
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 
 

(eind 2015 en) 
2016 

 
 
 

 
 

Versie  v07 

Datum  29 juni 2017 

Auteur  Barbara Hertogs 

Co-auteur Saskia Derks





J aa r ve r s l ag  
 
2015  en  2016  

3 

Voorwoord 

In dit document doen we verslag van de 

startperiode eind 2015 en het eerste gehele 

productiejaar 2016. 

 

hoiUtrecht heeft gedurende deze periode bijdragen 

mogen ontvangen uit het Initiatievenfonds van de 

gemeente Utrecht en van het Goededoelenfonds 

van DELA. 

Resultaten 

Inclusief het verhaal van Martina - dat 30 

december verscheen - stonden er eind 2016 in 

totaal 37 verhalen op hoiUtrecht. De één positiever 

dan de ander, maar allemaal even inspirerend. 

 

Deze 37 verhalen zijn door de bijna 13.000 

bezoekers (uit het hele land!) meer dan 17.000 

keer gelezen. In totaal is de website ruim 34.000 

maal bezocht. 

 

hoiUtrecht is in anderhalf jaar uitgegroeid tot een 

community met 1.000 volgers. Op sociale media 

bereiken wij wekelijks 5.000 tot 6.000 mensen. 

 

Het hoiTeam is versterkt met schrijvers, 

redactieleden en fondsenwervers, die deels 

betaald, maar zich toch vooral vrijwillig inzetten.  

 

Naast Zorgverslimming en de gemeente 

Utrecht hebben wij partners gevonden in 

Wijk&co, LFB Nederland, U Onbeperkt, DELA 

goededoelenfonds en Net ff Anders. 

 

De website op zich en aan aantal verhalen zijn 

opgepikt door verschillende media, zoals de 

Telegraaf, GezondinLR, MantelMaggezien, 

EigenLR magazine en RTV Utrecht. 
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Verder heeft hoiUtrecht deel uitgemaakt van de Tour d’Initiatives  en heeft U Centraal 

hoiUtrecht in de U Gids opgenomen. 

Trots 

Daar zijn wij trots op. Trots op wat wij hebben neergezet als team, samen met onze 

partners. Trots op het uitdragen wat wij allen nastreven: een inclusieve samenleving, 

waaraan iedereen mee kan doen door zijn of haar talent(en) in te zetten. 

 

Onze hoofdpersonen zijn trots. Op hun eigen verhaal, maar ook op het geheel. Dat ze 

deel uit mogen maken van dat geheel. Dat ze anderen laten zien wat ze kunnen en ze 

daarmee inspireren. 

Conclus ie  

De inzet is er. De lezers zijn er. Het draagvlak en de kracht van hoiUtrecht zijn 

aangetoond. Wat wij voorzien en beschreven hebben in 2015 en 2016 hebben wij nu 

grotendeels uitgevoerd en daarmee - weliswaar niet alle - maar wel veel doelen bereikt. 

Leeswi jzer  

Alvorens dit jaarverslag te lezen, zouden we willen vragen het document ‘succesfactoren 

& resultaten’ van medio 2016 en de meerjarige aanvraag van oktober 2016 eerst na te 

lezen? Een en ander volgt elkaar op en we komen terug op een aantal zaken. De 

documenten sluiten naadloos op elkaar aan. 

 

In dit jaarverslag zullen we vervolgens even recapituleren wat hoiUtrecht is, welke doelen 

wij nastreven en hoe we die willen bereiken. In de volgende hoofdstukken nemen we 

lezer uitgebreider mee in hetgeen wij met en op hoiUtrecht.nl bereikt hebben. En blikken 

we vooruit op 2017 en 2018. Tot slot maken we de resultaatrekening op van 2015 en 

2016. Met in achtneming van de huidige ontwikkelingen, tellen we de effecten op voor 

2017. 
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1 | Even recapituleren 

hoiUtrecht een verhalenbundel over Utrechters 

die leven met een beperking, ziekte of stoornis. 

 

Mensen met jarenlange ervaring en kennis over 

hun beperkingen en uitdagingen. Mensen met 

krasjes en deukjes, mensen zoals jij en ik. 

 

hoiUtrecht is dé plek waar... 

 je de mens achter het krasje ontmoet. 

 je met plezier je verhaal deelt. 

 je leest over uitdagingen en oplossingen. 

 je voorkomt dat jij (wederom) het wiel 

uitvindt. 

 je nuttige contacten opdoet. 

 je inspirerende verhalen leest. 

 je begrip krijgt voor mensen op je heen. 

Missie 

hoiUtrecht heeft als doel mensen met én zonder krasje te verbinden, te inspireren en hen 

bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. 

 

hoiUtrecht stimuleert mensen elkaar te helpen en van elkaar te leren; zo laagdrempelig en 

dichtbij mogelijk. 

Kracht 

hoiUtrecht is geïnspireerd op The Mighty uit de Verenigde Staten. Een website met 

positieve, inspirerende verhalen over 'mensen met een krasje'.  

We believe in the power of stories, the strength of communities and 
the beauty of the human spirit. 

Net als de makers van The Mighty, geloven wij in de kracht van het verhaal. Positieve, 

inspirerende verhalen genereren immers interactie1, gemeenschapszin, participatie en 

verbinding. 

                                                 
1 “When you identify with a story – when it makes an impact — you’re far more likely to share it with others.” 

http://themighty.com/2014/11/thank-you-to-our-readers-for-making-this-happen 

http://www.themighty.com/
http://themighty.com/2014/11/thank-you-to-our-readers-for-making-this-happen/


J aa r ve r s l ag  
 
2015  en  2016  

8 

Wij geloven in de kracht van een immer toegankelijk medium: de website hoiutrecht.nl en 

aanverwante sociale media, waar interactie en verbinding tot stand komen. 

 

Wij geloven in de kracht van de maatschappij, de stad, de wijk, de buurt. Participatie en 

verbinding komen eerder tot stand als het dichtbij is. 

 

En wij geloven in de kracht van partners. Partners die ons enthousiasme voor en het 

belang van hoiUtrecht delen. 

De kracht van het  verhaal  

De kern van hoiUtrecht is dat mensen hun verhaal delen. Dat hoofdpersonen vertellen 

over de uitdagingen waar ze door hun beperking, ziekte of stoornis tegenaan lopen. 

 

hoiUtrecht wil deze mensen en hun kennis en ervaring in een positief daglicht stellen. 

Onze ervaring is dat ‘mensen met een krasje’ zichzelf niet zielig vinden, niet anders zijn 

dan anderen. Dat ze dolgraag willen participeren – en dat ook doen – in onze 

samenleving. 

 

Het verhaal is het middel en het doel is dat iedereen die verhalen leest, inziet dat wij 

samen één inclusieve samenleving vormen, dat iedereen talent heeft en dat wij allemaal 

van elkaar kunnen leren. 

De kracht van toegankel i jkheid, laagdrempel ighe id en ‘onl ine presence’  

Online media zoals een website en sociale media zijn te allen tijde toegankelijk. Een 

bezoek is bovendien laagdrempelig: je klikt door via sociale media en je leest het verhaal 

op je mobiel of tablet. 

 

En dat geldt niet alleen voor bezoek, ook voor interactie: je kan reageren en delen 

wanneer je maar wilt. Het is niet aan tijd gebonden. Het verhoogt bezoekersaantallen, het 

verhoogt interactie en het verhoogt verbinding. 

 

Door online aanwezig te zijn, bereiken wij veel mensen. Veel meer dan wanneer 

hoiUtrecht (alleen) offline aanwezig is. Het fysieke bereik is per definitie beperkt. Met 

name voor onze hoofdpersonen en lotgenoten, die leven met een beperking of lijden aan 

een ziekte. 

 

Onze focus ligt op bereik en draagvlak. Op inspireren en verbinden. Bezoekers kiezen 

zelf of ze blijven lezen, motivatie putten uit een verhaal, inspiratie willen delen, willen 

participeren in discussie of op zoek zijn naar persoonlijk contact. In de 21e eeuw begint 

dat online. 
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De kracht van een betrokken buurt  

De hoofdpagina toont de volledige verhalenbundel. Om nabije en laagdrempelige 

verbinding in staat te stellen, hebben wij er voor gekozen om navigeren op wijkniveau een 

prominente plek te geven: namelijk het hoofdmenu (de menubalk). 

Beter een goede buur dan een verre vriend 

Er zijn genoeg belangen- en patiëntgroepen met online en offline activiteiten, die in meer 

of mindere mate verbinding tot stand brengen. Echter, hoiUtrecht is de enige plek die 

géén onderscheid maakt tussen ziek, zwak of misselijk, of fit en gezond. 

 

Dat wij een breed publiek aanspreken blijkt uit onze volgers. We worden namelijk niet 

alleen door belangenverenigingen, lotgenoten, mantelzorgers en zorg- en 

welzijnsorganisaties gevolgd, maar juist ook door bedrijven, evenementen, overheden en 

talloze stads- en landgenoten. hoiUtrecht betrekt alle Utrechters en verbindt. 

Laagdrempelig en in de buurt. 

De kracht van partners  

hoiUtrecht staat niet op zichzelf. Sterker nog: wij streven verbinding na. Niet alleen van 

hoofdpersonen, hun naasten en onze volgers en lezers, maar ook van en met partners. 

Wij kunnen en willen hoiUtrecht niet op eigen kracht laten draaien, maar op 

samenwerking, op partnerschappen. 

 

Partners die onze belangen delen en graag helpen met de bemiddeling en verspreiding 

van hoiUtrecht. Partners die met ons activiteiten organiseren ter bevordering van 

draagvlak, bereik en verbinding. En partners die hoiUtrecht financieel steunen. 
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2 | Wat hebben we bereikt? 

Wat hebben we bereikt met hoiUtrecht? Begin 2016 hebben we kwalitatieve- en 

kwantitatieve succesfactoren gedefinieerd. In de volgende twee paragrafen lichten we de 

resultaten toe. In het volgende hoofdstuk komt ook de interne groei aan bod. 

Kwalitatieve succesfactoren en resultaten 

hoiUtrecht draait om de hoofdpersonen. Utrechters die de kans krijgen en nemen om dit 

podium te benutten. Die mogen laten zien hoe zij - ondanks of dankzij - hun beperking, 

ziekte of stoornis gewoon mee kunnen doen in de samenleving. 

Tevredenheid en zelfvertrouwen 

Het is belangrijk dat zij zich – achteraf – verrijkt voelen. Tevreden zijn over de geboden 

kans. Dat ze blij zijn met de uitwerking van hun verhaal. Dat hun tips, suggesties of 

hulpvragen Utrecht hebben bereikt. 

 

De samenwerking is essentieel en wij streven continu verbetering na. Daarom vragen wij 

achteraf altijd om feedback om het proces van totstandkoming te kunnen (blijven) 

verbeteren en beter aan verwachtingen te voldoen. 

 

Zonder uitzondering zijn alle hoofdpersonen tevreden, blij en zelfs trots op het resultaat. 

Ze vinden het een eer om gevraagd te worden en helpen graag mee. 

 

Daarnaast geven ze ons terug dat ze zich allemaal gesterkt voelen. Dat ze zich gekend 

zijn, omdat ze mee kunnen en mogen doen op hoiUtrecht, maar juist in de samenleving. 

Dat ze ‘heel’ zijn. Bijdragen aan hoiUtrecht is een verrijking en het geeft ze stuk voor stuk 

zelfvertrouwen.  

Kennismaking en verbinding  

In het verlengde van onze doelstelling, stellen we Utrechters in staat hun naasten te 

leren kennen, door contact op te nemen of zich (online) te verbinden aan hoofdpersonen.  

 

Helaas is het niet meetbaar of daar gebruik van gemaakt wordt. Wel kunnen we zien dat 

hoofpersonen - die door uiteenlopende oorzaken op hoiUtrecht staan - elkaar op sociale 

media weten te vinden! Ze volgen elkaar, hebben onderling contact en steunen elkaar. Dit 

geldt ook voor volgers en medewerkers van partners. 

Reacties 

Op onze eigen kanalen, pagina’s van partners en profielen van hoofdpersonen zijn de 

reacties zonder uitzondering positief. 
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Van een aantal hoofdpersonen hebben wij terugkoppeling gehad en zij geven aan zowel 

mondeling als online louter positieve reacties van vrienden, familie, kennissen, van 

hoofdpersonen onderling en (zelfs) van onbekenden te krijgen. Zoals de online reacties 

op Marjanne Weggemans’ verhaal: 

 

Wat mooi beschreven allemaal, Marjanne. Humor is inderdaad mensen op het 
verkeerde been zetten, maar het houdt je op de been. 
- Elly 

 

Goed verhaal Marjanne! En mooie site, dat ‘hoiUtrecht’. Ik kende ‘m nog niet. 
- Olga 

 

Wat er in de realiteit van komt kunnen we niet precies volgen, maar af en toe komt een 

hoofdpersoon naar ons terug. Zoals Gilbert, die via VerhalenPartner Wijk&co 

terugkoppelde dat hij (nog steeds) in zijn wijk herkend wordt en daardoor meer 

aanspraak heeft. Of zoals Nico, die na de herpublicatie in EigenLR magazine in winkels 

en wachtkamers herkend wordt. 

Kwantitatieve succesfactoren en resultaten 

Het voordeel van een 24/7 online medium is dat veel gegevens meetbaar zijn. In deze 

paragraaf komen meetbare factoren over de verhalen, bezoekers, volgers en ons bereik 

aan bod. Het betreft kengetallen over de website en onze sociale media. Onze bronnen 

zijn de analytics pagina’s van Google, Twitter, Facebook en Mailpoet. Waar van 

toepassing is een externe bron vermeld. 

 

Aangezien de demo in de zomer van 2015 al twee echte verhalen bevatte én we 

sindsdien (voor we financiering hadden ontvangen) reeds op sociale media actief waren, 

zijn de statistieken gebaseerd op de periode juli 2015 t/m december 2016. 

Aantal en type verhalen 

Tijdens de demo hebben we 2 echte 

verhalen gemaakt. Tijdens de lancering 

eind 2015 verschenen de volgende 3 

verhalen. Gedurende 2016 zijn er nog 

eens 32 gepubliceerd. 

 

In totaal dus 37 verhalen. Waarvan 28 verhalen tot stand gekomen door een interview. 

Zeven door de hoofdpersonen zelf geschreven verhalen. Aangezien we de type verhalen 

hebben uitgebreid, verschenen eind 2016 respectievelijk het eerste fotoverhaal en 

themaverhaal. Zie figuur 1. 

Figuur  1  Aantal  en type verhalen  
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Bezoekersaantallen 

hoiUtrecht is een online verhalenbundel. Bezoekersaantallen van de website zijn dus 

veruit de belangrijkste meeteenheid. De 37 verhalen zijn in 2015 en 2016 tezamen 

17.328 keer gelezen. 

 

Door nieuws over én van hoiUtrecht te plaatsen, trekken we bezoekers naar de website. 

Meestal lezen ze na het nieuwsbericht ook nog één of meer verhalen. 

Verder staan er op de website een aantal pagina’s over hoiUtrecht. Waarom wij 

hoiUtrecht maken, voor wie, door wie, met wie we samenwerken (verspreiders, 

vrijwilligers en partners). Maar ook informatie over hoe we te volgen zijn of hoe iemand 

zich kan aanmelden als hoofdpersoon. Deze en een aantal overzichten, zoals de 

homepage, maar ook specifieke selecties verhalen zoals doorsnedes op wijk, tag- of 

auteur worden regelmatig bezocht. In totaal mochten we gedurende de eerste anderhalf 

jaar 34.446 bezoekers ontvangen, waarvan 26.392 unieke bezoekers. Zie figuur 2. 

Verbl ijfsduur 

De gemiddelde verblijfsduur op een pagina is 

nagenoeg hetzelfde gebleven: van 1m30 naar 

gemiddeld 1m36. We gaan er dus van uit dat 

zowel de verhalen, de nieuwsberichten en de 

achtergrondpagina’s goed gelezen worden. 

Nieuwe en terugkerende lezers  

Inmiddels hebben we een schare trouwe lezers 

verzameld, maar ons bereik neemt dagelijks toe. 

Hierdoor bereikt hoiUtrecht nog steeds nieuwe 

lezers. Zie figuur 3. 
Figuur  3  Nieuwe en terugkerende lezers  

Figuur  2  (Unieke)  bezoekersaanta l len  over  2015 & 2016  
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Waar komen onze lezers vandaan? 

Met onze overduidelijke naam, 

verwachtten wij een geografisch bereik in 

Utrecht en omstreken. Boven 

verwachting trekken we echter bezoekers 

uit heel Nederland! 

 

33% van de lezers komt uit Utrecht. 

12,5% uit Amsterdam en 2% uit zowel 

Den Haag als Rotterdam. De rest van de 

bezoekers zijn evenredig verspreid over 

het hele land. 

 

Voor een deel verklaren wij dit met het 

feit dat een aantal vrijwilligers van 

hoiUtrecht en werknemers van partners 

woonachtig of werkzaam zijn buiten 

Utrecht. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze kleine groep verantwoordelijk is voor dit 

landelijke bereik. 

 

Onze sociale media reikt waarschijnlijk verder dan we met meetbare kengetallen kunnen 

achterhalen. Zie figuur 4. 

hoiUtrecht is voor iedereen 

Volgers en lezers zijn niet alleen verspreid over het hele land, maar hebben ook zeer 

uiteenlopende achtergronden. Vooral m.b.v. Twitter is goed te zien dat hoiUtrecht 

daadwerkelijk door iedereen gevolgd en gelezen wordt. 

 

Bij hoiUtrecht denken wij liever niet in hokjes, maar om toch aan te stippen dat 

hoiUtrecht - daadwerkelijk en zoals bedoeld - voor iedereen is, een doorsnede van onze 

volgers aldaar: 

 Lotgenoten (van onze hoofdpersonen) 

 Professionals 

o Op het gebied van zorg en welzijn 

o Maar ook op andere sociale of commerciële gebieden 

 Organisaties en initiatieven 

o Op het gebied van zorg en welzijn 

o Maar ook op andere sociale gebieden 

o Die op soortgelijke manier aan bewustwording werken 

Figuur  4  Landel i jk  bereik  van lezers  
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 Sociaal ondernemers 

 Politici, ambtenaren en beleidsmakers 

 Commerciële bedrijven 

 Media 

 Fondsen 

 Activiteiten en events 

 Maar bovenal zijn het ‘gewoon’ Utrechters en Nederlanders 

Online community 

Op sociale media hebben wij met de demo - inclusief twee echte verhalen – en twee zeer 

actieve sociale profielen (Facebook en Twitter) een voorsprong kunnen nemen op het 

genereren van volgers. 

 

Ten tijde van de lancering eind 2015 

hadden wij 200 volgers op Twitter en 100 

op Facebook. Dit bereik groeide met het 

verschijnen van elk verhaal in 2016. 

 

Begin 2016 zijn we ook nieuws op de 

website gaan plaatsen en - samen met de 

verhalen - gaan verspreiden middels de 

nieuwsbrief en sociale media. 

 

Omdat veel hoofdpersonen ‘gewoon’ in 

loondienst zijn of een bedrijf hebben, zijn 

we sinds eind 2016 actief op LinkedIn. 

Tips en trucs voor het inzetten van 

ervaringsdeskundigen zijn uitermate 

geschikt om bewustwording te genereren onder collega’s en bedrijven in het algemeen. 

 

Eind 2016 bestond onze online community uit bijna 1.000 volgers. Zie figuur 5. 

Engagement rate 

Effectiviteit van sociale media wordt uitgedrukt in ‘engagement rate’. Oftewel: hoeveel 

mensen klikken door nadat ze een tweet, post of nieuwsbrief hebben gezien? 

 

Zoals uit figuur 3 ook al bleek, heeft hoiUtrecht niet alleen een schare trouwe fans. Ze 

zijn ook enorm betrokken. De engagement rates verspreid over de verschillende media 

Figuur  5  Aantal  vo lgers  eind 2016  
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overstijgen de norm voor non-profit organisaties in 20162. Zie figuur 6A en 6B. 

Bereik 

Engagement rates hebben weinig waarde 

als de basisaantallen onbekend of laag 

zijn. Het wekelijkse bereik van de verhalen 

(en daarmee de naamsbekendheid van 

hoiUtrecht) is enorm. 

 

Met de demo en gedurende de lancering 

eind 2015 verdubbelde ons bereik al. In 

het eerste kwartaal van 2016 nam het 

wekelijkse bereik onze tweets en posts 

een ware vlucht. Gedurende het 

zomerreces zakte het bereik logischerwijs 

in (deze daling is verdeeld over het 

voorjaar en de zomer). In het najaar van 

2016 stabiliseerde het bereik weer op 

gemiddeld 6.000 mensen per week. 

 

Tot zover de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. In het volgende hoofdstuk gaan we 

in op de groei van de organisatie, zowel intern als extern met partners en media. 

 

                                                 
2 Bronnen: 

Clickrate nieuwsbrieven van non-profit organisaties in 2016: mailchimp.com 

Engagement rate Facebook & Twitter voor non-profit organisaties in 2016: mrss.com 

 

 
Figuur  6  (A) Engagement rates van de diverse kanalen (B)  afgezet tegen de norm van 2016  

Figuur  7  Wekel i jks  bereik op soc ia le  media  

https://mailchimp.com/resources/research/email-marketing-benchmarks/
http://www.mrss.com/lab/the-2016-social-media-directors-guide-to-benchmarks/
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3 | hoiUtrecht maken we samen 

Het hoiTeam inclusief vrijwilligers, verspreiders en partners neemt toe. Niet alleen in 

aantallen, maar ook in diversiteit. Daarnaast worden wij bijgestaan door andere media die 

aandacht aan hoiUtrecht danwel onze hoofdpersonen schenken. 

hoiTeam 

In het voorjaar van 2015 begonnen we 

met 4 initiatiefnemers: Barbara Hertogs, 

Juultje Holla, Saskia Derks en Wikke 

Kuller. Dit team wordt sinds de 

ontwikkeling van de demo bijgestaan 

door Zorgverslimming, in de personen 

van Marco Redeman (bemiddeling en 

verspreiding) en Dik Pol (administratie). 

Eind 2015 hadden we al 2 extra 

schrijvers nodig, zodoende voegden 

Carina van Roekel & Ingrid Koppelaar 

zich bij het team. 

 

In het eerste halfjaar van 2016 

verwelkomden we 2 nieuwe schrijvers: 

Elzemarie Karsdorp en Judith Schouten. Heeft Marieke Dubbelman als gastschrijver3 een 

verhaal ingediend. En er meldden zich 2 vrijwilligers: de redactie werd uitgebreid met 

Josje Melis (uit Rotterdam!) en Karin Visser staat ons bij met fondsenwerven & 

partnering. 

 

Eind 2016 moest Ingrid wegens tijdgebrek haar pen weer neerleggen, maar Carina 

breidde haar werkzaamheden uit als mede-webbeheerder en redactiecoördinator. 

Daarnaast zijn we - met het oog op uitbreiding van het assortiment - gaan samenwerken 

met fotograaf (Waldo Aikema) en filmmaker (Carmen Popescu). 

Verspreiders 

Naast deze teamleden nam ook het aantal (vrijwillige) verspreiders toe. 8 (waarvan één 

uit Amsterdam!) staan met naam en toenaam op de website. 5 anderen verkozen om 

‘anoniem’ te blijven. Allen helpen onverminderd mee. 

Partners 

De samenwerking met de gemeente Utrecht is meer dan alleen financieel. Het belang en 

                                                 
3 Ingediende verhalen van hoofpersonen laten we hierbij buiten beschouwing. 

Josje is onzichtbaar ziek. Toen we een 

soortgelijk verhaal ontvingen, hebben we haar 

eenmalig benaderd om redactie te plegen. 

Toen we haar openlijk wilde bedanken voor 

haar inzet zei ze: 

Ik wil best als vrijwilliger in het 
daglicht staan, maar alleen als ik vaker 
mag helpen…Ik vind het een tof 
initiatief en goed opgezet, dus daar 
draag ik graag aan bij. 
Dat was niet tegen dovenmans oren gezegd. 

Sindsdien verzorgt ze vrijwillig redactiewerk 

en notuleert ze op teamvergaderingen. 
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de waardering voor wat hoiUtrecht doet blijkt niet alleen uit financiering, maar ook uit 

(bijvoorbeeld) de vraag om deel te nemen aan de Tour d’Initiatives.  

 

Eén van de doelen van hoiUtrecht is bewustwording. Om elke burger zich bewust te laten 

worden van de mensen om zich heen. Om een samenleving te creëren waarin iedereen 

mee kan doen. Alleen in Utrecht zijn er tal van initiatieven en organisaties die dit doel 

delen. Ook al doen ze dat op andere, complementerende wijze. In deze organisaties 

vinden wij partners. 

VerhalenPartners 

Organisaties die ons helpen hoofdpersonen te vinden en verhalen te verspreiden. 

Samenwerking met LFB 

Ellis en Angela zijn beide ervaringsdeskundigen bij onze VerhalenPartner LFB. Daarnaast 

volgt Angela een opleiding als fotograaf. Om hoiUtrecht in beeld te brengen heeft het 

filmteam van de Tour d’Initiatives onze schrijver Saskia Derks een dag gevolgd. Eerst 

thuis en later tijdens de interviews met beide dames. 

 

Toen wij gevraagd werden om voor de hoiUtrecht kaart van de Tour d’Initiatives een 

beeld aan te leveren, waren we er snel uit: de foto van Ellis, door Angela genomen. 

 

In EigenLR magazine verscheen Ellis 

wederom. Sindsdien noemen wij haar 

‘ons topmodel’. Bijzonder mooi dat juist 

Ellis nu in vaste dienst is getreden bij 

LFB. Verder verkennen we momenteel 

samen met LFB of én hoe we Angela 

kunnen inzetten om fotoverhalen te 

maken voor hoiUtrecht. 

Samenwerking met Net f f  Anders  Lunch & Events  

Allereerst tipte initiatiefnemers van Net ff Anders - Diaan Matser en Jørgen Heinink - 

ons het DELA goededoelenfonds. Zonder hun hadden we in 2016 beduidend minder 

verhalen kunnen maken. 

 

Vervolgens wilden ze graag meewerken aan onze eerste videoverhalen. Terwijl we het 

personeel van Net ff Anders aan het filmen waren4, vertelde Diaan over hun 

kerstactiviteit. We hadden al contact gehad met Kerst in het Julianapark, maar daar 

hebben we alleen persoonlijk een vrijwillige bijdrage aan kunnen leveren. Wij waren dus 

                                                 
4 Filmpjes zijn in 2017 op hoiUtrecht.nl verschenen. 
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nog op zoek naar aansluiting bij een bestaande activiteit. En Net ff Anders kon onze hulp 

goed gebruiken. 

 

Het VerhalenPartnerschap was een voor de hand liggende samenwerking. Zodoende 

hebben wij geholpen bij de organisatie en communicatie van het kerstdiner voor 

minderbedeelden, eenzame ouderen en ‘andere’ mensen. Paar weken later hebben ruim 

50 mensen genoten van een gezellig, volledig opgeluisterd en verzorgd samenzijn. 

 

Dit is zo goed bevallen dat we dit in 2017 weer samen gaan verzorgen. 

Financiële partners 

Andere partners steunen ons financieel of medewerkers zetten zich kosteloos in voor 

hoiUtrecht. 

 

Eind 2016 stond de teller op 7 partners: 

 

 

In de media 

Niet alleen onze verhalen en nieuwsberichten worden gedeeld. hoiUtrecht en/of 

hoofdpersonen worden al sinds zomer 2015 benaderd door andere media. Een overzicht 

van hoiUtrecht en hoofdpersonen in andere media t/m december 2016: 

TV & Youtube 

Items over hoiUtrecht verschenen op: 

 CampusBlog op Youtube. 

 CampusTalk op RTV. 

 Tour d’Initiatives van de gemeente Utrecht op Youtube. 

Figuur  8  Verha len-  en f inanc ië le par tners  van ho iUt recht  
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Schri jvende media  (papier  & onl ine)  

hoiUtrecht verscheen op diverse manieren in diverse on- en offline media: 

 Persberichten over onze lancering en nieuws over financiering en partners worden 

door lokale media verspreid en gepubliceerd. 

 De Telegraaf en GezondinLR magazine hebben verhalen opgepikt en de 

hoofdpersonen benaderd voor een vervolg artikel en/of fotoreportage. 

 Diverse vermeldingen in de U Gids. 

 Oproep aan hoofdpersonen om hun verhaal te delen in MantelMaggezien en in tal 

van digitale nieuwsbrieven van zorg- en welzijnsinstellingen in en om Utrecht. 

 EigenLR Magazine plaatste in de herfsteditie een advertorial over hoiUtrecht. 

Daarbij zijn 4 verhalen hergepubliceerd. Oplage 19.000, verspreid in Leidsche Rijn 

en Vleuten - de Meern.5 

 In het blad Zeldzaam is het verhaal van Carla en haar zeldzaam zieke dochter Marit 

hergepubliceerd. Oplage 1.300 en verspreid over heel Nederland. 

Overige uit ingen 

Naast bovenstaande media-aandacht hebben wij samen met LFB onze medewerking 

verleend aan de Tour d’Initiatives (kaartje, filmpje en tentoonstelling) van de gemeente 

Utrecht. 

 

Andersom wijzen wij anderen op de mogelijkheden van het Initiatievenfonds en verbinden 

wij partners aan elkaar of andere nuttige/relevante initiatieven. 

Conclusie: succes en draagvlak aangetoond 

hoiUtrecht is en blijft een succes. Het groeit als medium en als community, samen met 

partners. Logischerwijs neemt het aantal betrokken teamleden, vrijwilligers en 

ambassadeurs continu toe. Kortom: hoiUtrecht heeft samen met haar partners een enorm 

draagvlak verworven bij tal van volgers en lezers. 

                                                 
5 De advertorial in EigenLR magazine had een waarde van 1900 euro, die hoiUtrecht gratis heeft gekregen. 
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4 | Vooruitblik 2017 en 2018 

Elk teamlid brengt passie en expertise met zich mee. Deze ervaring zetten we al vanaf het 

begin in en daardoor staan er inmiddels (juni 2017) 52 verhalen op hoiutrecht.nl. 

 

Ons medium groeit en beweegt. Net als de Utrechtse samenleving. Onze kracht ligt niet 

alleen in het verhalen maken, verbinden, en hoe we uiting geven aan onze doelen, maar 

ook in onze flexibiliteit. Het team bruist van de synergie. Samen leren we continu van 

elkaar, van wat we doen en hoe we het doen. En passen ons dan aan. Dit verklaart onze 

successen in het verleden, maar ook onze (toenemende) aspiraties. 

 

De hoofdactiviteit van hoiUtrecht zal altijd verhalen publiceren blijven. Echter de 

totstandkoming van verhalen zal – via onze partners - steeds meer naar de 

hoofdpersonen verschuiven. Vandaar dat we groei en mogelijkheden zien in de volgende 

– aanvullende - behoeften: 

Partnermiddag 2017 

Zo merkten we dat niet alleen hoiUtrecht en haar partners gemeenschappelijke doelen en 

visie delen, maar dat zij dat onderling ook doen. Voorts zagen wij ook zij soortgelijke 

hobbels op hun weg tegenkomen. Dat zij overeenkomstige inspiratie en behoeftes, maar 

niet de middelen hebben. 

 

Gezien de diversiteit van de partners hebben we gemeend ze bijeen te brengen. Vanuit 

persoonlijke overtuiging dat wij als organisaties én als betrokken burgers elkaar kunnen 

versterken, hebben wij dit geheel vrijwillig georganiseerd. Bedrijvencentrum 

Hooghiemstra stelde gratis de ruimte beschikbaar en de catering is door 

(VerhalenPartner) Net ff Anders verzorgd. 

Campagne ‘Wat is jouw verhaal?’ 

Normaal gesproken vinden wij hoofdpersonen: 

 direct, via eigen netwerk van alle hoiTeamleden 

 indirect, via (toekomstige) VerhalenPartners en relaties van hoiUtrecht 

 doordat zij zich zelf aanmelden 

 doordat zij hun eigen verhaal indienen 

Wij hebben als uitgangspunt dat mettertijd steeds meer Utrechters hoiUtrecht weten te 

vinden én zich aanmelden of zelfstandig hun verhaal te delen. Halverwege 2016 zagen 

we dat aantal aanmeldingen en ingediende verhalen lichtelijk afnam. 

Zelf  aanmelden 

Om te voorkomen dat dit stagneert, hebben we eind 2016 budget aangevraagd voor de 
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campagne ‘Wat is jouw verhaal?’. Om Utrechters die extra stimulans te geven zich aan te 

melden (of hun verhaal in te dienen). 

 

Met het belang en de organisatie van Partnermiddag verschoven echter de prioriteiten en 

kwam de campagne tijdelijk op een lager pitje te staan. Ook hoiTeamleden hebben helaas 

geen 25 uur per dag te besteden. De aanpassingen voor de website zijn reeds 

gedefinieerd en het promotiemateriaal is in de maak. 

Verhaal indienen 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om de juiste woorden te vinden voor een 

verhaal. Tegelijkertijd willen wij graag alle Utrechters en diegenen die in de wijken met 

mensen werken in het bijzonder, inspireren in: 

 het stellen van vragen 

 het luisteren naar ervaringen, en 

 het (helpen) verwoorden van deze verhalen 

Dus hebben we gemeend een VerhalenWorkshop te ontwikkelen en beschikbaar te 

stellen. De VerhalenWorkshop versterkt de campagne en onze lange termijn doelstelling 

om een autonoom gevulde verhalenbundel op hoiUtrecht.nl presenteren. De workshop op 

zich zou uren voor bemiddeling moeten reduceren en het aantal ingediende verhalen 

verhogen. Dit drukt de kosten van verhalen maken. 

Tot die tijd kunnen we de workshop inzetten als alternatieve bron van inkomsten. Deze 

workshop kan worden afgenomen door partners en andere geïnteresseerde partijen en 

staat inmiddels al gepland voor een aantal data in de zomer en het najaar. 

Alternatieve bronnen van inkomsten 

Herpublicat ies 

We waren super blij met de samenwerking en herpublicaties in GezondinLR, EigenLR 

magazine en Zeldzaam. Maar we realiseren ons dat herpublicaties eerder geld kosten dan 

opleveren. Papieren media zijn een uitstervend ras, in een sector waar steeds minder geld 

te besteden is. 

 

hoiUtrecht.nl is niet voor niets een online medium, dat voornamelijk door online 

samenwerking tot stand komt. Het is simpelweg goedkoper om het op deze manier te 

maken en te ontsluiten. 

 

Bijkomstig voordeel is dat de verhalenbundel niet alleen toegankelijkheid uitstraalt, maar 

het ook daadwerkelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week is. Waarbij de verhalen dus niet 

– zoals met papieren media - in de prullenbak verdwijnen. 
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We blijven herpublicaties uiteraard nastreven, omdat het bereik van hoiUtrecht vergroot. 

En de ‘offline presence’ waarborgt. Maar we beschouwen het niet langer als een serieuze 

bron voor alternatieve inkomsten. Dit heeft effect op de begroting van 2017 en 2018. 

Kaartenset 

Dit dwingt ons naar andere alternatieve bronnen van inkomsten te kijken. hoiUtrecht 

heeft al mogen profiteren van de Tour d’Initiatives van de gemeente Utrecht. Zelf hebben 

we ook twee kaartjes gedrukt ter verspreiding en bewustwording. We willen dit 

uitbreiden. Ter promotie blijven we prikkelende kaartjes uitbrengen en uitdelen. Ter 

financiering zouden we graag een hoiUtrecht kaartenset ontwikkelen en deze verkopen: 

Marktonderzoek 

Ter voorbereiding hebben wij al een aantal partners en winkeliers benaderd en bevraagd. 

Zij deelden tips en adviezen, qua presentatie en prijstelling. Daarnaast gaven zij allen aan 

ruimte te hebben om de knalrode hoiKaartenset op te nemen in het assortiment.  

 

Waarom kaarten? De bestaande hoiKaarten hebben zichzelf al bewezen én het is relatief 

goedkoop om te laten maken. Bovendien zijn de verkoopprijzen gunstig. Een set van 6 

kaarten kan verkocht worden voor 5 euro. Tegen een kostprijs van (eenmalig) de 

grafische uren en de lage drukkosten, zouden de eerste 1.000 sets een marge hebben 

van 80% en een winst van 4.000 euro. Indien succesvol, hebben we bij herdruk alleen met 

bestel- en drukkosten te maken en stijgt de marge naar 90% en brengt de kaartenset 

4.500 euro op. 

 

Zouden Utrechters het kopen? Ja, iedereen heeft continu kaartjes nodig voor kerst, oud 

& nieuw, verjaardagen, beterschapswensen etc. En een goed doel verbinden aan kleine, 

doch persoonlijke uitgaven spreekt mensen aan.  

Toestemming gemeente Utrecht  

Vanuit financieringsperspectief is dit een vorm van crowdfunding. We zouden graag 

toestemming van de gemeente Utrecht krijgen om deze alternatieve bron van inkomsten 

een kans te geven? En een deel van het reeds beschikbaar gestelde budget (circa 1.000 

euro) voor promotie in 2017 te besteden aan de ontwikkeling en drukkosten van een 

hoiKaartenset? 

Goodiebag / bewustwordingspakket 

Ondanks dat dit in een pril stadium verkeert, denken we met een aantal partners aan een 

gezamenlijke goodiebag. Gevuld met producten en gadgets die bewustwording - van het 

leven met beperkingen en uitdagingen – opwekken bij ‘gewone’ mensen. Eind 2017 willen 

wij hier gevolg aan geven. Samen met een beoogde partij die mogelijk geïnteresseerd is in 

de (voor)financiering. 
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Activiteiten 

Er is - met de meerjarige toezegging van de gemeente Utrecht - budget voor drie 

activiteiten per jaar. Voor de Partnermiddag mochten we gratis gebruik maken van de 

koepel van Bedrijvencentrum Hooghiemstra. De ruimte had wel een pantry, maar geen 

cateringfaciliteiten. Dat heeft onze partner Net ff Anders voor een ‘vriendenprijsje’ 

kunnen verzorgen.  

 

Tijdens de partnermiddag hebben we onze spiksplinternieuwe VerhalenWorkshop 

gehouden. 

 

Net als in 2016 beogen wij ook in 2017 samen met Net ff Anders het kerstdiner in 

Winkelcentrum Overvecht te organiseren. 

 

Deze drie activiteiten passen in het budget van 2017, maar we hebben meer ideeën en 

plannen: 

Partnermiddag 2018 

Het succes van de eerste Partnermiddag was overweldigend, dus daar zouden wij en 

onze partners graag een jaarlijks evenement van maken. We hebben Bedrijvencentrum 

Hooghiemstra reeds bereid gevonden de Koepel nogmaals beschikbaar te stellen. Indien 

de grootte van de groep het toestaat kan deze voor de partnermiddag 2018 gebruikt 

worden. Anders mogen we de ruimte een keer benutten voor een losstaande 

VerhalenWorkshop. 

VerhalenWorkshop 

In de aanloop en naar aanleiding van de partnermiddag ontvingen we al 7 verzoeken voor 

de workshop. De workshop is uitermate geschikt voor congressen, tijdens evenementen 

en bij diverse organisaties waar het personeel werkt met zieken, gehandicapten 

enzovoorts. En niet alleen voor 2017, maar ook in 2018 staan er al gegadigden te 

popelen. 

 

Eén workshop met kinderen heeft vorige week plaatsgevonden. De volgende – die we in 

samenwerking met De Buurtcamping organiseren - is 4 juli. Uit beide workshops volgt 

sowieso één verhaal. 

 

We verwachten dat dit aanbod - samen met de campagne ‘Wat is jouw verhaal?’ - een 

heleboel Utrechters zal sterken om hun verhaal te delen.  

hoiExposi t ie  / Week van Verb inding  (werkt ite ls)  

Samen met een (nog aan te kondigen) VerhalenPartner, willen we in 2018 een expositie 

organiseren. Van een aantal hoofdpersonen hebben we al gezien hoe creatief ze zijn. 

Tijdens deze meerdaagse expositie zullen deze schilderijen, tekeningen, kunstwerken, 
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foto’s en films van hun hand te zien zijn. De expositie wordt opgeluisterd met een 

gevarieerd programma. De muziek kan verzorgd worden door een groep hoofdpersonen. 

Verder denken we aan een quiz, de VerhalenWorkshop, lezingen en een netwerk 

evenement. Als de hoiKaartenset goed loopt, kunnen we aan de expositie ook een 

kunstzinnige kaartverkoop koppelen.  

Gebarentaa lsessies 

Geïnspireerd door… 

 een filmpje van Samsung en de bewoners van een wijk in Istanbul6 

 de verhalen van twee dove/slechthorende hoofdpersonen 

 een medewerker (van VerhalenPartner U Onbeperkt) die een gebarentaalapp heeft 

ontdekt 

…willen we in 2018 een online cursus gebarentaal promoten. Dit willen wij stimuleren 

door regelmatige ontmoetingen te organiseren, zodat Utrechters samen gebaren kunnen 

oefenen. 

 

Toegankelijkheid houdt ook in dat we met elkaar kunnen communiceren. Dat we doven, 

slechthorenden, steeds slechter horende (ouderen) en/of (spontaan) slechtpratenden 

(bijvoorbeeld als gevolg van een hersenbloeding) dus kunnen verstaan en kunnen 

terugpraten. Nederland staat als land en met haar bewoners al sinds de koloniale tijd 

bekend om de talenkennis. Het was goed voor de handel om de taal van de ander te 

spreken. 

 

Laten we dit ombuigen en onszelf inzetten en voorbereiden op een toekomst waarin je 

zelf wellicht niet kunt praten of slechthorend bent. Laten we ons openstellen voor 

mensen die een andere taal spreken! 

 

De app is er al, thuis oefenen kan iedereen. Wij faciliteren samen met onze 

VerhalenPartner(s) de oefensessies. Hoe tof als we elkaar altijd “met de hand” te woord 

kunnen staan? En wie weet, kent de pool van - de nog maar 60 - doventolken in heel 

Nederland dan wat aanwas vanuit Utrecht. 

Financiering 

Genoeg plannen en ideeën om hoiUtrecht en (samen met) haar partners ook fysiek 

toegankelijk te maken. Voor financiering van bovenstaande activiteiten zullen we in ieder 

geval aanvragen indienen bij het KF Heinfonds en het VSB fonds. 

 

  

                                                 
6 Het filmpje is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=UrvaSqN76h4 

https://www.youtube.com/watch?v=UrvaSqN76h4
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5 | Financieel jaarverslag 

Dit financieel jaarverslag is gebaseerd op middelen verstrekt voor de start in 2015 en 

productie gedurende het gehele jaar 2016. De resultaatrekening voor 2015 en 2016 

tezamen is opgemaakt en wordt gepresenteerd. 

 

Voor een aantal werkzaamheden geldt dat ze nog afgerond zijn; we nemen dit budget 

graag als reservering mee naar 2017. Zodoende blikken we hier en daar - financieel 

gezien - al een klein beetje vooruit. We ronden dit jaarverslag af met de herziene 

begroting van 2017. 

 

Alvorens in te gaan op de uitgaven, tonen we eerst de inzet. De uren die gemaakt worden 

door het hoiTeam, maar ook die talloze hoofdpersonen, partners en verspreiders. Die 

zich allen - voornamelijk - vrijwillig inzetten voor hoiUtrecht. 

Eigen bijdrage 2015 & 2016 

Deel van de opstartkosten waren gedekt door de bijdrage van de gemeente Utrecht. De 

overige uren zijn door de makers van hoiUtrecht als zogenaamde Eigen Bijdrage aan het 

** Uren voor boekhouding en beschrijven auteursrecht etc

* incl uren besteed aan activiteiten, promotiemateriaal en 

medewerking aan nieuwsitems etc
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initiatief geschonken. Ook hebben vanaf het begin (sinds de demo in 2015) 

hoofdpersonen, vrijwilligers, verspreiders en partners meegeholpen aan de groei van 

hoiUtrecht. 

 

Bij elke aanvraag gaan wij uit van 50-50: vijftig procent vergoede inzet, vijftig procent 

eigen bijdrage. De werkelijkheid is vaak weerbarstiger, 20% van de uren is vergoed (515 

van de 2.572 uur gemaakt in anderhalf jaar tijd). 

 

In figuur 9 is te zien welke inzet vergoed is en hoeveel uren eigen bijdrage geleverd 

wordt door het hoiTeam. Aanvullend tonen we de eigen bijdrage van onze 

hoofdpersonen, partners en vrijwilligers (incl. verspreiders). Dit is inzichtelijk gemaakt 

over de verschillende posten en daarnaast is de verdeling van de (on)vergoede uren 

percentueel weergegeven. 

Bijdragen: verloop van de toezeggingen 

Van de gemeente Utrecht hebben we 20.000 euro ontvangen om hoiUtrecht op te 

starten in 2015 en te continueren in 2016. Helaas zijn aanvragen bij de Rabobank (2015) 

niet gehonoreerd of niet in behandeling genomen door het VSB Fonds (2016). 

Halverwege 2016 ontvingen we van DELA wel 4.985 euro vanuit het Goededoelenfonds. 

 

Al gauw bleek hoiUtrecht een succesvol medium7. In overleg met en op advies van de 

gemeente Utrecht hebben we een meerjarige aanvraag gedaan voor het najaar van 2016 

en de jaren 2017 en 2018. In november ontvingen we de toezegging voor het laatste 

kwartaal van 2016 (en in april 2017 ontvingen we de meerjarige toezegging voor 2017 

en 2018). Zie figuur 10 voor een overzicht van de bijdragen en doeleinden. 

                                                 
7 Zie eerdere verslaggeving “Succesfactoren & Resultaten” dd 18 juli 2016. 

Tijdvak Fonds Bijdrage Waarvan Voor

8.490€                                    Opstartkosten 2015

11.510€                                 Productie 2016

halverwege 2016
DELA

Goededoelenfonds
4.985€                                    4.985€                                    Productie 2016

eind 2016
Gemeente Utrecht 

Initiatievenfonds
10.000€                                 10.000€                                 Productie 2016

(Sub)totalen 34.985€                                 

Totaal 2015 8.490€                                    Opstartkosten 2015

Totaal 2016 26.495€                                 Productie 2016

eind 2015
Gemeente Utrecht 

Initiatievenfonds
20.000€                                 

Figuur  10 F inanc iële  bi jdragen in  2015 & 2016  
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Uitgaven: hoe gaan we om met de middelen?  

Vanaf 2015 hebben de hoiTeamleden met elkaar afgesproken dat we: 

 Alle gemaakte uren per kwartaal verzamelen. 

 Voor ‘verhalen maken’ worden de vergoedingen uitgekeerd na afloop van het 

kwartaal waarin het verhaal verschenen is. 

o Zo voorkomen we onterechte uitgaven aan ongepubliceerde verhalen. 

o Bovendien is deze aanpak per kwartaal fiscaal handig i.v.m. het terugvragen 

van de (ongefinancierde) BTW. 

 Voor de overige posten keren we het beschikbare budget uit naar rato van inzet of 

als het doel van een specifieke post is bereikt. In de praktijk kwam dit neer op 

tijdvakken van 3-9 maanden. 

 

Overigens, in 2017 houden we voor ‘verhalen maken’ vergoedingen per kwartaal aan. 

Voor de overige werkzaamheden keren we voortaan per jaar naar rato van inzet uit, tenzij 

het doel van het specifieke budget bereikt is. Dan keren we na voltooiing van de 

werkzaamheden naar rato van inzet uit. 

Resultaatrekening 2015 & 2016 

Figuur 11 toont de resultaatrekening van 2015 & 2016. Initieel begonnen we met 

budget voor werkzaamheden betreffende fondsenwerven & partnering, website en 

verhalen maken. Gedurende 2016 kwamen daar een aantal kleine posten bij als 

activiteiten, promotiemateriaal, juridische kosten en administratiekosten. 

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting

Fondsenwerving & partnering 8.470€           8.470€           Subsidie 34.985€        34.702€        

Website 2.945€           5.225€           Bijdrage 2015 - gemeente Utrecht 20.000€        19.717€        

Reservering doorontwikkeling 2017 2.200€           -€               Bijdrage 2016 - DELA 4.985€           4.985€           

Reservering hosting 2017 80€                -€               Bijdrage 2016 - gemeente Utrecht 10.000€        10.000€        

Verhalen maken 16.051€        18.590€        -€               -€                    

Reservering 4 verhalen maken 2017 2.539€           -€               -€               -€                    

Activiteiten 400€              400€              -€               -€                    

Promotiemateriaal 373€              806€              -€               -€                    

Reservering campagne 2017 434€              -€               -€               -€                    

Representatie 29€                 29€                 -€               -€                    

Juridische kosten -€               660€              -€               -€                    

Reservering beschrijven intellectueel eigendom 660€              -€               -€               -€                    

Administratiekosten 330€              330€              -€               -€                    

Onbestemd budget 475€              475€              Onbestemd budget -€               283€              

Totaal reseververingen 5.913€           

Totaal 34.985€        34.985€        34.985€        34.985€        

Debet Credit

hoiUtrecht 2015 & 2016

Figuur  11 Resu ltaatrekening 2015 & 2016  
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Toelicht ing resultaatrekening 2015 & 2016 

In deze paragraaf wordt het verloop van de uitgaven en eventuele argumenten voor 

reserveringen toegelicht. 

Fondsenwerven & partner ing  

De uren beschikbaar voor fondsenwerven en partnering zijn uitgekeerd naar rato van 

inzet. We verstaan hieronder aanvragen voorbereiden, indienen bij en - na toezegging -

rapporteren aan de fondsen. 

 

We zoeken niet alleen actief financiële- , maar ook VerhalenPartners. Organisaties die 

meehelpen met bemiddeling (kostenreductie op termijn) en verspreiding (groei 

community en draagvlak). In veel gevallen zoeken we een additionele vorm van 

samenwerking. Zoals met LFB en Net ff Anders in 2016 zullen we dit voortzetten en 

uitbreiden met nieuwe partners in 2017 en 2018. 

 

Om de financiële gezondheid en de continuïteit te waarborgen, zijn er echter veel meer 

uren gemaakt, zoals ook zal blijken uit figuur 11 Inzet in 2015 & 2016: declarabele uren 

versus eigen bijdrage. 

Website  

Aanvullend aan het publiceren van verhalen, kunnen de webbeheerders kleine 

aanpassingen aan de website doorvoeren. Grote doorontwikkelingen vereisen echter een 

gedegen planning en gezien de geringe uren een compacte aanpak. 

 

Eind 2016 kwam de toezegging eigenlijk te laat om er toen nog tijd voor vrij te spelen. 

Daarnaast zijn beide webbeheerders afhankelijk van commerciële opdrachten8 die ze, 

inmiddels in de drukke decembermaand, voor moesten laten gaan.  

 

Desondanks is de doorontwikkeling – op een paar kleine ingrepen na – doorgeschoven 

naar 2017. Begin dit jaar achten we andere werkzaamheden belangrijker, zoals de 

Partnermiddag en de VerhalenWorkshop. Zowel de campagne als de verhalenworkshop 

zijn gekoppeld aan de doorontwikkeling. De lijst van aanpassingen was en is intussen 

zodanig groot dat: 

 Het boven het budget van 2016 is uitgestegen en we het dus graag zouden 

samenvoegen met het budget voor 2017. 

 Het doorvoeren - midden in een druk verhalenseizoen - mogelijk met downtime 

allesbehalve verstandig was. 

                                                 
8 Dit geldt overigens voor alle hoiTeamleden en onderling hebben we hier duidelijke afspraken 

over gemaakt en delen we zo veel en snel mogelijk onze beschikbaarheid. 
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De werkzaamheden staan nu ingepland voor de 1e helft van juli, aangezien onze lezers 

(en eventuele commerciële opdrachtgevers van onze webbeheerders) dan ‘op vakantie’ 

zijn. Bovendien volgt de campagne dan naadloos aan in augustus. 

Verhalen maken 

Zowel eind 2016 als begin 2017 verliepen de toezeggingen iets langzamer dan verwacht. 

Als gevolg daarvan hebben we uit voorzichtigheid eind 2016 (en ook begin 2017) iets 

minder verhalen gepubliceerd dan gepland. 

 

In totaal was er budget voor 41 verhalen in 2015 en 2016. We hebben er dus vier minder 

gemaakt dan gepland, maar we nemen het bedrag van 2.539 euro graag als reservering 

mee naar 2017. 

 

In tegenstelling tot zomerreces van 2016, beogen we gedurende zomer 2017 verhalen te 

blijven publiceren en herposten. Om de community en volgers actief te houden en de 

groei te blijven stimuleren. Want stilstand is achteruitgang, zoals ook in figuur 7 was te 

zien. 

Act ivite iten 

Het activiteitenbudget is tot op de euro nauwkeurig gespendeerd aan de kerstactiviteit, 

die wij samen met Net ff Anders hebben georganiseerd. Net ff Anders had tal van 

commerciële sponsoren bereid gevonden bij te dragen, maar hadden nog een klein 

verschil op de begroting. Naast een bijdrage hebben we zoals voorzien 40 uur (eigen tijd) 

geïnvesteerd in organisatie en communicatie. 

Promot iemateriaal  

Het budget voor promotiemateriaal is nog niet volledig uitgekeerd. Dit is een van die 

posten waar wel alle voorbereidingen getroffen zijn, maar het resultaat – het drukwerk - 

er nog niet is. Een kleine post, en daardoor tijdelijk gedegradeerd in prioriteit. We 

verwachten echter dat – zeker met het oog op de campagne – dat we de ontwerpen 

spoedig kunnen afronden en laten drukken. 

 

Graag nemen we het openstaande bedrag mee als reservering voor 2017. 

Representat ie  

Normaal gesproken spreken schrijvers en hoofdpersonen thuis af voor het gesprek. Heel 

af en toe spreken ze liever niet thuis, maar buitenshuis af. Aangezien hun bijdrage aan 

hoiUtrecht volledig vrijwillig is, verzorgt de schrijver dan de koffie. We kunnen (en willen) 

ze niet verhalen op hoofdpersonen, noch op de verhalenmakers die hun uren maar zeer 

beperkt vergoed krijgen. 

 



J aa r ve r s l ag  
 
2015  en  2016  

31 

Overigens kondigen we onze aanpak niet aan en gebeurt het zelden, maar vaak is zo’n 

uitje of traktatie een mooie extraatje aan het gesprek en brengt het juist wat los. Het 

draagt bij aan het verhaal en hoiUtrecht neemt de sporadische en geringe kosten op zich. 

Jur idische kosten 

Het belang van het beschrijven en publiceren van het intellectueel eigendom van de 

hoofdpersonen en hoiUtrecht is enorm. Belangrijk om te vermelden dat de rechten van 

een aantal van onze hoofdpersonen al een paar keer – bijna – overtreden zijn. Het is dus 

essentieel dat dit zo snel mogelijk op de website staat en in correspondentie naar derden 

gestuurd kan worden. 

 

Helaas hebben we nog geen jurist kunnen vinden die dit voor een ‘goede doelen prijs’ kan 

en wil doen. Inmiddels hebben we geleerd dat alle rechtskosten van eventuele schending 

bij de overtreder liggen, en ten bate komen van de jurist. Vooralsnog is deze ‘worst’ niet 

voldoende om de door ons geformuleerde toelichting uit te werken tot een juridische 

paragraaf. 

 

Wij hebben dit budget aangevraagd, omdat wij ons verantwoordelijk voelen om onze 

hoofdpersonen en ons gezamenlijk auteursrecht te beschermen. Des te teleurstellender 

dat onze inzet nog geen vruchten heeft afgeworpen. We beogen dit zo snel mogelijk te af 

te ronden en dit bedrag in 2017 uit te kunnen keren aan de betrokkenen. 

Administ rat iekosten 

Zorgcoöperatie LR / VdM verzorgt de boekhouding. Als één van de projecten van 

Zorgverslimming draagt hoiUtrecht bij aan de bijkomende administratieve lasten. 

Onbestemd budget  

In 2015 hebben we 19.717 euro aangevraagd bij de gemeente Utrecht, maar 20.000 

gekregen. DELA heeft naar aanleiding van de in het voorjaar van 2016 voorgelegde 

begroting een bedrag geschonken, dat hebben we volgens begroting ook toegekend aan 

de posten, daardoor bleef er een klein verschil over. Samen is dat nu 475 euro. 

Herziene Begroting 2017 

Inclusief de reserveringen, ziet de herziene begroting van 2017 uit als in figuur 12 

gepresenteerd. 

 

Zoals in de ‘Vooruitblik 2017 & 2018’ al aangegeven zullen herpublicaties waarschijnlijk 

geen inkomsten genereren. Dit betekent dat er in 2017 en 2018 respectievelijk 2.000 en 

4.000 euro minder te besteden is. Ook is de additionele 10.000 euro subsidie nog niet 

aangevraagd. 
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Door de toepassing van de reserveringen uit 2016 ziet de begroting er rooskleurig uit, 

maar qua inkomsten schetst het geen reëel beeld. Na afronding van dit jaarverslag gaat 

het hoiTeam zich inzetten om aanvullende fondsen te werven. Met het oog op beperkte 

bijdragen in 2018 (en volledige zelfstandigheid daarna) is het van groot belang om 

alternatieve bronnen van inkomsten te ontwikkelen. 

 

 
Figuur  12 Herz iene begrot ing 2017  

 

Mocht de 12.000 euro begrote inkomsten niet gegenereerd worden komend kwartaal, 

dan staan we voor een keuze: minder verhalen maken óf een deel van de middelen voor 

promotie en activiteiten aanwenden om verhalen te maken. 

 

Overigens hebben wij er het volste vertrouwen in dat we - met name door de 

VerhalenWorkshops en de campagne - hoiUtrecht voldoende verhalen zal ontvangen en 

de kosten op termijn zullen teruglopen. Ook de interesse voor het (voor)financieren van 

de goodiebag / bewustwordingspakket stemt ons gerust voor de toekomst. We worden 

daarin gesterkt door het immer groeiende aantal lezers, volgers en partners. 

 

Debet Credit

Fondsenwerving & partnering € 3.960 Subsidie € 30.000

Website € 4.540 Reservering website 2016 € 2.280

Verhalen maken € 20.882 Reservering verhalen maken 2016 € 2.539

Activiteiten € 2.720 € 0

Campagne + promotiemateriaal € 4.044 Reservering promotiemateriaal 2016 € 434

Representatie € 0 € 0

Juridische kosten € 660 Reservering juridische kosten 2016 € 660

Administratiekosten € 660 € 0

Investering alternatieve financiering € 0 Alternatieve bronnen van inkomsten € 2.000

Onvoorzien € 447 € 0

Totaal € 37.913 € 37.913

2017


