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1 Inleiding 

Hoewel het leven ook 2021 grotendeels bepaald werd door corona en de bijbehorende 

maatregelen, zoals enkele lockdowns, is het Chrisko gelukt om zowel als bestuur, als 

met de leden, levendig contact te onderhouden en de verbinding te bewaren, door  

waar mogelijk de geboden ruimte te gebruiken om te doen wat wèl mogelijk was. 

In 2020 al hadden we voor veel onmogelijke activiteiten een passend alternatief 

gezocht en gevonden. Natuurlijk waren er desondanks ook in 2021 activiteiten die 

gewoon geannuleerd moesten worden, omdat dat niet anders kon. 

In dit jaarverslag geven we u inzicht in de huidige bestuurssamenstelling. Verder 

bespreken we de ondernomen acties en activiteiten in het afgelopen jaar in relatie tot 

de gestelde doelen en geven we aan welke resultaten we, ondanks de 

coronabeperkingen, met onze activiteiten bereikt hebben voor onze verschillende 

doelgroepen. Tenslotte geven we een kleine blik op de voornemens voor 2022. 

Het bestuur vertrouwt erop dat we ook in 2022, waarin corona hopelijk minder 

invloed zal hebben dan in de twee voorgaande jaren, ook weer veel mooie resultaten 

zullen kunnen bereiken, op de gebieden waarop we onze focus gelegd hebben en 

waarvoor vele vrijwilligers zich wekelijks inzetten. 

Vivian Kreutz 

Voorzitter R.K. Stichting Chrisko 
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2 Bestuur  

In 2021 heeft in onze bestuurssamenstelling geen wijziging plaatsgevonden. De 

volgende personen hadden in 2021 zitting in het bestuur van Chrisko: 

Mevrouw V. Kreutz-Piepers, voorzitter 

Mevrouw V. D’Antonio, penningmeester 

Mevrouw P. Beckers, secretaris 

De heer M. Boon, lid 

De heer H. Piepers, lid 

 

In het jaar 2021 heeft het bestuur van Chrisko twee bestuursvergaderingen 

gehouden.  

Op 23 december 2021 is, namens het bestuur, aan alle vaste deelnemers en ook aan 

andere betrokkenen en belangstellenden de jaarlijks terugkerende nieuwsbrief met 

de naam ‘Chrisko journaal’ toegestuurd. Hierin heeft het bestuur verslag heeft gelegd 

van de ontwikkelingen binnen de stichting en de aankomende activiteiten. Dit jaar is 

voor het eerst het Chrisko journaal door een van de betrokkenen van de nieuwe 

generatie in een nieuw jasje gegoten. Dit werd door alle ontvangers zeer gewaardeerd.  
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3 Doelstellingen en resultaten van 2021 

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 speelde covid-19 ook in 2021 een grote rol in het 

maatschappelijke leven en daarmee ook in de mogelijkheden voor activiteiten vanuit 

onze stichting. 

3.1 Papillon 

Voor 2021 hadden we voor project Papillon het volgende doel geformuleerd: het 

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.  

In 2021 hebben de vrijwilligers van project Papillon hulp geboden in bestaande 

gezinnen en in nieuwe gezinnen, die naar ons verwezen werden. De hulp die werd 

geboden varieert. Van hulp bij huiswerk maken en leren een sinterklaassurprise te 

maken tot ontspannende spelactiviteiten in de buitenlucht. Op geheel eigen wijze 

dragen onze vrijwilligers zo bij aan de zorg voor vele kinderen! Wat onze hulp anders 

maakt dan reguliere, formele hulp in gezinnen is dat onze vrijwilligers een langdurige 

band opbouwen met de gezinnen waar zij komen. Dat betekent dat zij ook in het 

weekend bereikbaar zijn. Ook kwamen in 2021 een aantal  gezinnen bij ons terug, 

waar we gedurende ruime tijd afwezig waren geweest omdat het even niet nodig was. 

Gelukkig hadden we in 2020 leren hakken met het covid-bijltje en konden we tijdens 

lockdowns onze inzet direct aanpassen en hoefden we de kinderen en gezinnen niet 

in de steek te laten. Zo is Chrisko begonnen met het project ‘Papillon in beweging’, 

een project waarvoor we fondsen geworven hebben. Hierdoor is het mogelijk om 

kinderen in gezinnen waar weinig ‘ruimte’ is, gratis te laten deelnemen aan deze 

wekelijkse sportactiviteit, die begeleid wordt door twee van onze jonge leerkrachten 

met gym-aantekening. Door de kinderen deze activiteit aan te bieden, ontstaat er 

ruimte voor ontspanning en ontlading. Tevens wordt hier gewerkt aan doelen op 

gebied van sociale interactie.  

Voor de inzet bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond volgde een groep 

vrijwilligers de cursus Taalvrijwilliger bij VISTA college in Heerlen. Hierdoor kunnen 

zij pro-actief en doelgericht met mensen met een taalontwikkelvraag door migratie 

achtergrond aan de slag gaan. Ook hebben vrijwilligers bij deze gezinnen hulp 

geboden bij alle regelzaken die komen kijken bij het inburgeren in Nederland. 
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3.2 Project 30 handen helpen Nepal 

Voor 2021 was het doel voor ons project ‘30 handen helpen Nepal’: onderzoeken of 

een werkreis 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 was namelijk zo goed als klaar. Daarom wilden we 

overwegen met welk doel we nog naar Nepal zouden willen reizen. Als de Nepalreis 

door zou gaan in 2022, moest er fondsenwerving plaatsvinden voor het project dat 

onze groep daar zou gaan oppakken. 

In 2021 bleek de situatie in de wereld, specifiek in Nepal, zodanig onder invloed van 

corona, dat het niet mogelijk noch wenselijk was om met een groep naar Nepal te 

reizen. Wel werd actief contact onderhouden met de lokale jeugd in Thali om de 

gesmede band niet te laten verslappen en hen via social media contact te bemoedigen. 

Voor 2022 leek het lang ook onmogelijk om naar Nepal te gaan, maar aan het einde 

van 2021 kwam er een lichtpuntje. Destijds is overwogen of en waarom de groep nog 

een keer naar Thali in Nepal zou reizen. Bepaald werd dat de schoolomgeving van de 

nieuw gebouwde school nog aandacht vroeg en onze groep daaraan een bijdrage zou 

kunnen leveren. Dat zou tevens de mogelijkheid zijn om een laatste keer met de lokale 

bevolking samen te werken en goed afscheid te nemen. Toen er ruimte leek te 

ontstaan voor lange internationale reizen en een laatste reis naar Thali mogelijk ook 

veilig zou kunnen plaatsvinden, werden voorzichtig plannen gemaakt. De 

fondsenwerving is echter on hold gezet totdat alle kaders duidelijk zouden zijn, de 

tickets geboekt zouden zijn en zo goed als zeker zou zijn dat de reis door zou kunnen 

gaan. 

3.3 Begeleiding Lourdesgroep 

Na een annulering van de Lourdesreizen van Huis voor de Pelgrim, onder wiens vlag 

wij sinds 2018 naar Lourdes reizen met een eigen groep, werden begin 2021 ook alle 

bedevaarten naar Lourdes afgelast. Dat betekende dat we ook in 2021 niet in de 

mogelijkheid waren om mensen die alleen met onze hulp naar Lourdes zouden 

kunnen gaan, deze reis aan te bieden. Wel hebben contact gehouden met mensen die 

eerder met ons meegingen, hetzij fysiek, hetzij telefonisch, hetzij door een kaartje.  

Eind 2021 werd duidelijk dat naar verwachting in 2022 weer een Lourdesreis zou 

kunnen plaatsvinden en werden alle voorbereidingen voor een reis in mei 2022 

opgestart. Er werd een eigentijdse flyer gemaakt door een van de deelnemers van de 

jongere generatie, er werd overlegd wie als begeleiding mee zou willen gaan en er 

werden intakes gepland bij geïnteresseerde pelgrims. De meeste begeleiders van groep 

Chrisko betalen hun eigen Lourdesreis, maar werken in onze groep wel mee als 

vrijwilliger. Slechts een paar leden kunnen mee tegen vrijwilligerstarief van Huis voor 

de Pelgrim. Om die reden zal stichting Chrisko de Lourdesvrijwilligers van onze eigen 

groep, die in 2022 de volledige reissom zelf moeten betalen, een tegemoetkoming in 

de kosten geven van de reis ter hoogte van 100€ per persoon. 
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3.4 Reguliere activiteiten 

Binnen onze stichting werken we al jarenlang vanuit een vaste basis van reguliere 

activiteiten: clubs, sporten, zomerkamp en twee koren. Nog altijd, al sinds het begin, 

worden al deze activiteiten door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd, zonder 

enige vorm van vergoeding. In 2021 werden de mogelijkheden van deze activiteiten 

beperkt door corona, maar we hebben gezocht naar mogelijkheden om de jeugd en 

andere groepen toch te kunnen blijven ‘ontmoeten’. 

• Clubs 

Waar mogelijk en toegestaan vonden clubbijeenkomsten fysiek plaats. Indien 

nodig, bijvoorbeeld tijdens een lockdown of als de regels het niet toelieten, 

maakten we gebruik van ZOOM als alternatief om toch de ontmoeting van de 

deelnemers te kunnen faciliteren. 

• Sport en spel 

Ook in 2021 werden de sportactiviteiten beïnvloed door de covid-pandemie en de 

bijbehorende maatregelen die in Nederland werden uitgevaardigd. Buiten 

sporten bleef gelukkig lang toegestaan, in ieder geval voor de jongste 

deelnemers. Daardoor konden we deze activiteiten in het seizoen dat er buiten 

gesport kan worden, grotendeels door laten gaan. In 2021 werd tegelijkertijd ook 

het ‘online sporten’ van stichting Chrisko voortgezet. Tenslotte hebben we op 

basis van QR codes, zodra de regelgeving het toeliet, ook het sporten voor de 

oudere jeugd weer opgestart, want daar was veel behoefte aan.  

• Zomerkamp 

Het bleek mogelijk om met inachtneming van het corona-protocol voor 

zomerkampen, in 2021 ons zomerkamp door te laten gaan. Gebaseerd op de 

ervaringen met ons corona-zomerkamp in 2020 konden we een plan maken voor 

het inrichten en uitvoeren van het kamp op de ons bekende kampplaats in 

Hunsel. We konden een groot aantal kinderen op die manier een week ruimte en 

plezier bieden in deze onduidelijke tijden. Via fondsenwerving was mogelijk 

gemaakt dat ook kinderen uit niet-draagkrachtige gezinnen konden deelnemen 

aan het zomerkamp.  

• Koren 

Lange tijd was zingen in groepsverband in 2021 verboden door de corona-

wetgeving. Daarmee vervielen de repetities en ook de uitvoeringen voor het 

familiekoor en het ensemble. Doordat een deel van ons koor uit gezinnen bestaat, 

ontstond de mogelijkheid om een minikoor te laten repeteren en een aantal keer 

een uitvoering te laten doen in bubbels. Hierdoor konden we onze liedjes in 2021 

toch een aantal keren ten gehore brengen. 
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• Diverse andere vaste activiteiten 

De jaarlijkse wandeltocht van Heerlen naar Maastricht heeft ook in 2021 gewoon 

plaatsgevonden. Weliswaar moest dat gebeuren met inachtneming van de 

geldende maatregelen, waardoor helaas geen ontbijt kon worden aangeboden aan 

de wandelaars en het familiekoor de mis niet kon opluisteren.  

De jaarlijkse vormelingendag voor het dekenaat Heerlen en Kerkrade werd helaas 

in 2021 voor de tweede achtereenvolgende keer, vanwege de corona 

omstandigheden, geannuleerd.  

Volgens inmiddels vaste traditie werd, in overleg met de deken van Heerlen, ook 

in 2021 een (online uit te zenden) (gezins)kerstviering gehouden, waarbij door 

Chrisko jeugd in bubbels een eigen versie van het kerstspel gespeeld werd en het 

Chrisko ensemble de mis opluisterde met eigen liedjes. De ontvangen  reacties 

maakten ons duidelijk dat het gewaardeerd werd dat gezinnen in Heerlen en 

omstreken op deze manier toch kerst konden vieren met een gezinsmis op maat 

voor de jeugd. 

Resultaten 

 

• We hebben dit jaar een heel aantal nieuwe aanvragen voor inzet van Papillon 

vrijwilligers gekregen, waarbij we de kennis en kunde die Chrisko in huis heeft 

hebben kunnen gebruiken. 

• Voor verschillende gezinnen zijn hulpbronnen aangeboord om gebrek te helpen 

oplossen; bijvoorbeeld door aanvragen bij stichting Leergeld voor financiering van 

leermiddelen, door samenwerking met de Vincentius vereniging voor ontbrekende 

huisraad, door verspreiden van gesponsorde kerstpakketten die we mochten 

ontvangen. 

• Veel kinderen en jongeren uit onze ‘Papillon-gezinnen’ zijn met ons mee op 

zomerkamp geweest en vonden zo in 2021 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 konden 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 

konden we de kinderen uit de gezinnen die onze vrijwilligers 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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4 Financieel 2021 

Financieel overzicht 2021 
 

INKOMSTEN  

1. Bijdrage activiteiten € 7.589,00 

2. Giften € 2.558,19 

3. Grote donaties € 8.300,00 

4. Diversen € 1.064,09 

Totaal € 19.511,28 

  

UITGAVEN  

5. Huurkosten € 2.697,50 

6. Kosten activiteiten € 9.466,57 

7. Apparatuur € 0,00 

8. Administratiekosten € 2.896,58 

9. Verzekeringen € 503,93 

10. Diversen € 1.747,98 

Totaal € 17.312,56 

 

Positief saldo = inkomsten - uitgaven = € 19.511,28 - € 17.312,56 = € 2.198,72 
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Jaarrekening 2021 
 

BALANS 1 jan 2021 1 jan 2022 

Activa:   

Kas € 356,10 € 583,07 

INGB € 6.426,13 € 3.397,88 

Spaarrekening € 7.381,13 € 12.381,13 

Rente spaarrekening € 0,00 € 0,00 

Apparatuur licht en geluid* € 2.655,00 € 2.124,00 

Totaal activa € 16.818,36 € 18.486,08 

   

Passiva € 0,00 € 0,00 

   

Vermogen € 16.818,36 € 18.486,08 

*Op de apparatuur licht en geluid wordt jaarlijks 20% afgeschreven:  

0,20 x €2.665,00 = €531, dus de apparatuur heeft nu een waarde van €2.665,00 - 531 = €2.124,00 

 

Rekening van Winst en Verlies 

Vermogen 1 jan 2021 € 16.818,36 

Vermogen 1 jan 2022 € 18.486,08 

Positief resultaat € 1.667,72 

 

Akkoord door Kascommissie op 2 mei 2022 

Goedgekeurd in de Bestuursvergadering 25 mei 2022 te Heerlen. 
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Begroting 2022 
De begroting 2022 is conform het Financieel Overzicht 2021, 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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5 Nabije toekomst 

Voor het jaar 2022 heeft Chrisko heel concreet de volgende doelen gesteld: 

• Opvolging zoeken voor een bestuurslid dat heeft aangekondigd het bestuur 

vanwege leeftijd te willen verlaten 

• Indien mogelijk: begeleiden van een nieuwe Lourdesreis met jongere generatie 

vrijwilligers, voor groep pelgrims uit de regio, inclusief gratis deelname door 

pelgrims aan onze kennismakings- en reüniebijeenkomst. 

• Indien mogelijk: Nepalreis 2022 – afsluiting van het project in Thali door groep 30 

handen helpen Nepal. 

• Indien van toepassing: Fondsenwerving voor inrichting omgeving school Thali 

tijdens verblijf in Nepal. 

• Realisatie van project Opname liedjes uit archief (on hold vanwege corona) 

• 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. 

• Continuering van project Papillon in Beweging (mogelijk door ontvangen donaties 

voor 2022) 

 

Gedurende het jaar 2022 zal door bestuur en coördinatoren gekeken worden naar 

signalen met betrekking tot behoefte of nood aan meer of andere activiteiten. Zoals 

ieder jaar wil Chrisko ook in 2022 inspelen op gesignaleerde noden en behoeften en 

daar in de praktijk een antwoord op geven.  

 


