Jaarverslag 2012
Stichting Out of the Box
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Out of the Box over het jaar 2012. Ook dit jaar
hebben we enkele bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren met als doel te leren over
Gods liefde en deze liefde ook te ervaren. We hebben de lijn van 2011 doorgezet. Dit wil
zeggen dat we op organisatorisch en financieel gebied weinig tot geen veranderingen
hebben gemaakt om de doelstellingen van onze stichting te behalen.
Een zwaar moment voor zowel het bestuur als de deelnemers van de stichting was het
overlijden van een goede vriend en vaste deelnemer van de stichting. Zijn begrafenis was
op 21 januari, het moment waarop wij gepland hadden een weekend-bijeenkomst te
houden met als thema ‘Diepzeeduiken: schatzoeken in Gods koninkrijk’. Deze bijeenkomst
hebben we van 2-4 maart alsnog gehouden.

Interne organisatie
Bestuur en contact
Het bestuur van Out of the Box bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter: Wilfried van Meerveld
Secretaris: Sjoerd Bastiaan Peters
Penningmeester: Bernhard Johannes Gerardus Ernest van der Poel
Postadres: Zwanewater 24, 2715BJ Zoetermeer.
Email: outoftheboxgeneration@gmail.com
KvK: 51114860
Rekeningnummer: 41.18.61.344

Ontstaansgeschiedenis van de stichting
Out of the Box is in mei 2010 opgericht door het huidige bestuur. We zagen de nood in
kerken, waar sommige jongeren teleurgesteld weggaan en zich niet thuis voelen,
aangezien ze zich niet kunnen voegen naar de traditie. Out of the Box is opgericht om
jongeren uit allerlei kerken, of jongeren die niet (meer) naar een kerk gaan, een plek te
bieden waar ze over Gods liefde kunnen horen, praten en het kunnen ervaren.

Missie en visie
Deze stichting is in het leven geroepen om gestalte te geven aan het verlangen om Gods
liefde te delen met jonge mensen en deze liefde ook te ervaren. Het is een eenvoudige
visie, aangezien het gaat om liefde van God gestalte geven wat op vele ‘out of the boxmanieren’ kan. De liefde van God zien we ten diepste tot uitdrukking komen in de
kruisdood en opstanding van Jezus. Hij, die zelf onschuldig was, werd veroordeeld door
mensen, door de woede van het volk. In plaats van met goddelijke wraak te reageren,
staat Jezus met open armen van vergeving. Ons kwaad kan niet dieper zijn dan zijn liefde.
Daarom dat wij het verlangen en de hoop hebben dat zoveel mogelijk mensen deze
geweldige liefde persoonlijk inzien. We willen jonge mensen helpen om te leven vanuit de
genade die God heeft bewezen.
Middelen
Ter bereiking van onze doelstelling worden jaarlijks conferenties georganiseerd. Hiervoor
zullen sprekers worden gevraagd, aanbiddingsteams en gebedsteams worden gevormd en

workshops worden georganiseerd. Ter promotie zullen flyers, filmfragmenten en blogs
worden verspreid via internet (sociale netwerken) en van hand-tot hand.

Activiteiten
Inleidend
Out of the Box heeft twee bijeenkomsten van meerdere dagen georganiseerd voor
deelnemers. Voor betrokken deelnemers hebben we een extra dag georganiseerd om te
delen wat de visie van het bestuur is met de stichting en afspraken te maken op
organisatorisch gebied ten behoeve van de bijeenkomsten. Tenslotte zijn er regelmatig
bestuursvergaderingen geweest met als belangrijkste doel de voorbereiding op de
genoemde bijeenkomsten. Betrokken deelnemers van de stichting zijn uitgenodigd
aanwezig te zijn bij deze vergaderingen en te helpen bij het uitwerken van de
bijeenkomsten.

Overzicht van activiteiten
Hieronder volgt een overzicht van de beschreven activiteiten. Een aantal van deze
activiteiten zal nader worden toegelicht.
19 januari

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

10 februari

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

27 februari

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

2-4 maart

- winterbijeenkomst ‘Diepzeeduiken: schatzoeken in Gods Koninkrijk’.

14 maart

- evaluatie van winterbijeenkomst.

10 april

- vergadering ter voorbereiding van zomerbijeenkomst.

26 juni

- vergadering ter voorbereiding van zomerbijeenkomst.

2 juli

- vergadering ter voorbereiding van zomerbijeenkomst.

10 juli

- vergadering ter voorbereiding van zomerbijeenkomst.

30 juli

- 4 augustus - zomerbijeenkomst ‘Wij zijn als Jezus’.

13 september

- evaluatie van zomerbijeenkomst.

28 september

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

5 oktober

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

15 oktober

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

2 november

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

17 november

- medewerkersdag in Zoetermeer.

21 november

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

4 december

- vergadering ter voorbereiding van winterbijeenkomst.

Toelichting op de activiteiten
Winterbijeenkomst 2 - 4 maart 2012
Deze bijeenkomst duurde een weekend en vond plaats in Driebergen. Het thema was
‘Diepzeeduiken: schatzoeken in Gods Koninkrijk’. Zoals de zee ongekend uitgestrekt is en
schatten verbergt onder de oppervlakte, zo kunnen we ook de schatten van de ongekend
grote, diepe liefde van God gaan zoeken, vinden en ervaren. Dat was het doel van deze
bijeenkomst. In dit weekend boden we ‘s ochtends en ‘s avonds diensten aan met muziek,
preken, gebed en mogelijkheid tot spontane eigen inbreng. In de middag werd een creatief
programma aangeboden waarin de nadruk lag op onderlinge relatie en interactieve
verwerking van het thema. Verder werd ook de maaltijd met elkaar gedeeld en was er ‘s
avonds na de dienst een vuur waar verhalen werden gedeeld. Daarnaast is er stil gestaan
bij het overlijden van een dierbare van het bestuur en een aantal deelnemers. Dat zien we
ook als onderdeel van Gods liefde ervaren: om er voor elkaar te zijn in tijden van
tegenspoed.
Zomerbijeenkomst 30 juli - 4 augustus 2012
Deze bijeenkomst duurde zes dagen midden in de zomervakantie en vond plaats in
Amersfoort. Het thema was ‘Wij zijn als Jezus’. Een confronterend en uitdagend thema. Het
doel van Out of the Box met de bijeenkomst was om de deelnemers te leren hoe ze naar
zichzelf mogen kijken met Gods ogen: Hij houdt net zoveel van mij als van Jezus. Zoals
Jezus is, zo mag ik mezelf ook zien door geloof. Ook is het leerzaam om niet alleen jezelf,
maar ook elkaar op die manier te zien. Dagelijks waren er twee diensten, waarvan
sommigen voorzien van een vast programma en sommigen konden ter plekke invulling
krijgen door de bijdrage van deelnemers. Verder was er een mannenmiddag en
vrouwenmiddag, waarin mannen en vrouwen apart van elkaar, in een vertrouwelijke
setting, in gesprek gingen en een creatieve activiteit deden. Het doel hiervan was om het
mannenhart en vrouwenhart van God te ontdekken. Er waren verschillende creatieve en
artistieke programma-onderdelen, zoals het opsturen van een gebed met een heliumballon.
Een ander voorbeeld was het maken van een schilderij of collage voor iemand waarin de
liefde van God naar die persoon werd uitgebeeld. Ook werden er maaltijden gedeeld en was
er tijd voor ontmoeting.

Medewerkersdag 17 november 2012
De medewerkersdag is voor deelnemers van de Out of the Box-bijeenkomsten die praktisch
en organisatorisch bijdragen. Als bestuur wilden we hen onze visie tonen voor de
aankomende winterbijeenkomst van 4-6 januari 2013: ‘Nu heb ik U met eigen ogen gezien’.
Daarnaast was er tijd voor gebed en aanbidding. Ook werden de praktische zaken
besproken ten behoeve van de winterbijeenkomst. Bijvoorbeeld de uitwerking van
programma-onderdelen en taakverdeling binnen verschillende teams. Verder was er
gelegenheid voor een wandeling waarbij ideeën werden uitgewisseld ten behoeve van
bijeenkomsten van Out of the Box. De dag werd afgesloten met gezamenlijk eten.

Publiciteit
Om jongeren uit te nodigen deel te nemen aan activiteiten van Out of the Box hebben we
een website en maken we voor flyers. Deze flyers posten we op facebook en vragen aan de
deelnemers zit ook te doen, indien zij dit zelf willen. Daarnaast wordt er voor elke zomerof winterbijeenkomst promotiefilmpje gemaakt. Deze komt op de website te staan en wordt
verspreid via facebook. Verder hebben we een facebook-groep, waar deelnemers van
eerdere bijeenkomsten elkaar kunnen vinden en ook nieuwe mensen kunnen toevoegen die
graag contact willen maken met bezoekers van Out of the Box activiteiten.

Financiën
Staat van baten en lasten

31-12-12

31-12-11

€0

€ 680,01

€0

€ 1.182,00

€ 1.300,00

€ 60,00

€ 1.305,00

€0

€ 1.050,00

€0

Giften

€ 1.900,00

€ 3.080,66

Storting Kas

€ 250,00

€ 240,00

Overig (restitutie borgen)
Baten

€ 150,00
€ 5.955,00

€ 309,65
€ 5.552,32

Deelnemersbijdragen OOTB winterbijeenkomst
2011
Deelnemersbijdragen OOTB zomerbijeenkomst
2011
Deelnemersbijdragen OOTB winterbijeenkomst
2012
Deelnemersbijdragen OOTB zomerbijeenkomst
2012
Deelnemersbijdragaen OOTB winterbijeenkomst
2013 - voorbereiding

Onkosten OOTB winterbijeenkomst 2011

€0

€ 1.381,27

Onkosten OOTB zomerbijeenkomst 2011

€0

€ 3.402,90

Onkosten OOTB winterbijeenkomst 2012

€ 1.424,51

€ 385,55

Onkosten OOTB zomerbijeenkomst 2012

€ 2.918,26

€0

Onkosten OOTB zomerbijeenkomst 2013

€ 215,00

€0

Onkosten organisatie (notaris, KvK, bank)
Lasten

€ 646,35
€ 5.204,12

€ 120,46
€ 5.290,18

Exploitatieresultaat

€ 750,88

€ 262,14

Toelichting op staat van baten en lasten per 31-12-12
De baten zijn in 2012 met € 400,- toegenomen ten opzichte van verleden jaar. Dit vloeit
voornamelijk voort uit de deelnemersbijdragen die al zijn binnengekomen voor de
winterbijeenkomst van volgend jaar. De giften zijn eveneens afgenomen tot € 1900,- van €
3080,66. Daarnaast dragen de storting van de kas en de restitutie van borgen bij aan de
baten.
De lasten vallen dit jaar iets lager uit dan verleden jaar. De kosten van de bijeenkomsten
zijn lager dan in 2011. De kosten betreffende de organisatie zijn hoger door de aanschaf
van een website.
Het feit dat de baten hoger uitvallen en de lasten afnamen, resulteert in een
exploitatieoverschot van € 750,88.

Bestemming exploitatieresultaat
Wanneer aan het einde van een kalenderjaar een exploitatieoverschot is vastgesteld zal dit
bedrag weer worden gebruikt om de activiteiten van de stichting voort te kunnen zetten.
Daarnaast zal exploitatieoverschot geld worden gedoneerd aan goede doelen indien
mogelijk. Aangezien Stichting Out of the Box een non-profit organisatie is, zal er geen
winst worden genomen en zullen er ook geen beloningen worden uitgekeerd aan het
bestuur.

Conclusies en aanbevelingen
We kijken terug op een mooi jaar met goede, behulpzame activiteiten die onze doelstelling
en visie recht doen. We willen deze lijn voortzetten in het jaar 2013 en kijken naar
manieren hoe we onze scala van activiteiten kunnen uitbreiden. We hebben het verlangen
om met deze stichting meer mensen te bereiken. Hoewel we tevreden zijn met de huidige
gang van zaken, willen we wel visie vormen voor een aanpak waarbij meer jonge mensen
kunnen deelnemen aan onze activiteiten.

