Jaarverslag activiteiten 2020
In dankbaarheid aan de HEERE voor wat ons in dit bijzondere jaar gelaten is, legt het bestuur
door middel van dit verslag beknopt verantwoording af van de activiteiten van de stichting in
het jaar 2020.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt:
-Henk-Jan Koetsier, voorzitter
-Erik Joosse, penningmeester
-Gerdien Otterspeer, secretaresse
-Gerda de Waard, PR
Het bestuur vergaderde in 2020 drie keer middels Skype. Volgens het rooster van aftreden is
bestuurslid Henk-Jan Koetsier aftredend en herkiesbaar. Met instemming van alle
bestuursleden en met dankbaarheid voor de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn
voortrekkersrol, wordt Henk-Jan herkozen.
Jongerenweekend
Blij en dankbaar waren we met de acht aanmeldingen voor het jongerenweekend. Op 21 en
22 februari 2020 kwamen we in Bed & Breakfast Groot Pepersgoed te Hoevelaken bij elkaar.
In alle huiselijkheid maakten we kennis met elkaar en vonden (h)erkenning in elkaars
ervaringen. Zaterdagmorgen stonden we door middel van een Bijbelstudie stil bij het leven
van Jozef. Waar vond Jozef zijn troost en kracht? En ik of jij? Is het Christus van Wie je alles
verwacht? (citaat uit Jongerenweekend 2020 – terugblik in gedicht van één van de
deelneemsters). Na de lunch maakten we een herinneringsdoosje om ons blijvend te
herinneren aan wie de Heere wil zijn in ons leven en in onze zorgen. In de namiddag sloten
we met elkaar af en vertrokken we rijker dan we gekomen waren.
Contactdagen
Helaas konden door de geldende landelijke maatregelen met betrekking tot de bestrijding
van het coronavirus onze contactdagen niet doorgaan. Het bestuur heeft alternatieven, zoals
bijvoorbeeld een livestream overwogen. Hiertoe is niet besloten, omdat dit naar mening van
het bestuur geen recht doet aan het doel van de contactdagen (het persoonlijk onderling
contact rond Gods Woord) en ook niet aan het delen van de persoonlijke beleving van de
inleider bij het thema. Het bestuur sprak de intentie uit om zodra er weer mogelijkheden
waren voor het samenkomen van groepen, zij het in beperkte grootte, te zoeken naar
mogelijkheden.
Publiciteit en promotie
In 2020 verscheen er zowel in het voorjaar als in het najaar een nieuwsbrief die gratis
verstuurd werd naar onze donateurs en een aantal uitdeelpunten o.a. kerkelijke gemeenten.
De nieuwsbrief is een belangrijk promotiemiddel van de stichting. Zij bevordert het delen
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van persoonlijke ervaring met Winst-uit-verlies in de interviews en geeft aandacht aan de
activiteiten van de stichting. Onder eindredactie van Henk-Jan Koetsier werkten Coralde
Molhoek-Roelofse en Mirjam Hekke-Wagenaar als redactie aan de nieuwsbrieven mee.
Zes keer verzonden we een e-mail nieuwsbericht naar ongeveer vierhonderd daarvoor bij
ons aangemelde e-mailadressen. Hierin brachten we onze contacten op de hoogte van onze
besluiten en verwezen we naar activiteiten op de website, zoals nieuwe columns.
Tevens werd dit jaar gestart met de voorbereidingen voor de uitgave van een nieuwe bundel
met lezingen sinds het verschijnen van de eerste uitgave.
Het aantal donateurs van de stichting is in 2020 gelijk gebleven ten opzichte 2019, namelijk
156 donateurs.
Ouderkerk aan den IJssel, Juni 2021
Stichting Winstuitverlies
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