenbijeenkomst voor 25 projectcoördinatoren in december.  
- een workshop train-de-trainer ‘De kracht van Intervisie’ voor 11 intervisiebegeleiders.  

In totaal werden dus 143 mensen begeleid en ondersteund. 60 deelnemers op fysieke manier en 83 

deelnemers op een digitale manier. De trainingen worden gemiddeld met een 8,3 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. In 2020 hebben drie coördinatoren het handboek gemoderniseerd en een handreiking 

opgesteld.  Elke coach krijgt van zijn coördinator toegang tot de besloten deel van de site waar deze 

ondersteuningsmiddelen staan. 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. Ook deze dag moesten wij noodgedwongen via een online zoom bijeenkomt organiseren. 

Met 25 deelnemers is deze eerste online coördinatorendag goed bezocht. 

 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 

       

J.C.A.M Damen       R. Hoekstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financieel overzicht 31 december 2020 

Stichting Gilde Coach4You Nederland 

 

Balans 31 december 2020  

Deb    €           0,00      Eigen vermogen  €    2.267,55 

Inschrijfgeld  €           0,00 

Lening U/G  €      750,00   continuiteitsreserve €    6.000,-- 

Bank   € 22.567,55   Fondsen 2021  € 15.050,--** 

Totaal   € 23.317,55      € 23.317,55 

 

**  
Fondsen 2021 
MDD Concepts      €  2.000,00 
St. Weeshuis Doopsgezinden   €  5.800,00 
St. Wees een zegen    €  2.500,00 

St.  Pro Juventute    €  4.750,00 

       € 15.050,00    
 
 
 
 Toelichting balans. 
 

In 2020 hebben wij een tijdelijke lening verstrekt aan Gilde Maastricht Coach4You om een tijdelijk 
liquiditeitsprobleem op te lossen. In januari 2021 is deze lening door Gilde Maastricht terug betaald. 
 
De liquide middelen betreffen het banksaldo per 31-12-2020 bij ABNAmro. 
Er zijn geen kasmiddelen 
 
Het bestuur heeft in 2019 besloten om een continuïteitsreserve te gaan vormen van minimaal 1 
maal de jaarbijdrage van de deelnemende organisaties. Dit betekent een reserve van € 11.000,00. 
Het is de bedoeling om na 3 jaar de volledige continuïteitsreserve te hebben opgebouwd. 
Deze reserve heeft als doel in jaren dat onvoldoende middelen zijn ontvangen de begrote aantal 
trainingen toch door te kunnen laten gaan. 
De opgebouwde reserve ad € 3.000,-- is aangewend om het tekort van dat jaar op te vangen. 
Dit jaar hebben wij dankzij entreegelden en minder uitgaven een reserve kunnen vormen van € 
6.000,00. 
 
In 2020 hebben wij voor € 15.050 ,00 middelen ontvangen voor het projectjaar 2021. De 
samenstelling van dit bedrag is hierboven weergegeven. 

 
  
 
 
 
 



 
 
 

Exploitatie overzicht 31 december 2020 
 

Bijdrage ontvangen 22 x € 500,--  €   11.000,00 

Entreegeld Gilde Wijk bij Duurstede 

en Gilde Stichtse Vecht    €     3.000,00 

Totaal          € 14.000,00 

Zonnige jeugd  €  7.500,00,  
Boschuysen   €  5.000,00  
Janivo fonds  €  5.000,00 
          € 17.500,00 
   

Donatie Oranje Fonds        €    1.097,00 

 
Totaal          €  32.597,00 
            

 Kosten: 

Deskundigheidtrainingen   €10.648,00 

Verdiepingstrainingen    €  7.986,00 

Intervisie training    €  1.331,00 

Reiskosten trainer    €     190,85 

Coordinatorendag    €     605,00 

Folder en Promotie    €         0,00 

Kosten vernieuwing hB en HR   €     117,14 

Verschil boeking    €         0,02 

Lunchkosten deelnemers/huur locatie  €     516,78 

Webkosten     €     643,97 

Bestuurskosten     €  1.166,61 

Updaten trainingsmateriaal   €  1.337,41 

Opbouw continuteitsreserve   €  6.000,00 

Beamer en scherm    €     438,00 

Bankkosten     €       66,72 

Totaal          €   31.047,50 

Positief resultaat        €     1.549,50  

       

 

Vermogensvergelijking: 

01-01-2020 eigen vermogen    €     1.968,05 

Minus balans Oranje fonds   -/- €     1.250,00 

sub totaal      €        718,05 

Resultaat      €     1.549,50 

Sub totaal      €    2.267,55 

 

31-12-2020 eigen vermogen    €     2.267,55 

    

 



 

In 2020 zijn 8 deskundigheidstrainingen en 6 verdiepingstrainingen door de trainers gegeven. De 

meeste trainingen zijn gegeven online via zoom bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is 1 

intervisie training gegeven en 1 coördinatorendag georganiseerd. 

De bestuurkosten hebben betrekking op de declaraties van de bestuursleden. Dit betreft 

hoofdzakelijke kilometervergoeding en in beperkte mate kantoorkosten. 

In 2020 hebben wij de laatste deel van de factuur voor het updaten van het trainingsmateriaal 

voldaan. Daarnaast hebben wij het restant van de toezegging van het oranje Fonds ontvangen. 

Onderstaand overzicht van de kosten en ontvangen donatie inzake het updaten van het materiaal: 

Kosten Updaten Trainingsmateriaal 

Kosten tot 2019/2020     € 9.629,10 

Voorschot Oranjefonds   € 3.750,00 

Nog te ontvangen Oranjefonds  € 1.096,05 

Eigen middelen C4Y   € 4.846,05 

Saldo     €         0,00 

 

In 2020 heeft het bestuur besloten om een beamer en een projectiescherm aan te schaffen voor 

presentatie e.d. De investering bedroeg € 438,00 en is direct ten laste van de  exploitatierekening in 

2020 gebracht. 

Door in 2020 geen nieuw materiaal, folders e.d. en minder lunchkosten zijn de totale kosten ruim € 

3.100,-- lager dan begroot. De entreegelden worden omdat dit een ongewisse inkomsten zijn, niet 

begroot. Bij elkaar is dit ruim € 6.100,00 waardoor het mogelijk is de reserve van € 0,00 naar € 

6.000,00 te kunnen verhogen. Het doel is een reserve te kweken van € 11.000,-- zijnde1 maal de jaar 

bijdrage van de lokale organisaties. 

De overige posten behoeven geen nadere toelichting. 

Deze jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren G. Wildeman en 
Rob van Steenbergen ( Gilde Zeist ).  

 
 

Dit financiële verslag is opgesteld door R. Hoekstra, penningmeester van Coach4You. 
 

 

 


