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Voorwoord
Onze drijfveer is door middel van fondsenwerving/sponsering/subsidieaanvragen mooie projecten en initiatieven
binnen Pluryn-Intermetzo mogelijk maken, onder omstandigheden waar dit financieel niet mogelijk leek.
Leidend hierbij is het maken van het positieve verschil voor de cliënt met als doel “sterker in de
samenleving/meer regie & participatie”, door daartoe meer middelen (kwantitatief) en mogelijkheden
(kwalitatief) te creëren. Dit kan gaan om financiële middelen (fondsen, giften, subsidies), middelen in
natura (schenkingen bedrijven, fondsen) of middelen in mankracht (ondersteuning door
bedrijven/vrijwilligers/”maatjes”).
Het jaar 2017 was een ontwikkeljaar immers de fondsenwervingsteams van Pluryn en (Pro) Intermetzo1 zijn in
2017 voor het eerst gaan samenwerken. Nadat de bestuurlijke fusie tussen Pluryn & Intermetzo een feit was
(september 2016) hebben er in het najaar van 2016 enkele kennismakingsbijeenkomsten plaatsgevonden met de
fondsenwervers vanuit beide organisaties.
Een van de eerste acties in 2017 betrof het samenvoegen van beide fondsenwervende teams tot 1 team naast
het continueren van de lopende werkzaamheden (het verwerven van 3e geldstromen). Verderop in het jaar is er
een start gemaakt met ontwikkelings- alsmede professionaliseringsaspecten binnen het team.
Met dit jaardocument verschaft het service & kennisnetwerk fondsenwerving informatie over en inzicht in de
vele activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden. Ook leggen we hiermee verantwoording af aan de
verschillende belanghebbenden.
Namens het team service & kennisnetwerk fondsenwerving Pluryn/(pro) Intermetzo
M.R.J. (Marcel) van Schaik
Manager service & kennisnetwerk fondsenwerving

1

Pro Intermetzo is een stichting. De stichting staat onder de bestuurlijke leiding van de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep.
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1. Profiel van het service & kennisnetwerk fondsenwerving
1.1.

Het team fondsenwervers/subsidieadviseurs

De personele formatie van beide teams (Pluryn versus Pro Intermetzo) zag er per 01-01-2017 alsvolgt uit:
Overzicht personele opbouw/formatie service & kennisnetwerk fondsenwerving per 01-01-2017
Pluryn - (Pro) Intermetzo

Marcel van Schaik

Manager (per 15-02-2017)

0,33 fte

Pluryn

Michel Blaauboer

Adviseur fondsenwerving/subsidies

0,88 fte

Pluryn

Adele Megens

Secretariele ondersteuning

0,33 fte

Pro Intermetzo

Lena van der Valk

Adviseur fondsenwerving

0,56 fte

Pro Intermetzo

Sandra de Rooij

Adviseur fondsenwerving

0,81 fte
2,91 fte

Een van de eerste acties betrof de daadwerkelijke vorming van de beide teams tot 1 team. Met elkaar
samenwerken aan het verwerven van 3e geldstromen. Dit was niet eenvoudig daar meerdere teamleden in 2017
zijn vertrokken. Met de komst van een nieuwe medewerker zijn we na een gedegen inwerkperiode met elkaar
(verder) gaan bouwen. Eind 2017/aanvang 2018 stond er een (grotendeels) nieuw team van fondsenwervers
t.b.v. de gehele organisatie.
Overzicht personele opbouw/formatie service & kennisnetwerk fondsenwerving per 01-01-2018
Pluryn - (Pro) Intermetzo

Marcel van Schaik

Manager

0,33 fte

Pluryn - (Pro) Intermetzo

Michel Blaauboer

Adviseur fondsenwerving/subsidies

0,88 fte

Pluryn - (Pro) Intermetzo

Pascale Winckelmolen Adviseur fondsenwerving/subsidies

0,88 fte

Pluryn - (Pro) Intermetzo

Jacqueline van Osch

0,50 fte

Adviseur fondsenwerving/subsidies

2,59 fte

1.2. Visie ontwikkeling team fondsenwerving
In 2017 hebben wij ons naast de lopende werkzaamheden/taken voornamelijk gericht op:
 Zicht krijgen op “waar staan wij voor” in het kader van pak de regie/de bedoeling, wie zijn wij (als
teamlid, rol & persoon) en hoe gaan wij samenwerken (waarden, gedrag en leiderschap)
 Dit heeft geleid tot de volgende sheet waarin e.e.a. kort en krachtig uitgewerkt is en onze leidraad is
geweest. Eind 2017 zijn wij aan de slag gegaan met een update (op basis van onze ontwikkelingsfase als
team)
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1.3. Pluryn en Pro Intermetzo in vogelvlucht
Het moge duidelijk zijn dat vanwege de personele perikelen in het jaar 2017 het een opstart jaar was waarbij
we ons verreweg het meest hebben bezig gehouden met:
 Lopend advies en ondersteuningswerk t.b.v. fonds + subsidieaanvragen in beide organisatieonderdelen
 Werving nieuwe collega fondsenwervers (2)
 Inwerken + trainen van nieuwe medewerkers
 Structuur aanbrengen in de diverse afdelingstaken
Al met al is dit goed gelukt en heeft het service & kennisnetwerk eind 2017 dan ook het gevoel nu echt te
kunnen gaan werken aan verdere ontwikkeling en professionalisering van haar taken.
1.4. Organisatie structuur

2. Verantwoordingskalender
2.1. Kengetallen & cijfers
Intermetzo 2017
Aanv r aag fondsen/su bsidies

Toezegging/beschikking

100.792

Begr oting 2 01 7

Realisatiefactor

106.069

(be s c hikkinge n t.o .v. be gro te ko s te n)

78981

1,34

Pluryn 2017
Aanv r aag fondsen/su bsidies

Toezegging/beschikking

2.974.854

Begr oting 2 01 7

Realisatiefactor

1.340.749

(be s c hikkinge n t.o .v. be gro te ko s te n)

84837

15,80

Totaal Pluryn-Intermetzo
Aanv r aag fondsen/su bsidies

Toezegging/beschikking

3.075.646

Begr oting 2 01 7

1.446.818

Begroting 2017

Toezegging/beschikking

Aanvraag fondsen/subsidies

(be s c hikkinge n t.o .v. be gro te ko s te n)

Begrote kosten versus beschikkingen

Totaal Pluryn-Intermetzo
Realisatiefactor
(beschikkingen t.o.v. begrote
kosten)

Realisatiefactor

163.818

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

8,83

163.818

8,83
Realisatiefactor (beschik kingen t.o.v.
begrote kosten)

8,83

1.446.818

3.075.646
1

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in:
 De in 2017 geleverde inzet van het team fondsen/subsidiewerving. Aan het totaal van de aanvragen was
een bedrag van € 3.075.646- gekoppeld. Het totaal van de beschikkingen bedroeg € 1.446.818-.
 Afgezet tegen de begroting van het team is de realisatie-factor 8,83.
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3. Projecten
3.1. Projecten Pro Intermetzo
Binnen Intermetzo heeft het team in 2017 een bijdrage geleverd aan de volgende 23 projecten:
1. Muziekproject Eefde
2. Sportproject Zeist
3. Cruijff Court Valkenheide
4. Natuurspeeltuin De Glind
5. Individuele aanvragen NFK
6. Diverse groepsaanvragen NFK
7. Amigo de Glind
8. Donatie voor diverse activiteiten
9. Muzikale vorming Zeist/UH
10. Speeltoestellen de Glind
11. Tuinprojecten
12. NL doet
13. School Eefde inrichting
14. Algemene reserve
15. Blokhut Valkenheide
16. Individuele aanvragen overig
17. Noorderlicht clincic FC Utrect (ASR)
18. Sportdag Maarsbergen (ASR)
19. Actie pepernoot
20. Heuvelrug College “handen uit de mouwen” (ASR)
21. Schoolfruit “onderwijs Intermetzo”
22. Heuvelrug College “handen uit de mouwen” (Present)
23. Rotary Steenwijk-Regio-Kampen/Giethoorn
De bijdrage betrof de coördinatie van het totale fondsenwervings-/subsidie proces (van aanvraag tot
verantwoording). Bij meerdere projecten was er tevens sprake van projectleiderschap vanuit de zijde van het
service & kennisnetwerk fondsenwerving.
Een gedeelte van de projecten had geen financiële focus maar richtte zich op middelen d.m.v. mankracht
(handen uit de mouwen, opknappen van voorzieningen) danwel activiteiten met cliënten (bijv. sportdagen,
uitjes ect.).
3.2.

Projecten Pluryn

Binnen Pluryn heeft het team in 2017 een bijdrage geleverd aan de volgende 31 projecten:
1. Equipe Mont Ventoux
2. Dierenweide Winckelsteegh
3. Sportveld Werkenrode Jeugd
4. Happie App
5. Diverse individuele reserveringen Kinderhulp
6. Diverse groeps/locatie reserveringen
7. Buurtmarkt Beers-Gassel
8. Donatie voor diverse activiteiten (Algemene reserve)
9. Museum De Klein Arcke
10. Station Apeldoorn
11. Cruyff Court Hietveld
12. Cruyff Court de Beele
13. Living Lab Franchise
14. Ambachtsplein Apeldoorn
15. Fietswerkplaats Presikhaaf
16. Keuken Tarcisiusschool
17. Kasboek app
18. Vakantie swalmen
19. ESF Duurzame Inzetbaarheid 2016
20. Sectorplannen WZW
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sectorplannen WGV
Hoog Oorsprong - Boerderij
Hoog Oorsprong – Rotsheuvel
Hoog Oorsprong Bikepark
Documentaire Noordkaap-Doorn
Logeerhuis Heibult
Wounded Warriors Liferide Noordkaap-Doorn
MDFT bij jongeren met LVB
Actie pepernoot
NFK action-pakketten/kaarten Burgers Zoo
CRDL-Werkenrode jeugd

De bijdrage betrof de coördinatie van het totale fondsenwervings-/subsidie proces (van aanvraag tot
verantwoording). Bij meerdere projecten was er tevens sprake van projectleiderschap vanuit de zijde van het
service & kennisnetwerk fondsenwerving.
Een gedeelte van de projecten had geen financiële focus maar richtte zich op middelen d.m.v. mankracht
(handen uit de mouwen, opknappen van voorzieningen) danwel activiteiten met cliënten (bijv. sportdagen,
uitjes ect.).

4. Jaarrekening/financiën 2017
4.1. Jaarrekening Pro Intermetzo
De jaarrekening 2017 van Pro Intermetzo is als bijlage bijgevoegd (1)
4.2 Overzicht fondsentussenrekening Pluryn
Binnen Pluryn worden alle transacties op een tussenrekening danwel binnen Afas geadministreerd.
Het financiële overzicht (06210 fondsen) d.d. 31-12-2017 is als bijlage bijgevoegd (2). Dit beeld is echter
onvolledig daar diverse projecten in de lopende exploitatie geboekt worden.
Gespecificeerde financiële projectinformatie kan verkregen worden op aanvraag.
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