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Inleiding

Het afgelopen jaar was een ongewoon jaar voor de hele wereld. Door de uitbraak van
het corona virus en alle bijkomende maatregelen, waren er voor iedereen veel
beperkingen. Deze maatregelen hadden, zeker in eerste instantie, ook een behoorlijke
impact op de activiteiten van onze stichting. Maar Chrisko zou Chrisko niet zijn als
we niet zouden kijken naar wat er wèl mogelijk was, met als doel om met en tussen
alle betrokkenen bij onze stichting, de jeugd, de volwassenen, de ontvangers van
hulp, de samenwerkingspartners, zoveel als mogelijk de verbinding te behouden. In
deze situatie hebben we voor veel onmogelijke activiteiten een passend alternatief
gezocht en gevonden. Natuurlijk waren er ook voorgenomen activiteiten die gewoon
geannuleerd moesten worden, omdat dat niet anders kon.
In dit jaarverslag geven we de lezers inzicht in de actuele bestuurssamenstelling en
de activiteiten die het bestuur heeft uitgevoerd in 2020. Verder bespreken we de
ontwikkelingen die we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt en geven we aan welke
resultaten we, ondanks de coronacrisis in ons land, met onze activiteiten bereikt
hebben voor onze verschillende doelgroepen. Tenslotte geven we een kleine blik op de
nabije toekomst, een inkijkje in de plannen voor 2021.
Het bestuur vertrouwt erop dat we ook in 2021, waarin corona nog niet geweken is
en op veel gebieden nog ons doen en laten beïnvloedt, toch veel mooie resultaten
zullen kunnen bereiken, op de gebieden waarop we ons zonder ophouden blijven
inzetten.
Vivian Kreutz
Voorzitter R.K. Stichting Chrisko
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Bestuur

In 2020 heeft in onze bestuurssamenstelling een wijziging plaatsgevonden. De heer
Voragen heeft zijn functie als penningmeester opgezegd en we waren in de gelukkige
omstandigheid om een nieuwe penningmeester te vinden in de volgende generatie van
Chrisko, in de persoon van Valerie D’Antonio.
De volgende personen hadden in 2020 zitting in het bestuur van Chrisko:
Mevrouw V. Kreutz-Piepers, voorzitter
Mevrouw V. D’Antonio, penningmeester
Mevrouw P. Beckers, secretaris
De heer M. Boon
De heer H. Piepers

In het jaar 2020 heeft het bestuur van Chrisko twee reguliere vergaderingen
gehouden. In oktober 2020 heeft Willem Voragen afscheid genomen tijdens de
vergadering en heeft Valerie D’Antonio de eerste vergadering bijgewoond.
Op 23 december 2020 is, namens het bestuur, aan alle vaste deelnemers en ook aan
andere betrokkenen en belangstellenden het Chrisko journaal toegestuurd, waarin
het bestuur verslag heeft gedaan van de ontwikkelingen binnen de stichting en de
aankomende activiteiten. Dit jaarverslag voor betrokkenen wordt iedere keer zeer
gewaardeerd, waardoor het inmiddels een vast onderdeel van de jaarplanning is
geworden.
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Doelstellingen en resultaten van 2020

Voor 2020 hadden wij als Stichting Chrisko concrete doelen gesteld op het gebied van
de drie grote projecten. Daarnaast was een belangrijk aandachtspunt om de reguliere
activiteiten te kunnen continueren en waar mogelijk uitbreiden voor meer
deelnemers. Helaas kwam de covid-pandemie al aan het begin van 2020 ook naar
Nederland en werden we in maart 2020 geconfronteerd met de eerste lockdown.
Hieronder geven we per project weer of en hoe we binnen de covid-maatregelen vorm
hebben gegeven aan de uitvoering van het betreffende project, binnen de
mogelijkheden die we daarvoor gezien hebben. Ook wordt verslag gedaan van de
manier waarop we de reguliere activiteiten hebben omgebogen binnen de
mogelijkheden.

3.1 Papillon
Voor 2020 hadden we ons als stichting voor project Papillon het volgende doel gesteld:
samen zorgen voor continuering van hulp aan kinderen in gezinnen in nood. Tijdens
de strengste periodes van lockdown konden onze vrijwilligers de kinderen en gezinnen
uiteraard niet bezoeken. In die periode onderhielden zij frequent contact via
whatsapp, telefoon en videobellen. Op die manier hoefde de band die opgebouwd was
met het gezin niet verloren te gaan. Zodra er weer mogelijkheden waren, werd door
de coördinator met iedere vrijwilliger geïnventariseerd of en op welke manier het gezin
weer hulp kon ontvangen. Daardoor werd het mogelijk om iedere situatie op maat in
te vullen en konden de vrijwilligers weer naar de gezinnen toe, iets wat zeer wenselijk
was gezien het effect van de lockdown op veel van deze gezinnen en hun kinderen.
Naast de bezoeken omwille van het samen optrekken met de kinderen, zijn ook in
2021 Papillon-vrijwilligers actief geweest op de volgende gebieden: begeleiding van
ouders bij organisatorische zaken voor de kinderen, zoals studiekeuze, inschrijving,
aanvragen DUO, etc. Scriptiebegeleiding en correctie op spelling van de
studieproducten van ouders statushouders-gezinnen, die als zij-instromer aan een
opleiding begonnen. Waar wij in Nederland bijna altijd wel iemand in ons netwerk
hebben, die deze rol kan invullen, is dat voor deze gezinnen niet vanzelfsprekend.
Onze studenten en pas afgestudeerden wilden daarin graag een plekje opvullen.
Daarnaast wordt er regelmatig ziekenhuisbegeleiding geboden, inclusief het vervoer
van de betrokkene door een vrijwilliger met zijn of haar eigen auto. Ook zijn er twee
vrijwilligers die hun praktische vaardigheden inzetten om kinderen en ouders van
gezinnen in nood te helpen. Door de één werden massages gegeven aan moeders in
stresssituaties om hen de nodige ontspanning te bieden en door de ander werden bij
kinderen in gezinnen in nood de haren geknipt. Tenslotte werd ook de
studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding in 2021 voortgezet door onze vrijwilligers.
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3.2 Project 30 handen helpen Nepal
Voor 2020 was het doel voor ons Nepalproject 30 handen helpen Nepal: samen helpen
om in Thali de secundary school te realiseren, jeugd uit verschillende kasten te
verbinden en fondsen werven voor de bouwkosten. Helaas heeft onze groep de
Nepalreis al vroeg in het voorjaar van 2020 moeten annuleren. Via social media is wel
contact onderhouden met de gemeenschap in Thali.

3.3 Begeleiding Lourdesgroep
Ons voornemen was, na twee mooie ervaringen in 2018 en 2019, om in september
2020 opnieuw met een eigen groep naar Lourdes te reizen, in samenwerking met
kapelaan Blom. Helaas werden begin 2020 alle Lourdesreizen door Huis voor de
Pelgrim geannuleerd en was het ook niet toegestaan om binnen de geldende
maatregelen een reünie te houden of een andere groepsbijeenkomst voor de
Lourdesreizigers te organiseren. Wel hebben we aan iedere pelgrim die met ons in
2018 of 2019 naar Lourdes is geweest een mooie kerstkaart gestuurd, om zo de
harten te verwarmen in deze soms eenzame tijden.
3.4 Reguliere activiteiten
Bij Stichting Chrisko kennen we al jarenlang een vaste basis van reguliere
activiteiten: clubs, sporten, zomerkamp en koor. In 2020 werden de mogelijkheden
van deze activiteiten ernstig beperkt door corona, maar we hebben gezocht naar
mogelijkheden om de jeugd en andere groepen toch te kunnen blijven ‘ontmoeten’.
•

Clubs
Via ZOOM hebben de maandelijks clubbijeenkomsten plaatsgevonden voor de drie
groepen jeugdigen tussen 7 en 26 jaar. De gezamenlijke clubweekends in Genk
zijn helaas allemaal geannuleerd. Er waren ook maandelijkse bijeenkomsten voor
een groep vrouwen en voor een groep mannen via ZOOM. Op die manier konden
de deelnemers elkaar toch met regelmaat ontmoeten, konden we zoals gebruikelijk
aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek gaan en werd de ervaren
onderlinge afstand ten tijde van de lockdown-periodes enigszins overbrugd.

•

Sport en spel
Het grootste deel van het jaar kon er niet gesport worden of was dat alleen
toegestaan voor een beperkte leeftijdsgroep. Via ZOOM werd ook hier op een
creatieve manier een alternatief bedacht, waardoor voor degenen die dat wilden
ook het wekelijkse sporten door kon gaan in de eigen gezinsbubbel onder leiding
van een eigen trainer die instructies gaf via de camera. Op deze manier kon toch
het hele jaar gewerkt worden aan de lichamelijke en ook geestelijke fitheid en
was er bovendien gezelligheid en plezier te beleven als welkome afwisseling op
het zo veranderde dagelijkse leven.
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•

Zomerkamp
We organiseerden ondanks de coronapandemie, geheel binnen de regels van het
protocol voor zomerkampen, in 2020 een vijfdaags zomerkamp voor deelnemers
in de leeftijdscategorie 18- en een schaduw’kamp’ voor de leeftijdscategorie 18+.
Middels blogverslagen werden ouders en familieleden van deelnemers, maar ook
andere geïnteresseerden, zoals gebruikelijk op de hoogte gehouden van de
belevenissen op de kampplaats en de wijze waarop het schaduw’kamp’ zich
voltrok. Doordat we binnen de regels gezocht hebben naar mogelijkheden, in
plaats van alleen onmogelijkheden te zien, werd het mogelijk om een groep
jongeren een week ontspanning en plezier te bezorgen, als afwisseling op een
zomer die voor iedereen anders verliep dan andere jaren.

•

Koren
Omdat zingen al snel afgeraden werd en daarna zelfs een tijdlang verboden,
hebben onze koren het grootste deel van 2020 geen repetities kunnen houden en
ook optredens gehad. Een afvaardiging van ons ensemble kon in familiebubbels
wel af en toe een mis opluisteren, maar helaas zit het grootste deel van de
koorleden op het moment van schrijven van dit jaarverslag al meer dan een jaar
zonder kooractiviteiten.

•

Diverse andere vaste activiteiten
De jaarlijkse wandeltocht van Heerlen naar Maastricht heeft ondanks corona toch
plaatsgevonden. In een speciale overdag-editie met strikte maatregelen en
afspraken wandelde een groep van kleine bubbels naar Maastricht. De jaarlijkse
vormelingendag voor het dekenaat Heerlen en Kerkrade werd geannuleerd.
Volgens vaste traditie werd, in overleg met de deken van Heerlen, ook in 2020 een
(gezins)kerstviering, weliswaar met de nodige beperkingen wat betreft vormgeving
en bezetting, opgeluisterd met een kerstspel en eigen zang van een afvaardiging
van ons ensemble.

Resultaten
•

Veel jeugd uit Papillon-gezinnen zijn met ons mee op zomerkamp geweest en
vonden in 2020 een week de ruimte om kind te zijn met de andere kinderen, juist
in deze moeilijke tijd van beperkingen door corona.

•

Fondsenwerving voor zomerkamp 2021 was succesvol; we kunnen daardoor ook
kinderen meenemen op kamp waarvan de ouders niet draagkrachtig genoeg zijn
om de (gehele) kampbijdrage zelf te betalen.

•

Fondsenwerving voor project Papillon in Beweging was succesvol; hierdoor
kunnen we de kinderen uit de gezinnen die we bezoeken mee laten doen aan onze
wekelijkse eigen sport- en spelactiviteit op maandagavond, zonder dat we aan hen
daarvoor de bijdrage in rekening hoeven te brengen.
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Financieel 2020

FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Inkomsten:
Bijdragen alle activiteiten

€

6577,00

Ontvangen giften

€

1770,00

Ontvangen schenkingen

€

8423,00

Diversen

€

183,32

Totaal

€ 16953,57

Uitgaven
Huurkosten onderkomens
en opslagruimte materialen

€

4193,27

Kosten alle activiteiten

€

9336,77

Uitgaven Nepal Project

€

1500,00

Apparatuur

€

723,55

Administratiekosten

€

1289,85

Diversen

€

568,43

Totaal

€ 17611,87

Negatief saldo €17611,87 – €16953,57= - €658,30
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Jaarrekening 2020
BALANS

1 jan 2020

1 jan 2021

Kas

€

€

INGB

€ 7954,47

€ 6426,13

Spaarrekening

€ 7081,13

€ 7381,13

Rente spaarrekening

€

€

Apparatuur*

€ 2415,00

€ 2655,00

Totaal activa

€ 17650,68

€ 16818,36

Passiva

€

€

Vermogen

€17650,68

Activa:
196,45

3,04

0,00

356,10

0,00

0,00

€ 16818,36

*Op de apparatuur wordt jaarlijks 20% afgeschreven.

Rekening van Winst en Verlies
Vermogen op 1 jan 2020

€ 17650,09

Vermogen op 1 jan 2021

€ 16818,36

Negatief Resultaat

€

831,73

Goedgekeurd in de bestuursvergadering 6 mei 2021 te Heerlen.
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Begroting 2021
De begroting 2021 is conform het Financieel Overzicht 2020, omdat we dezelfde
kostenposten verwachten. Er worden door Stichting Chrisko geen reserveringen
gedaan, tenzij de reservering van ontvangen donaties voor de betreffende projecten.
Indien een project niet door kan gaan, worden de ontvangen gelden gereserveerd tot
het moment dat het project alsnog kan starten.
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Nabije toekomst

Voor het jaar 2021 heeft Chrisko heel concreet de volgende doelen gesteld:
•

Onderzoeken of een reis naar Thali, Nepal in 2021 of 2022 nog wenselijk en
haalbaar is, ondanks de beperkingen van de covid-pandemie op reizen en
bewegingsvrijheid in de Nepalese samenleving. De school in Thali is namelijk zo
goed als klaar. Daarom willen we overwegen met welk doel we nog naar Nepal
zouden willen reizen.

•

Als de Nepalreis doorgaat in 2022, moet er fondsenwerving plaatsvinden voor het
project dat we daar oppakken.

•

Onderzoeken hoe we ook in 2021 het zomerkamp ondanks corona-beperkingen
vorm kunnen geven en de deelnemers een fijne, ontspannen week kunnen
bezorgen.

•

Bieden van de hulp aan (nieuwe) gezinnen in nood onder de vlag van ons project
Papillon in samenwerking met maatschappelijk werkers en huisartsen in ons
werkgebied.

Gedurende het jaar 2021 zal door bestuur en coördinatoren in de praktijk gekeken
worden of er behoefte is aan meer of andere activiteiten. We spelen immers, zoals we
dat al jaren doen, in op wat zich voordoet in de praktijk en sluiten daarop steeds aan
met ons activiteitenaanbod.

10

© Stichting Chrisko

