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DUURZAME LIEFDESRELATIE BEVORDEREN IN NEDERLAND

MISSIE & VISIE

Doelstelling 1:
In de periode 2021 - 2025 willen 
wij een groei realiseren in het 
aantal stellen dat wij toerusten 
van twintig procent; van 60 naar 

150 stellen per jaar.

Doelstelling 2:
Ons streven is dat er eind 2025, 
100 mensen onderdeel zijn van 
minimaal tien lokale netwerken.

Doelstelling 3:
In de periode 2021-2025 willen wij 
dat 25 kerken gebruik maken van 

ons aanbod.

Onze missie is als volgt geformuleerd:

Dit bereiken de we door de volgende speerpunten:



ERVARINGEN

Dankzij de goede zorgen en organisatie konden we ons 

volledig richten op elkaar en op onderwerpen waar we 

nog in kunnen groeien en leren. We hebben veel gehad 

aan inzichten uit de kwetsbare verhalen van leidende 

stellen. We voelden ons gezien en gesteund. We hebben 

NOG meer zin om te trouwen!

Joshua & Judith

In het begin wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Ik 

ging er blanco in. Voor mij heeft het diepgang gegeven in 

mijn relatie.

Niels & Anne-Meike

Super jullie preventieve insteek! Niet alleen achteraf shit 

opruimen maar zo vroeg mogelijk zorgen dat er minder 

shit komt. We vinden dat dit soort weekenden verplichte 

kost moet worden voor iedereen die gaat trouwen. 

Mario & Anita

De openheid die jullie hebben geboden, zorgde ook voor 

openheid bij ons. Een investering voor het leven.

Valentijn & Rosanne
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VOORWOORD
VA N U I T  B E ST U U R  E N  STA F

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar 

voor onze stichting. Niet alleen werd 

2021 gekenmerkt door corona en de 

daarbij behorende uitdagingen, maar 

ook organisatorisch was het een jaar van 

veranderingen. En van uitproberen. En 

daarna evalueren, leren en eventueel

aanpassen.

Al onze activiteiten zijn gerelateerd aan 

onze missie, beschreven in het Beleidsplan 

2021-2025: ‘Ruimte voor je Relatie wil 

duurzame liefdesrelaties bevorderen in 

Nederland’. Terugkijkend op het jaar zien 

we positieve ontwikkelingen, die gepaard 

gingen met trial and error. Het wijzigen van 

de organisatiestructuur door het aanstellen 

van een staf, verantwoordelijk voor het 

dagelijkse bestuur van de stichting, is een 

van de grootste veranderingen geweest. 

Een van de lessen van 2021 is daar dan 

ook aan gerelateerd. We zagen in dat het 

noodzakelijk was om een betaalde kracht 

in te schakelen wanneer je merkt

dat een vrijwilliger niet kan waarmaken 

wat wel wenselijk is voor de organisatie. 

Daarnaast is er druk gewerkt aan een 

ANBI-status voor de stichting, wat helaas 

niet haalbaar bleek.

Deze uitkomst zorgt ervoor dat we onze 

plannen opnieuw moeten bekijken en 

aanpassen voor 2022.

In dit jaarverslag willen we u meenemen 

door 2021 en bespreken we de praktische

uitwerking van de centrale doelstelling en 

de deeldoelstellingen van het afgelopen 

jaar.

Hans de Korte en Rebecca Hermans
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CENTRALE DOELSTELLINGEN

IN 2021 SCHEPPEN WE DE RANDVOORWAARDEN
DIE NODIG ZIJN OM DE NIEUWE MISSIE TE REALISEREN
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INTERNE ORGANISATIE
D E E L D O E LST E L L I N G  1

1.1 Beleidsplan opstellen

In 2021 is het beleidsplan voor de stichting 

afgerond en gepubliceerd op de website. Dit 

beleidsplan beschrijft de visie en context 

van de stichting. Er wordt daarnaast dieper 

ingegaan op de maatschappelijke context 

en relevantie.

1.2 Er wordt een betaalde staf 

aangesteld die vaste uren maakt voor 

de stichting

In 2021 is de organisatiestructuur gewijzigd. 

Het kernteam is officieel opgeheven. 

Daarvoor in de plaats is een staf aangesteld. 

De staf is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

besturing van de stichting. Met regelmaat 

vergadert de staf met een deel van het 

bestuur om te rapporteren en met elkaar te 

brainstormen.

1.3 Er wordt een nieuw bestuur gevormd

In 2021 is een vacature uitgezet voor nieuwe 

bestuursleden voor de stichting. Hier is geen 

respons op gekomen. Tot nu toe bestaat het 

bestuur uit twee leden. In de loop van 2021 

zijn er overleggen geweest met stichting Love 

Up om te onderzoeken of we in bestuurlijke 

zin meer met elkaar kunnen samenwerken. 

Hierover zijn nog geen besluiten genomen. 

Dit overleg zal in 2022 voortgezet worden.

1.4 De ANBI-status wordt gerealiseerd

In 2021 hebben we een aanvraag voor 

ANBI-status ingediend. Deze is afgewezen. 
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We hebben met behulp van deskundigen 

onze aanvraag herzien en nogmaals 

ingediend.

Deze aanvraag werd echter ook afgewezen. 

In 2022 moeten we onderzoeken wat de 

mogelijkheden voor een ANBI-status zijn 

voor onze stichting en wat dat verder 

betekent voor de afspraken die we gemaakt 

hebben met verschillende van onze 

sponsoren.

1.5 Solide financiële basis voor 

continuïteit van de stichting creëren

We hebben afgelopen jaar contact gehad 

met meerdere sponsoren. Daaruit zijn 

diverse mooie afspraken over financiële 

ondersteuning ontstaan. Deze financiële 

ondersteuning is niet voldoende basis om 

de continuïteit en de financiering van de 

staf te kunnen garanderen. In 2022 gaan we 

hiermee verder om zo snel mogelijk over 

ruimer budget te beschikken.

Aan het eind van 2021 hebben we een 

attentie naar alle sponsoren gestuurd om 

hen te bedanken voor hun betrokkenheid 

en financiële ondersteuning.

1.6 In gebruik nemen van een goed 

financieel- en relatiebeheersysteem

In de loop van 2021 hebben we Conscribo 

in gebruik genomen als systeem voor 

zowel onze financiële administratie als 

ons relatiebeheer. Het financiële deel is 

inmiddels helemaal ingericht. Het gedeelte 

voor het relatiebeheer is bijna ingericht en 

moet nog gevuld worden met de relaties die 

we op dit moment hebben. In 2022 willen we

vervolgens ook alles rondom het beheer van 

gegevens toetsen aan de AVG-wetgeving.

1.7 Communicatiestromen in kaart 

brengen en optimaliseren

Het in kaart brengen van de 

communicatiestromen en het optimaliseren 

daarvan blijft op de agenda voor 2022. Hierbij 

kan gedacht worden aan het vaststellen van 

de communicatiemiddelen voor het bestuur, 

de staf en de verschillende vrijwilligers. Maar 

ook communicatie met oud-deelnemers is 

hier een onderdeel van. In 2021 is een begin

gemaakt van het functioneel inzetten 

van de nieuwsbrief, de verschillende 

socialmediakanalen (Facebook, Instagram, 

LinkedIn en Twitter) en Trello. Dit wordt in 

2022 verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

1.8 Functieomschrijving staf uitwerken

Met de aanstelling van de nieuwe staf, 

hebben we afgelopen jaar gezocht naar een

goede functieomschrijving en taakverdeling. 

Omdat de samenstelling van de staf gewijzigd 

is, is dit nog niet helemaal duidelijk en zal dit 

gesprek in 2022 voortgezet worden.

Wel is duidelijk dat de staf verantwoordelijk 

is voor het dagelijks functioneren van de 

stichting.
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Ze houdt het overzicht over alle werkgroepen, 

activiteiten en andere taken binnen de 

stichting. Een deel van die taken wordt 

vanuit de staf gedaan en een deel van de 

taken worden gedelegeerd naar vrijwilligers 

binnen de stichting. De staf heeft de taken 

onderling verdeeld, rekening houdend met 

de kwaliteiten en interesses van elk staflid. 

In 2022 willen we een functieomschrijving 

voor de stafleden opstellen.

1.9 Zorg voor vrijwilligers

Teambuilding en professionalisering

We zijn 2021 gestart met een online 

nieuwjaarsbijeenkomst om het teamgevoel 

tijdens de coronapandemie weer even te 

stimuleren. Op 18 september 2021 is er een 

teamdag georganiseerd. Op deze dag waren 

25 vrijwilligers aanwezig. We hebben samen

nagedacht over verschillende vraagstukken 

binnen de stichting. Uit deze gesprekken 

kwamen 6 plannen op deelonderwerpen. 

We werkten aan teambuilding door een 

gezamenlijke activiteit en hadden alle tijd 

voor ontmoeting tijdens de lunch.

Contact met vrijwilligers

We hebben vrijwilligers eind van het jaar 

een attentie gestuurd. Verder hebben we de 

nieuwsbrief en de interne update verstuurd. 

Ook hebben we geregeld contacten gehad 

met vrijwilligers om weer even te polsen 

hoe het ging of om ze concreet ergens voor 

te vragen.



10

1.10 Bemensing en taakomschrijving 

van de teams

In 2021 hebben er wat verschuivingen 

plaatsgevonden binnen de verschillende 

teams en er zijn wisselingen geweest. Het 

relatieweekend is goed bezet met 6 stellen 

die hier als vrijwilliger het team vormen. 

Het PrePair-weekendteam bestaat nu uit 4 

stellen.

Idealiter komen hier nog 2 stellen bij in 2022. 

We hebben wat namen verzameld en zullen 

hen begin 2022 benaderen.

Voor het PrePair-weekend is een 

cateringteam aangesteld. Dit cateringteam 

bestaat uit 3 stellen. Dit naar aanleiding van 

het faillissement van de eerdere PrePair-

locatie. Doordat we een cateringteam 

tot onze beschikking hebben, zijn we 

flexibeler in de keuze voor locaties. Het 

inspiratiedagteam is op dit moment nog 

onderbezet met 5 mensen. In 2022 zullen we 

hier nieuwe teamleden voor moeten zoeken.

1.11 Marketing en Communicatie

Huisstijl

Naar aanleiding van een teamdag in 2020 is 

een nieuwe huisstijl ontwikkeld. In 2021 zijn

we begonnen om de huisstijl door te voeren. 

In 2022 moet dit worden voltooid en zal deze 

huisstijl worden gebruikt op de website, in 

de nieuwsbrieven en in de berichten op de 

verschillende socialmediakanalen.

Website

Eind 2021 is er gestart met het ontwerp 

van de nieuwe website. Hierbij hebben we 

voortgeborduurd op de nieuwe huisstijl die 

we in 2021 in gebruik hebben genomen. We

hopen in het tweede kwartaal van 2022 de 

website af te hebben.

Nieuwsbrief

In 2021 hebben we 1 keer per kwartaal (4 

keer in het jaar) een nieuwsbrief gestuurd. In

deze nieuwsbrief hebben we ons netwerk op 

de hoogte gebracht van onze activiteiten.

Social media

In het afgelopen jaar hebben we stappen 

gemaakt om onze aanwezigheid op social 

media te professionaliseren. We zijn tot de 

conclusie gekomen dat we deze professie 

niet zelf in huis hebben. Daarom kiezen we 

ervoor om deze in huis te halen. In 2022 zal

iemand voor ons aan de slag gaan, elk 

kwartaal evalueren we wat dit ons brengt 

wat betreft volgers en bereik.
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TRAINEN/TOERUSTEN & BEGELEIDEN
D E E L D O E LST E L L I N G  2

2.1 We draaien minimaal 2 weekenden

In 2021 hebben we twee PrePair-weekenden 

en twee Relatieweekenden georganiseerd.

Door de coronasituatie is een van de 

geplande Relatieweekenden komen te 

vervallen. De opkomst voor de weekenden 

was over het algemeen lager dan gehoopt. 

In totaal hebben er 21 stellen aan de PrePair-

weekenden deelgenomen en 18 aan het 

Relatieweekend. Voor 2022 is het belangrijk 

om te analyseren waardoor dit kan komen.

Voor 2022 staat er één PrePair-weekend 

gepland en twee Relatieweekenden.

2.2 Er worden in totaal 15 stellen 

gecoacht

In totaal zijn er zo’n 5 stellen gecoacht of 

doorverwezen. De reden dat dit aantal 

lager ligt dan verwacht, heeft te maken 

met een combinatie van persoonlijke 

omstandigheden van de trainers en de 

coronapandemie.

2.3 We zetten onze nieuwsbrieven in om 

de stellen uit ons netwerk te inspireren 

en toe te rusten in hun relatie

We hebben ons netwerk toegerust met 

inzet van blogs, vermaakt met columns 

en cartoons en tips gegeven over 

interessante boeken, websites of podcasts 

op relatiegebied. De nieuwsbrief geeft een 

mooi openingsresultaat van zo’n 50%.
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OPBOUWEN VAN NETWERK
D E E L D O E LST E L L I N G  3

3.1 Definiëren van wat we bedoelen met 

een netwerk

3.2 Mensen warm maken om een 

poppetje op de kaart te worden

3.3 Het huidige aanbod op relatiegebied 

in kaart brengen

3.4 Ons positioneren binnen het huidige 

aanbod

Onder andere door de coronapandemie 

en verlof van 1 van de stafleden is dit meer 

een oriënterend proces geworden waarbij 

we deelnemers van de weekenden hebben 

warm gemaakt en gepeild wat betreft het 

onderdeel worden van een netwerk. Ook 

hebben we een start gemaakt met het in 

beeld brengen van het huidige aanbod. Dit 

vraagt een vervolg in 2022.
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ONDERSTEUNEN VAN KERKEN 
& LOKALE INITIATIEVEN

D E E L D O E LST E L L I N G  4

4.1 We beantwoorden vragen die 

binnenkomen

Aanvragen voor gastles/workshop/

meedenken in de kerk.

Rondom Kerst stond een workshop gepland 

op de kerstconferentie van de HGJB. Door de 

coronasituatie is deze workshop verplaatst 

naar 2022.

Stafleden hebben met 2 gemeenteleden van 

de Westerkerk in Veenendaal meegedacht 

over de invulling van een toerustingsavond 

voor stellen.

Een teamstel heeft dit jaar contact gehad 

met een bijbelschool om in januari 2022 een

gastles bij hen te verzorgen.

Daarnaast hebben we gesproken met een 

wethouder en ambtenaar van de gemeente

Houten over hun initiatieven op het gebied 

van relatietoerusting.

4.2 We onderhouden bestaande 

contacten

We hebben een aantal gesprekken gevoerd 

met Love Up om eventuele samenwerking 

te onderzoeken. Dit proces loopt nog.
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31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Debiteuren                                          € 900,00
Vooruitbetaalde bedragen           € 759,81
Liquide middelen                       € 20.234,26

Totaal                                         € 21.894,07

€ 7.827,28

€ 7.827,28

Eigen vermogen

Overige reserve                  € 11.971,40
(Algemeen)
Reserve                                    € 1.192,72
(Geoormerkte giften) 

Kortlopende schulden

Crediteuren                            € 8.379,95
Vooruitontvangen 
bedragen                                     €350,00

Totaal                                 € 21.894,07

€ 3.077,65

€ 2.342,72

€ 56,91

€ 2.350,00

€ 7.827,28

JAARCIJFERS 2021

Statutaire vestigingsplaats:     Veenendaal

Adres:        Dagpauwooglaan 11, 3905 KP Veenendaal

KVK-nummer:      55586333

Website:      www.ruimtevoorjerelatie.nl

Contactgegevens:     info@rvjr.nl

Balans Ruimte voor je Relatie 2021
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Ruimte voor je Relatie | www.ruimtevoorjerelatie.nl | info@rvjr.nl 


