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FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Inkomsten   Uitgaven 
Donaties particulieren  Gerelateerd 
 € 958 aan dromen  €  29.991
   Gerelateerd aan 
   corona acties € 2.983
Donaties bedrijven  Overige kosten €  1.175
 € 41.500 Resultaat  € 8.309
   

 €  42.458  € 34.149 in 2020
Hierbij vermelden we graag dat veel bedrijven hun diensten 
aanbieden, waardoor gemaakte kosten niet zichtbaar zijn.

in 2020in 2020in 2020in 2020in 2020in 2020in 2020in 2020in 2020

Per 1 Januari is Vang Je droom van een stichting naar Vrijwilligers organisatie Humanitas Twente gegaan. 

Wij hebben Vang Je Droom met een warme overdracht mogen ontvangen van Jessica Heutink en Yvonne 

Bjerthin. Maar ook het goud, de vrijwilligers van Vang Je droom, zijn na deze ‘verhuizing’ gebleven. De 

financiën zijn gewaarborgd met een fonds op naam bij Nationaal Fonds Kinderhulp te Deventer. Op deze 

wijze kunnen wij de doelgroep, doelstelling en regio waarborgen. Alle gedoneerde gelden gaan 100% naar 

Vang Je Droom. De enige organisatie die aanspraak kan maken 

op dit fonds is Humanitas Twente als uitvoerende organisatie. 

We hadden een spetterende start in 2020 met het trainen van de vrijwilligers 
van de kindervakantie weekenden (foto), het leren kennen van de vrijwilligers 
van Vang Je Droom, het uitvoeren van 2 kindervakantie weekenden en het 
doen van huisbezoeken om de dromen te inventariseren. Dit stagneerde in 
maart; Corona. We werden letterlijk op ‘pauze gezet’. Al met al werd het een 
lange pauze. Dit weerhield ons er echter niet van om dingen te ondernemen. 
Onze creativiteit werd aangesproken en we zijn gaan zoeken naar wat we wel 
konden doen. En dat was toch meer dan je zou denken!

Kijk, lees & beleef 
10 jaar Vang je droom!
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STEUNPILAREN 2020
Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder andere 
mensen en organisaties. Wij noemen ze dan 
ook de ‘steunpilaren’ van onze stichting. Je kunt 
steunpilaar zijn door op organisatorisch of op 
fi nancieel vlak bij te dragen aan het realiseren 
van dromen. In 2020 werden dromen mede 
gerealiseerd door onderstaande steunpilaren.

> BC Nails
> De Wilgenweard Nijverdal
> Ten Cate foundation
> Teunissen automotive
> Uniek Makelaars
> Arctic challenge: BBD bouwmanagement
> Volvo Harrie Arendsen
> FC Twente
> Heracles

> Heutink
> PLAN Nijverdal
> Fotograaf Marieke Dijkhof
> Pouw automotives
> Bekking & Blitz
> Nanomi Oldenzaal
> Nationaal fonds kinderhulp
> Talenteam reggestreek, 
   twents regio team, regio team oost
> Festipi
> Diverse privé donatie
> The Supply Chain Maatschappij
> Landal  Landgoed de Hellendoornse Berg
> Bowlingboerderij Nijverdal

“Joehoe!!! Wat was dat 
leuk:-) kanovaren echt 
heerlijk!!”  Wat super 
fi jn dat onze steunpilaar 
De Wilgenweard in deze 
pittige Corona tijd ons 
blijft ondersteunen! Dit 
gezin heeft genoten van 
de kano tocht over de 
Regge!

“Wij zijn helemaal gesetteld in 
ons huisje en onze vakantie kan 

beginnen! Wat een uitgebreid 
boodschappen pakket stond 
voor ons klaar! In 1 woord 

fantastisch:-) bedankt voor alles, 
onze vakantie is begonnen!”onze vakantie is begonnen!”

“Verse broodjes uit het winkeltje. Denk er nog even een gebakken ei bij 
(die stond nog op het fornuis). Zo maken we hier van alles een feestje!”

“Morgen gaan de meiden en ik eerst naar de 
speel zolder, daarna cakejes bakken bij de 
recreatie en later nog met ons allen lekker eten 
en zwemmen:-)”

Hoi, wij genieten zo erg van onze tijd dat we de telefoon 
zelfs vergeten:-) Wij willen jullie nogmaals super 

bedanken voor deze prachtige vakantie. Hadden we 
echt nodig! Jullie allemaal bedankt! Fantastische 

organisatie! Wij hadden nooit op deze wijze op vakantie 
kunnen gaan. En nu de kinderen ook groter zijn heb ik 

ook echt kunnen uitrusten en genieten.

droom bedankjes



GROEPSACTIVITEIT 2020: TALK N JOY TACTUS

HUMANITAS TWENTE MATCH 
Humanitas Twente vroeg voor de activiteit Match een bijdrage 
aan om een sinterklaas actie voor de jongeren te kunnen 
organiseren, die paste binnen de geldende corona maatregelen. 
Vijftien jongeren betrokken bij Match hebben een leuk 
Sinterklaaspakket gekregen waar ze samen met hun vrijwilliger 
van hebben kunnen genoten. 

De Talk ’n Joy dagen zijn speciaal voor jongeren waarvan de 
vader en/of moeder een verslavingsprobleem heeft of waar dit 
heeft gespeeld. Bijna 17% van de Nederlandse kinderen onder de 
achttien jaar hebben een ouder met een psychische stoornis of 
verslavingsproblematiek. Talk ’n Joy is richt zich op het bevorderen 
van veerkracht bij deze kinderen.

De 15e editie is goed verlopen. Er is hard gewerkt, door zowel groot 
als klein!De behoefte om te delen over thuis leek groter dan ooit; al 
op de eerste dag was er zoveel openheid over het thema van thuis. 
We kijken terug op een goede week samen met een mooi, corona-
proof, programma. De meeste indruk maakte de komst van een 
ervaringsdeskundige; een volwassene die vertelt over zijn jeugd, dit 
biedt de jongere perspectief en hoop voor de toekomst. Vang Je droom 
heeft tijdens de Talk ’n Joy week een fi nanciële bijdrage geleverd om 
een leuke groepsactiviteit te kunnen ondernemen. 

UITGEVOERDE DROMEN IN CIJFERS 2020

12 huisbezoeken hebben plaats gevonden, maar van het 
merendeel zal de uitvoering van de droom door de invloed van 
corona plaatsvinden in 2021.

KINDERVAKANTIES
2 kindervakantie weekenden, 

16 kinderen, 8 vrijwilligers

BLIJE TASSEN!
> 90 kleine dromen in corona tijd (31 
maart 2020) gevulde tas met o.a spel 

materiaal.

> Bijdrage ‘blije tas’ Avedan (20-4-
2020) 400 kinderen

> Bijdrage meivakantie tas Evenmens 
Twenterand/Hellendoorn/Wierden 200 
kinderen (6 mei) 2020

> 30 zomertassen, Vang Je Droom 
kinderen, voor de kinderen wiens 
droom ‘on hold’ stonden (6 juli)

KINDERVAKANTIES
2 kindervakantie weekenden, 

16 kinderen, 8 vrijwilligers

In totaal zijn er 15 dromen gerealiseerd 
en hebben daarmee 

125 kinderen
een mooie beleving

kunnen bieden!

Zonder 
dromen 

geen doel,
   zonder doel geen toekomst



Vang
je droomin de toekomst...

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar hopen 
dat we in 2021 weer volop dromen kunnen gaan 
vangen. We verwachten dat er door Corona meer 
Droomvragen ons zullen bereiken. Samen met onze 
vrijwilligers staat we klaar om ze te vangen. 

TIPI TENT!
5 keer een tipi tent in de 

eigen tuin (21 juli) 
(5 gezinnen, 13 kinderen)

EEN FIJN KERST
78 kerstdiners voedselbank 
Hellendoorn Nijverdal ism PLAN 
(dec 2020)

WEDSTRIJDJE
Bowlen bij de 
Bowlingboerderij (25 
september) 2020, 3 
kinderen

VAKANTIE IN DE NATUUR
6 gezinnen op midweek vakantie, 
kanoën bij de Wilgenweard

“Waar kijk je naar uit als je wakker wordt?” en “wat 
maakt je blij?”; zomaar twee vragen uit de Vang Je 
Droom Kletspot die we hebben ontwikkeld. Deze 
droompot zit vol met leuke vragen die kinderen prikkelen 
om te blijven dromen, en 
staat in 260 huiskamers! 
Nu er geen kindervakantie 
weekenden waren en veel 
dromen tijdelijk ‘on hold’ 
staan vanwege Corona, 
werden gezinnen deze 
zomer met leuke vragen 
gesimuleerd om met 
elkaar in gesprek te 
blijven. 

9 jaar later...

Droompot

kanoën bij de Wilgenweardkanoën bij de Wilgenweard

SLAGHAREN
> Gezinsvakantie Slagharen (31 augustus) 
logeren in een wigwam, 3 kinderen

> Weekend Slagharen, moeder 2 kinderen

OOK DIT HEBBEN WE NOG GEDAAN...
> Talk n joy Tactus groepsactiviteit 
(10 augustus) 2020 (23 kinderen)

> Sinterklaas actie voor Match


