Jaarverslag 2019
Algemeen
Coach4You is een landelijk project dat op negentien plaatsen in Nederland uitgevoerd wordt.
Ook in Groningen is deze vrijwilligersorganisatie sinds 2006 werkzaam.
Doelstelling
Voor veel kinderen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een
grote stap. Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het nemen van die stap. Als die hulp
thuis onvoldoende aanwezig is, kan Coach4You die bieden. Onze coaches ondersteunen deze
brugklassers in het eerste jaar.
Organisatie
Het bestuur van de Stichting:
Bunna Arends
Hanna Oostmeijer
Jeanet Augusteijn
Och Groeneveld- de Rijke

Voorzitter
Secretaris
Lid
Penningmeester

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en draagt daarmee zorg voor het
aanboren van sponsorgelden. Daarnaast bewaakt het de kwaliteit en de continuïteit van de
organisatie. De dagelijkse leiding en organisatie zijn gedelegeerd aan het coördinatieteam. In
2019 kwam het bestuur vierkeer bijeen.
Het coördinatieteam:
Sylvia Berbers
Agnes van Ham-van den Hende
Willy Temmerman-van Nierop
Sinds jaar en dag ondersteunt Liesbeth Nagel het coördinatieteam bij administratieve
werkzaamheden. Het team komt één keer per twee weken bijeen.
Intervisoren
Corry Broersma – van Vugt
Bert Vegter
Mieke de Vries
Ruth van der Walle
De intervisoren en het coördinatieteam komen twee keer per jaar bij elkaar voor een
verdiepingsbijeenkomst.
Daarnaast komen ze eens in de zes weken samen met de coaches. Deze twee groepen zijn
het cement van de organisatie. Tijdens de intervisiebijeenkomsten geven intervisoren daar
waar nodig raad en advies geven en kunnen coaches onderling ervaringen uitwisselen.
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De kinderen
In september 2018 startten 24 kinderen (tien jongens en veertien meisjes) met een
coachtraject. Eén kind verlengde haar traject dat een jaar eerder gestart was. Het merendeel
van de kinderen volgt onderwijs op VMBO niveau. Zes van hen zitten op het HAVO/VWO.
Ruim de helft is afkomstig uit Nieuw-Nederlandse gezinnen.
In de meeste gevallen zijn de kinderen aangemeld door de basisschool. En, net als in
voorgaande jaren, meldde de Weekendschool ook weer enkele kinderen aan.
De Coaches
De kern van het werk van de coaches is het begeleiden van hun pupil. Als organisatie
waarborgen we op verschillende manieren de professionaliteit van de coaches:
§ De landelijke organisatie Coach4you biedt zowel beginnende als ervaren coaches de
mogelijkheid deel te nemen aan vaardigheidstrainingen;
§ Twee keer per jaar organiseert het coördinatieteam voor intervisoren en coaches een
plenaire bijeenkomst waarop deskundigen uitgenodigd worden;
§ De coaches delen hun ervaringen en bespreken de voorkomende problemen in vier
intervisiegroepen.
§ Al onze coaches hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overlegd.
Gelukkig beschikken we ieder jaar over voldoende coaches. In december 2019 coachten 24
van hen een kind.
Dit jaar hebben zich zes nieuwe coaches aangemeld. Door hun komst konden alle
aangemelde kinderen gecoacht worden. Op onze vernieuwde site vertellen enkele coaches
over hun ervaringen.
Boeien en Binden
De bovengenoemde intervisiegroepen zijn het samenbindend element van de organisatie.
Daar kunnen de coaches hun verhaal kwijt en kunnen zij inspiratie opdoen om het traject
met hun kind te vervolgen. Ook plenaire bijeenkomsten spelen een belangrijke rol bij de
verdere professionalisering van de coaches.
In het voorjaar 2018 hebben coach/mentorprojecten in Groningen en Drenthe een
gezamenlijke trainingsmiddag met verschillende workshops georganiseerd. Voor onze
coaches was het interessant kennis te maken met andere projecten. De relaties met deze
coach/mentorprojecten in Groningen en Drenthe zijn in 2019 voortgezet.
Nieuwe coaches bezoeken aan het begin van het schooljaar een informatieve bijeenkomst
waar ze geïnformeerd worden over onze werkwijze. Met een feestelijke tuinborrel voor alle
medewerkers wordt het schooljaar afgesloten.
In het najaar hebben twee trainers van de landelijke Coach4you organisatie op een
interactieve manier een training gegeven over het begeleiden en stimuleren van kinderen.
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Financiën en Sponsoren
De organisatie werkt enkel vrijwilligers, er wordt niets verloond en er worden geen
vacatiegelden verstrekt.
Het budget wordt door giften van particuliere fondsen en door sponsoring bijeen gebracht.
Door de kosten laag te houden, kan maximaal geïnvesteerd worden in de professionalisering
van de coaches. Daarnaast organiseren we activiteiten voor de kinderen.
Het kookfeest, dat jaarlijks voor de kinderen en hun coaches georganiseerd wordt, werd
gesponsord door de Kiwanis in Groningen Dit bijna traditie geworden kookfestijn waarderen
kinderen en coaches zeer.
Naast de hierboven genoemde activiteiten hebben we dit jaar een deel van die bijdragen
besteed aan het vernieuwen en beter toegankelijk maken van onze website.
De ontvangen gelden worden niet altijd direct, maar uiterlijk binnen twee jaar besteed.
Externe contacten
Jaarlijks is er overleg met onze gastheer, de zakelijke directeur van Molendrift. In het
prachtige onderkomen van deze organisatie zijn wij al jaren welkom. We houden er de
vergaderingen van het coördinatieteam en de plenaire bijeenkomsten.
De mentoren/coachesprogramma’s in Groningen en Drenthe hebben het plan opgevat om
meer samen te gaan werken. Sinds 2019 is er een gezamenlijke site,
www.mentoringnoord.nl.
Een aantal van onze pupillen bezoekt de Weekendschool, daarom zijn we ook altijd aanwezig op de diploma-uitreiking.
Onze vernieuwde site blijkt bij te dragen aan het vergroten van onze naamsbekendheid.
Kwaliteit
Het kwaliteitshandboek draagt bij aan een transparante werkwijze voor zowel de
medewerkers als voor de organisaties met wie we samenwerken. Een belangrijk onderdeel
van het kwaliteitsbeleid zijn evaluaties.
De evaluaties van de coachtrajecten blijken een goed middel om de kwaliteit van de
organisatie te borgen. Wij evalueren vanuit verschillende invalshoeken:
§ coaches evalueren samen met hun pupil het traject:
§ de intervisoren blikken met hun groep terug op het intervisieproces;
§ vertrekkende coaches zien terug op hun ervaringen.
De conclusies, voortkomend uit de samenvatting van deze evaluaties, zijn terug te vinden in
het jaaractiviteitenplan.
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Tot slot
Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we vol vertrouwen de toekomst van Coach4you
tegemoet.
Hoewel Coach4you geheel afhankelijk is van giften en donaties, leert de ervaring dat
donaties van stichtingen en particulieren voor een gezonde financiële basis zorgen. Deze
ervaring, en het enthousiasme van onze coaches, geeft ons vertrouwen voor de toekomst.
Coach4You is een succes omdat veel mensen, met hart voor brugklassers, hun bijdrage
willen leveren.
Groningen, maart 2020
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Verlies en Winst Rekening Coach4You Boekjaar 2019
Inkomsten
Giften
Opbrengst Acties

Uitgaven

460,00

Rente

3,15

Diversen

0,00

Verlies 2019(= Afname
van te besteden
middelen)

Totaal

5092,81

€ 5.555,96

Bankkosten
Organisatiekosten
Kantoorkosten
Vrijwilligersvergoeding
Kadootjes Kinderen
KvK/Eherkenning
Representatiekosten
Catering bij trainingen
Scholing
Abonnementen
Website/Email
Kosten C4Y Landelijke O.
Aanschaf Spellen
Reiskosten
Bestuurskosten
Uitstapjes Coach+Ck

Totaal

153,62
301,55
181,22
400,00
297,18
0,00
0,00
27,50
920,05
135,50
1958,14
500,00
0,00
96,40
60,00
524,80

€ 5.555,96

Balans Coach4You per 31 december 2019
Geldmiddelen
-kas
-bank
-deposito
-spaarrekening
Vorderingen

Totaal

OG 30maart2020

Eigen vermogen
0,00
1127,76
0,00
8500,00
0,00

€ 9.627,76

Kapitaal

Nog te betalen

9627,76

0,00

€ 9.627,76

