Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Jaarverslag 2010
Algemeen
Het jaar 2010 was een herbezinningsjaar voor de stichting. Twee van de drie
bestuursleden hebben het bestuur verlaten, respectievelijk per 1 januari 2010 en
1 april 2010. Het derde bestuurslid heeft besloten om in 2010 het initiatief voort te
zetten. Gezien de terugval van bestuur en de beperkte voortgang in activiteiten in de
afgelopen jaren kan gesproken worden van een herstart.
Het overgebleven bestuurslid heeft in de loop van 2010 meer tijd kunnen vrijmaken
voor de stichting. In de tweede helft van 2010 zijn de activiteiten in eerste instantie
gericht geweest op het versterken van het bestuur. Dit verliep moeizaam; veel
mensen die in eerste instantie aan hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in een
bestuursfunctie, hebben uiteindelijk niet gekozen voor een bestuursfunctie. Eind
2010 was het duidelijk dat het bestuur kon uitbreiden naar drie personen.
Aangezien in 2010 alle energie is gestopt in het werven van nieuwe bestuursleden,
zijn de andere doelen gesteld in het jaarplan 2010 niet gehaald. Bij het werven van
nieuwe bestuursleden is er onderscheid gemaakt tussen bestuursfuncties en
uitvoerende taken. Een deel van de nieuwe bestuursleden doet momenteel ook
uitvoerende taken. De vrijwilligers van de stichting hebben met nieuw elan aan de
plannen voor 2011 gewerkt en hebben een goede basis gezet voor het voortzetten
van het Paleis van de Verdraagzaamheid. Ook in 2011 zal het versterken van het
bestuur en de organisatie als geheel een van de aandachtspunten zijn.
In de onderstaande paragrafen staat in meer detail toegelicht in welke mate
onderdelen uit het jaarplan 2010 zijn behaald.
Bestuur
In 2009 hebben twee bestuursleden aangegeven te zullen stoppen, respectievelijk
per 1 januari 2010 en per 1 april 2010. Het derde en enig overgebleven bestuurslid
heeft aangegeven het initiatief nieuw leven in te willen blazen en door te gaan. In de
tweede helft van 2010 heeft hij hier ook meer tijd voor vrij kunnen maken. Om het
bestuur te versterken zijn diverse initiatieven ondernomen. Op 13 september 2010 is
een bijeenkomst georganiseerd met als doel te heroriënteren op de toekomst en
nieuwe bestuursleden te vinden. De opkomst op deze avond was zeer laag en
leverde geen nieuwe bestuursleden op. In bepaalde mate was deze bijeenkomst toch
een succes: Het leverde een duidelijker beeld op voor de toekomst en meer
bekendheid.
Om de drempel laag te maken is besloten om te gaan werken met een interim
bestuur op afstand. Van de interim bestuursleden werd gevraagd om in ieder geval
bestuurslid te zijn tot de jaarvergadering in juni 2011. De tijdsbesteding hoeft
daardoor niet veel meer dan twee uur per maand te zijn. De taken zijn het
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goedkeuren van het jaarplan 2011, het beoordelen van de maandrapportages, het
vaststellen van het jaarverslag en het benoemen van de nieuwe bestuursleden.
De vacature voor interim bestuursleden is uitgezet bij de Vrijwilligers Centrale
Amsterdam (VCA). Deze vacature leverde in 2010 zes serieuze reacties op.
Uiteindelijk is één van de respondenten, Koosje Sierman, toegetreden tot het bestuur
als interim bestuurder.
Naast het uitzetten van de vacature bij de VCA, is gezocht in het eigen netwerk en
zijn drie voorlichtingsavonden georganiseerd over het idee achter het Paleis van de
Verdraagzaamheid, met als nevendoel het werven van bestuursleden. Deze
voorlichtingsavonden hebben geresulteerd in een extra bestuurslid, Ronald
Nieuwenhuijse, die tevens de functie van secretaris op zich heeft genomen.
Op 29 november was een bijeenkomst van de personen die aangegeven hadden
geïnteresseerd te zijn in een (interim) bestuursfunctie, waarin hun bestuursrol is
bekrachtigd. Erik Bobeldijk blijft voorzitter en ad interim penningmeester.
Vergaderingen
In 2010 heeft de groep met geïnteresseerde personen in een bestuursfunctie
vergadert op 29 november. Zie toelichting in de paragraaf over het bestuur.
Communicatie en PR
Het aantal supporters is in 2010 gegroeid van 181 tot 193 en er is één digitale
nieuwsbrief uitgebracht in augustus 2010. Er zijn geen activiteiten geweest om actief
supporters of nieuwsbrief-lezers te werven.
De website is veertien keer aangepast. Dit betrof met name kleine aanpassingen en
het plaatsen van een enkel nieuwsfeit, zoals aankondigingen van bijeenkomsten. De
nieuwsbrief en andere documenten, zoals het jaarverslag 2009, zijn op de website
geplaatst en het uiterlijk is licht veranderd. Het bezoek van de website heeft over
geheel 2010 een stijgende lijn vertoond. Op de Twitter-site van het Paleis van de
Verdraagzaamheid ( http://twitter.com/verdraagzaam ) zijn meer dan honderd tweets
geplaatst en er zijn momenteel zo'n veertig volgers. Er is een Facebook-pagina
gemaakt. Het Paleis van de Verdraagzaamheid heeft intussen meer dan 200
Facebook-vrienden.
Inventarisaties
Inventarisaties van wat er op het gebied van verdraagzaamheid is, zijn niet
uitgevoerd in 2010. Voor 2011 is dit algemener geformuleerd als het nemen van
stappen om te komen tot een informatie centrum over verdraagzaamheid en daaraan
gerelateerde zaken.
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Wervingsacties
Naast het actief werven van bestuursleden en het passief werven van supporters zijn
er in 2010 geen acties geweest om nieuwsbrieflezers of donateurs te werven.
Bij het werven van bestuurders is er onderscheid gemaakt tussen de
bestuurdsfuncties en de vrijwilligers die uitvoerende taken oppakken. Deze twee
functies kunnen gezien de levensfase van de organisatie goed gecombineerd
worden. Ronald Nieuwenhuijse en Erik Bobeldijk zijn naast bestuurslid ook actief als
vrijwilliger bij de uitvoeren van de diverse taken.
Overige acties
Naast het samenstellen van een nieuw bestuur is in 2010 gewerkt aan het jaarplan
2011. Alle overige acties uit het jaarplan 2010 zijn opgeschort. In 2011 wordt gewerkt
op basis van een nieuw jaarplan dat begin 2011 zal worden vastgesteld.
Financiën
De stichting heeft nog geen vaste inkomsten en draaide in 2010 op de reserves.
Deze reserves zijn het resultaat van schenkingen door diverse bestuursleden bij de
start van de stichting. In de toekomst dienen er wel inkomsten te komen. Hiervoor
zijn activiteiten benoemd in 2011. De in 2011 geplande activiteiten zullen ruim
passen binnen de huidige financiële buffer. De financiële verantwoording staat op het
volgende blad.
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Balans per 31 december 2010

Paleis van de Verdraagzaamheid

alle bedragen in euro's
activa

eindsaldo

beginsaldo

LIQUIDE MIDDELEN

|

passiva

eindsaldo

beginsaldo

EIGEN VERMOGEN

- Bank
1,934,89
- Correctie eindsaldo
- Nog te betalen
over 2010 -26,21
1.908,68

2.061,96
-17,79

- Saldo 2009

2.061,96

2.061,96

________
2.044,17

- Resultaat 2010

-153,28
1.908,68

2.061,96

Totaal activa 1.908,68

2.061,96

Totaal passiva

1.908,68

2.061,96

Exploitatieoverzicht 2010

Paleis van de Verdraagzaamheid

alle bedragen in euro's

omschrijving

saldo t/m
12-2009
Algemene kosten
26,14
(correcties 2010)
Bankkosten
105,45
TOTAAL Kosten

saldo t/m
12-2010
48,44
104,84

131,59

153,28

Opbrengsten

0,00

0,00

TOTAAL Baten

0,00

0,00

-131,59

-153,28

Netto Resultaat
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