IHBV JAARVERSLAG 2019
0. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen over het jaar
2019.
Als highlights van dit jaar noemen we:
-

-

Een grote reorganisatie om de groei van het IHBV verder mogelijk te maken
De twee Ondernemersdagen voor hoogbegaafden.
De vierde Week van de Hoogbegaafdheid in maart 2019 die zeer succesvol was, met veel
deelnemers en tal van activiteiten door heel Nederland en Vlaanderen en met veel aandacht
van de media.
HB-Cafés nu in vijftien steden in Nederland en één in België, die goed lopen en regelmatig
uitverkocht zijn.

Dit jaarverslag kent de volgende inhoud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Belangrijke projecten en activiteiten van het IHBV
HB-Cafés
Publicaties IHBV
Presentaties en workshops
Organisatie en financiën
Ondertekening

Hartelijk dank voor uw interesse.

Namens het bestuur,
Rianne van de Ven - Voorzitter

1

1. Belangrijke projecten en activiteiten van het IHBV

Nederlands Autismeregister
Het IHBV is betrokken bij een onderzoeksprogramma van het NAR. Er is een groep hoogbegaafde
volwassenen opgenomen in de onderzoekspopulatie. Hierdoor kunnen overeenkomsten en
verschillen tussen hoogbegaafden en mensen met een stoornis op het autismespectrum onderzocht
worden op het gebied van prikkelverwerking.
Boek over hoogbegaafdheid voor de ggz
Dit boek is nog in voorbereiding. Het wordt een boek voor hoogbegaafden zelf. Planning is uitgave in
de tweede helft van 2020.
Boek over hoogbegaafde senioren
Het boek is in de loop van 2019 afgewerkt met in totaal zeven auteurs en zal in april 2020
verschijnen.
HB Ondernemersdagen
De derde editie van de IHBV HB Ondernemersdagen op 20 en 21 september 2019 was zeer geslaagd.
Budget-technisch zijn we vanwege de kleinschaligheid maar net uit de kosten gekomen maar de
doelstelling is ruimschoots behaald. Uit de uitgebreide evaluatie bleek dat de deelnemers hebben
genoten van de unieke HB ondernemersvibe en zeer te spreken waren over de vormgeving van de
dagen: heerlijk relaxed, goede sfeer, afwisselend programma met veel ruimte om elkaar te vinden en
ervaringen uit te wisselen en een geweldig netwerkspel. De community van IHBV HB Ondernemers is
naderhand flink gegroeid zowel in de groepen op LinkedIn en Facebook als op de mailinglijst,
waardoor de vierde editie al in de planning zit.
Hulpverlenerslijst
Sinds 2013 staan de hulpverleners die dat willen op de website van het IHBV. Ze zijn verdeeld naar
provincie. Er is een formulier op de website waar nieuwe hulpverleners zich kunnen melden. De lijst
kent momenteel geen criteria, behalve dat de hulpverlener zelf aangeeft ervaring te hebben met
hoogbegaafde volwassenen. Er staan thans meer dan 240 Nederlandse en Vlaamse hulpverleners op
de lijst.
In 2019 hebben we een verbetering aan de lijst aangebracht door de beroepen te standaardiseren.
Dit was vroeger een open tekstveld, waardoor er door de jaren heen een wildgroei is ontstaan, wat
het zoeken niet makkelijker maakte. Nu dient een hulpverlener uit een vast aantal categorieën een
beroep te selecteren en is er een veld “anders” voor hulpverleners die hun beroep niet in de
gestandaardiseerde lijst terug zien.
HB senioren
In december 2018 is de werkgroep hoogbegaafde senioren gestart, bestaande uit Gemma
Geertshuis, Noks Nauta en Marieke Schuurman – van de Heijden. De werkgroep wil zich inzetten oor
het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafde senioren.
In 2019 heeft de werkgroep in de Week van de Hoogbegaafdheid twee informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Ook is er naar aanleiding van een persbericht daarover aandacht geweest vanuit twee
landelijke kranten. In Trouw verscheen vooraf een artikel, in de Volkskrant na afloop. Ook de strip
van Sigmund in de Volkskrant besteedde er aandacht aan. Op de website van het IHBV is een aparte
pagina over hoogbegaafde senioren en de werkgroep heeft een eigen mailadres.
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Boek HB voor Dummies
Janet van Horssen schrijft in de internationaal bekende “voor dummies”-serie een kleintje over
hoogbegaafdheid. Het IHBV sponsort haar project met een financiële bijdrage. Noks Nauta leest mee.
Het boek zal in 2020 verschijnen.
Onderzoek naar veerkracht en ervaren gezondheid onder hoogbegaafde volwassenen
In samenwerking met het IHBV is het Instituut Psychologie, Gezondheids- en Medische Psychologie
van de Universiteit Leiden een longitudinaal onderzoek gestart naar de relatie tussen veerkracht en
ervaren gezondheid onder hoogbegaafde volwassenen.
IHBV-Novilo Congres
Voor de tweede keer organiseerden we samen met Novilo een congres en een aantal masterclasses.
Deze vonden plaats op 7 en 8 maart, voorafgaand aan de Week van de Hoogbegaafdheid. Er waren
binnenlandse en buitenlandse sprekers.
Tevens is daar het boek Uitzonderlijk Talent van Frans Corten gepresenteerd.
European Talent Point
In 2019 is het IHBV lid geworden van het European Talent Support Network en geregistreerd als
Talent Point. Via dit netwerk willen wij onze kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen ook
internationaal delen.
Inventarisatie: “Wat zijn behulpzame cursussen en opleidingen voor hoogbegaafden?”
Op initiatief van Frans Corten en met ondersteuning van Ticia Luengo Hendriks heeft het IHBV in
samenwerking met Mensa en Stichting Hoogbegaafd! een onderzoek gestart in verband met het
voorgenomen plan van de overheid op de bestaande scholingsaftrek per 2021 af te schaffen. Het
rapport wordt in 2020 verwacht.
Dichter bij HB
In 2020 bestaat het IHBV 10 jaar. Ter ere hiervan zal een dichtbundel verschijnen. Dit project startte
onder leiding van Mireille de Jong in oktober 2019. De bundel zal op een feestelijke bijeenkomst
gepresenteerd worden.
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2. Overige activiteiten
2.1. HB-Cafés
In 2019 hebben we 15 locaties waar HB-Cafés worden georganiseerd. Ook zijn we dit jaar gestart met
een aantal thema-cafés: voor zeer-hoogbegaafden en jongvolwassenen.
Helaas zijn er in 2019 geen HB-Cafés in Vlaanderen georganiseerd. In 2020 gaan we met een nieuw
team van start.
In totaal hebben er 64 HB-Cafés in 2019 plaatsgevonden, als volgt verdeeld over de locaties/thema’s:
HB-Café Alkmaar
HB-Café Arnhem
HB-Café Delft
HB-Café Deventer
HB-Café Eindhoven
HB-Café Enschede
HB-Café Gorinchem
HB-Café Groningen
HB-Café Haarlem
HB-Café Utrecht
HB-Café Zeeland
HB-Café Zuid-West (Breda)
HB-Café Zwolle
Zeer HB-Café
Jong IHBV

6
3
6
3
5
3
5
1
6
5
5
7
3
3
3

Deze HB-cafés hebben in 2019 plaatsgevonden:
Team
Zeer HB-Café
HB-Café Gorinchem
HB-Café Zuid-West
HB-Café Zwolle
HB-Café Haarlem
HB-Café Arnhem
HB-Café Delft
HB-Café Groningen
HB-Café Zeeland
HB-Café Alkmaar
HB-Café Utrecht
HB-Café Eindhoven
HB-Café Delft
HB-Café Haarlem
HB-Café Enschede

Thema
Zeer hoogbegaafd, wat betekent dat en hoe beleef je het?
De kracht van je hoofd zit in je lijf
Zingeving, narratief bekeken
Hoogbegaafd, meer dan een hoog IQ (Beginnerscafé)
Hoogbegaafd, meer dan een hoog IQ
Hoogsensitiviteit, van denken naar voelen
Workshop zelfvertrouwen en presenteren met flair
HB versus ASS; Uitzonderlijk of een uitzondering?
HB en succesangst
Hoogbegaafd, meer dan een hoog IQ (Beginnerscafé)
Plannen doe ik morgen; uitstellen vandaag
Dwarse denkers
Hoogbegaafd en dan… (Beginnerscafé)
Creativiteit en emotionele ontwikkeling
HB en Innovatie een prima combinatie
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Datum
11-1-2019
18-1-2019
24-1-2019
25-1-2019
31-1-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
1-2-2019
8-2-2019
8-2-2019
15-2-2019
22-2-2019
8-3-2019
13-3-2019

Team
HB-Café Deventer
HB-Café Zuid-West
HB-Café Gorinchem
HB-Café Zeeland
HB-Café Zwolle
HB-Café Delft
HB-Café Eindhoven
HB-Café Zeeland
HB-Café Alkmaar
HB-Café Utrecht
HB-Café Zuid-West
HB-Café Gorinchem
HB-Café Arnhem
HB-Café Haarlem
HB-Café Utrecht
HB-Café Zeeland
HB-Café Enschede
HB-Café Deventer
HB-Café Zuid-West
HB-Café Alkmaar
HB-Café Eindhoven
Jong IHBV
HB-Café Haarlem
HB-Café Delft
HB-Café Zuid-West
HB-Café Alkmaar
HB-Café Eindhoven
HB-Café Gorinchem
HB-Café Haarlem
HB-Café Utrecht
Zeer HB-Café
Jong IHBV
HB-Café Delft
Zeer HB-Café
HB-Café Alkmaar
HB-Café Zeeland
HB-Café Deventer
HB-Café Utrecht
Jong IHBV
HB-Café Enschede
HB-Café Zuid-West
HB-Café Delft
HB-Café Eindhoven
HB-Café Gorinchem

Thema
Niet aanpassen, wel afstemmen
De wereld van hoogbegaafden
HB en succesangst
Ben jij een creatieve snelle denker of gewoon hoogbegaafd?
HB gezi(e)n
Solliciteren voor hb-ers; een sollicitatiegesprek, hoe doe je dat?
Verborgen talenten van hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid en innovatie. Een prima combinatie?
Je lichaam vertelt het echte verhaal
Te slim om je belastingaangifte te doen?
HB in relatie tot ADHD en ASS
Bore-out en HB
Creativiteit en emotionele ontwikkeling
Burn-out en Bore-out
Lekker in je vel als hoogbegaafde
Weet jij wat jouw KernTalenten zijn?
Hoogsensitiviteit en Hoogbegaafdheid: hoe wordt het je kracht?
Constructieve conflicten
Plannen doe ik morgen; uitstellen vandaag
HB en beelddenken
Wat zég je nou eigenlijk?
Jongvolwassenen borrel
HB en HSP hoe wordt het je kracht?
Snelle denkers, creatieve oplossingen?
Constructieve conflicten
Zingeving: idealisme, desillusie en een zoektocht naar hoop
Feedback
De wereld van Hoogbegaafden
Communiceren en Verbinden; tools voor hoogbegaafden
Wat als het wél lukt?
Zeer hoogbegaafd, wat betekent dat en hoe beleef je het?
Jongvolwassenen borrel
Emoties; hoe ga je ermee om als hoogbegaafde?
Zeer hoogbegaafd, wat betekent dat en hoe beleef je het?
Executieve functies, wat zijn ze en hoe kijken we er tegen aan?
Hoogbegaafdheid en innovatie. Een prima combinatie?
Communiceren en Verbinden; Tools voor hoogbegaafden
De gevoelige kant van hoogbegaafdheid
Jongvolwassenen borrel
Constructieve conflicten
Hoogbegaafd ouderschap
Vind de sleutels! Hoe ontsnap je als HB aan knellende situaties?
HB en HSP hoe wordt het je kracht?
Hoogbegaafdheid en mindsets, hoe zit dat?
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Datum
14-3-2019
14-3-2019
15-3-2019
15-3-2019
15-3-2019
29-3-2019
29-3-2019
5-4-2019
12-4-2019
12-4-2019
25-4-2019
10-5-2019
17-5-2019
24-5-2019
14-6-2019
14-6-2019
19-6-2019
20-6-2019
20-6-2019
21-6-2019
21-6-2019
21-6-2019
3-7-2019
5-7-2019
29-8-2019
6-9-2019
13-9-2019
20-9-2019
20-9-2019
27-9-2019
27-9-2019
27-9-2019
4-10-2019
11-10-2019
18-10-2019
1-11-2019
14-11-2019
15-11-2019
15-11-2019
20-11-2019
21-11-2019
22-11-2019
22-11-2019
22-11-2019

Team
HB-Café Zwolle
HB-Café Haarlem
HB-Café Zuid-West
HB-Café Alkmaar
HB-Café Arnhem

Thema
Hoogbegaafd, wat een geluk?!
Je lichaam vertelt het echte verhaal
Hoogbegaafd ouderschap (herhaling)
Constructieve conflicten
Hoogbegaafdheid en innovatie; Een prima combinatie?

Datum
22-11-2019
26-11-2019
12-12-2019
13-12-2019
20-12-2019

HB-Cafés worden georganiseerd door lokale teams, onder coördinatie van een portefeuillemanager.
Deze portefeuille is dermate groot geworden dat er in 2019 een project gestart is om de teams meer
zelfstandig uit te kunnen laten voeren. Dit project wordt uitgevoerd door Suzanne Remmers en Bart
Frèrejean. Een nieuwe website wordt hiervoor in 2020 gelanceerd: www.hb-cafe.nl
Nieuwe website
Medio 2019 zijn we gestart met het project Website HB-cafés. De directe aanleiding voor het
ontwikkelen van een aparte website voor de HB-Cafés was dat de administratieve handelingen
achter de schermen te veel (in omvang, planbaarheid, voorspelbaarheid) zijn geworden voor centrale
uitvoering door één vrijwilliger. De groei van het aantal HB-Cafés in de afgelopen jaren heeft ertoe
geleid dat er nu 13 locaties zijn en nog enkele in voorbereiding. Wat vooral zorgde voor veel
handmatig werk is het feit dat de deelnemerslijst en de wachtlijst niet gekoppeld waren. Daarnaast
speelde al enige tijd de wens van veel HB-Cafés naar meer autonomie als het gaat om het inzien en
beheren van de deelnemerslijsten en wachtlijsten. Een aantal teams had ook aangegeven dat ze
graag meer eigen informatie op de site zouden willen hebben en zichtbaarder zouden willen zijn. De
urgentie voor het project was hoog, maar de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de bestuursleden
om echt het project in gang te zetten was beperkt. Daarom hebben wij Suzanne Remmers en Bart
Frèrejean gevraagd om het project in beweging te zetten en te coördineren (conform goedgekeurd
Plan van Aanpak). De tweede helft van het jaar is de menustructuur van de website opgezet, hebben
alle HB-Cafés een eigen pagina gekregen, is in afstemming met teams content aan die pagina’s
toegevoegd en is de Evenementen plugin ingeregeld op de wensen. Eind 2019 heeft de eerste,
succesvolle, test plaatsgevonden met team HB-Café Alkmaar. Verwachting was dat de overige HBCafés in het eerste kwartaal van 2020 ook live zullen gaan.
Ten behoeve van deze teams is een uitgebreid draaiboek opgesteld waarin de ervaringen zijn
verwerkt. Ook voor 2020 is uitbreiding van het aantal locaties weer voorzien.
2.2 Nieuwsbrief IHBV
In 2019 zijn 10 IHBV-nieuwsbrieven en 10 evenementen-updates van HB-Cafés en andere
evenementen aan geïnteresseerden gestuurd.
Bij de meeste onderwerpen kan worden doorgeklikt naar de website van het IHBV voor uitgebreidere
informatie. De nieuwsbrieven worden door ca. 64% van de geadresseerden geopend, ca. 20% klikt
door naar een onderwerp.
De nieuwsbrieven worden via Mailchimp verzonden naar inmiddels meer dan 2000 e-mailadressen.
2.3 Social Media
De facebookpagina van het IHBV heeft inmiddels meer dan 2000 volgers. Door de herstelde
koppeling tussen Facebook en Mailchimp wordt het bereik van onze nieuwsbrieven vergroot. De
LinkedIn pagina heeft meer dan 1000 volgers en groeit iedere maand.
Door een koppeling van alle uitingen –website, LinkedIn, Facebook, Mailchimp- kan het bereik nog
verder vergroot worden.
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2.4 Recensies
In 2019 zijn er zes nieuwe boekrecensies op de website gepubliceerd.

2.5 Scripties en theses
In 2019 was er weer een toenemend aantal verzoeken van mensen die een scriptie of these willen
schrijven over hoogbegaafde volwassenen, soms betreft het een vrijwillige onderzoeker. Na een
gesprek met de betreffende student of vrijwilliger wordt bekeken of het onderwerp past bij het IHBV.
Het IHBV levert, waar opportuun, kennis aan. En indien gewenst wordt een oproep om medewerking
verspreid onder het netwerk van het IHBV. Uiteraard wordt aan de schrijver van de betreffende
scriptie of these gevraagd om het eindproduct of een samenvatting op de website van het IHBV te
mogen plaatsen.
Indien publicatie op onze site mogelijk was, treft u de scripties en theses aan op :
https://ihbv.nl/category/artikelen/
Of op de Engelse pagina.

In 2019 werden een onderzoek gestart naar de waarde van Acceptance and Commitment therapie bij
de behandeling van werkgerelateerde problematiek onder hoogbegaafden. Het onderzoeksverslag is
klaar. Te zijner tijd zal publicatie op de website volgen.
Er werd een masterscriptie geschreven over faalangst ervaringen bij sollicitatiegesprekken. Deze
thesis is afgerond en zal binnenkort op de website gepubliceerd kunnen worden.
Ook werd in 2019 de band met RATIO (Radboud universiteit) verder aangehaald. Streven is om in
2020 gezamenlijk een netwerkdag voor onderzoekers te organiseren als eerste stap naar de
ontwikkeling van een gezamenlijke onderzoeksagenda.

7

3. Publicaties IHBV
In 2019 werden de volgende publicaties uitgebracht.
3.1 Artikelen
Onderzoeksrapport Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek
In opdracht van het ministerie van OCW hebben onderzoekers van het Informatiepunt Onderwijs &
Talentontwikkeling (SLO), CBO Talent Development (CBO), Radboud Universiteit (RU) Nijmegen en
het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) inzicht proberen te krijgen in de problematiek
van schooluitval onder (hoog)begaafde leerlingen. Hiervoor zijn oud-leerlingen – nu volwassenen –
van het vroegere CCL (Centrum voor Creatief Leren) bevraagd.
Het onderzoeksrapport is gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/14/de-uitstroom-van-het-centrumvoor-creatief-leren-ccl-met-vallen-en-opstaan.-een-retrospectief-verkennend-onderzoek
Aan dit project werkten voor het IHBV mee: Rianne van de Ven, Bruno Emans, Mirjam Kabki.
Advanced Development Journal
Al jaren brengt het Gifted Development Center van Linda Silverman een tijdschrift uit met peerreviewd artikelen over hoogbegaafdheid bij volwassenen: het Advanced Development Journal.
Vroeger verschenen ze in print, de laatste jaren nog enkel als pdf. Volume 17 is in april 2019
uitgekomen met daarin dit artikel:
Maud van Thiel, Noks Nauta en Jan Derksen: “An Experiential Model of Giftedness: Giftedness From
an Internal Point of View Made Explicit by Means of the Delphi Method“.
Er is nu dus een internationale publicatie over het Delphi-model. Dat is echt heel goed nieuws voor
iedereen die onderzoek doet naar Hoogbegaafdheid bij volwassenen, omdat nu verwezen kan
worden naar een publicatie die wereldwijd beschikbaar is.
Dit artikel maakt deel uit van het promotie-onderzoek van Maud van Thiel, een van de oprichters van
het IHBV en de eerste voorzitter van ons instituut.
Thiel, M. van, Nauta, N. & Derksen, J. (2019). An Experiential Model of Giftedness: Giftedness from
an Internal Point of View Made Explicit by Means of the Delphi Method. Advanced Development
Journal 17 (2019): 79-99.
Nauta,N. & Van der Waal, I. (2019). Leren samenwerken als je hoogbegaafd bent. Gifted@248.
Zomer 2019, 6-10.
Friedrichs, T. & Nauta N. (2019) Elders with dementia and high intelligence. Two case studies. Mensa
World Journal Issue 083, pp. 7, 11. See: https://ihbv.nl/artikel-over-hb-senioren-met-dementie/

3.2 Leaflets IHBV
Er zijn in 2019 geen nieuwe leaflets verschenen wegens de afwezigheid van een vrijwilliger die de
opmaak kon verzorgen. Er zitten er wel een aantal in de pijplijn en nu het vrijwilligersprobleem is
opgelost verwachten we in 2020 weer een nieuw aantal uit te brengen.

3.3 Uitgaven met ISBN-nummers
In 2019 zijn geen nieuwe uitgaven uitgekomen.
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3.4 Webshop IHBV
In de webshop zijn thans te koop
- Boek Hoogbegaafde Volwassenen
- Boek Dag en nacht hoogbegaafd
- Vooroordelenspel Hoogbegaafde Volwassenen
Tevens hebben we een link opgenomen naar het boek dat in 2019 uitkwam van Frans Corten, lid van
ons comité van aanbeveling
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4. Presentaties en workshops
4.1 Presentaties en workshops
Rivierduinen ggz Leiden
14 januari. Hoogbegaafde cliënten in de ggz. Referaat voor assistenten psychiatrie. (Noks
Nauta)
Kronenburgh, school in Rijswijk
6 februari. Ik HB welnee! Workshops voor ouders. (Noks Nauta)
TNS meeting Marburg
1 juni. Workshop Gifted at work (using the dummy of the coach cards). (Noks Nauta)
Rivierduinen ggz Leiden
13 juni. Hoogbegaafde cliënten in de ggz. Voor professional polikliniek volwassenen. (Noks
Nauta en Wieteke Avontuur)
Mensa ALCD
22 juni (Noks Nauta)
SLO Conferentie 13 en 14 november
Noks Nauta sprak in een workshop over de dimensies om je hoogbegaafdheid tot bloei te brengen.
Rianne van de Ven gaf samen met Simone Keijsers van het Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs (HOHB) netwerk een workshop over studievaardigheden voor hoogbegaafde studenten.

4.2 Netwerk evenementen
Het IHBV was met een infostand aanwezig op de volgende evenementen:
30-03-2019
22-06-2019
13+14-11-2019

Festival van Talent, Eindhoven
Wired2Create, Amsterdam
SLO Conferentie, Nieuwegein

Daarnaast was het IHBV vertegenwoordigd tijdens de Klankbordgroepbijeenkomst van het NTCN
(National Talent Centre of the Netherlands) op 18 januari 2019.
Op 12 april vond de inaugurele rede van Anouke Bakx plaats aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. We hebben in Nederland weer een professor Hoogbegaafdheid! Het IHBV werd bij de
inauguratie vertegenwoordigd door Rianne van de Ven.
Esther Backbier vertegenwoordigde het IHBV tijdens de allereerste landelijke bijeenkomst van het
netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs (HB-HO) die plaatsvond op 23 mei 2019 te Leiden.
Op 5 oktober organiseerde Stichting Hoogbegaafd! hun eerste symposium. Het IHBV werd hier
vertegenwoordigd door Rianne van de Ven.
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5. Organisatie en financiën
5.1 Bestuur
In mei 2019 heeft het IHBV een organisatiewijziging ondergaan. De verschillende
bestuursportefeuilles werden dermate groot dat het de workload van wat je redelijkerwijs aan een
onbezoldigd vrijwilliger mag vragen, overschreed. Na een aantal strategische sessies in 2018 en 2019
is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd.
Het bestuur is teruggebracht tot 3 leden:
Rianne van de Ven – Voorzitter
Wendy Haanschoten - Secretaris (aangetreden per 1-4-2019)
Bryant Heng – Penningmeester
Noks Nauta – Erebestuurslid
Daarnaast is er een nieuwe rol van portefeuille-manager in het leven geroepen. Deze vrijwilligers
maken geen deel van het formele bestuur uit, maar runnen wel de portefeuilles. Ook zijn er een
aantal projectmanagers actief.
Esther Backbier, Daisy Sanches en Linda Batenburg zijn afgetreden als bestuurslid maar zijn als
vrijwilliger nog actief binnen de portefeuilles.
We kennen nu de volgende portefeuilles:
Onderzoek: Patricia van Casteren
Vrijwilligerszaken: Daisy Sanches
PR & Communicatie: Janine Kallenbach
Opleidingen: Marga van Asperdt-Appels
IHBV aan het Werk: Tessa van Iperen
Afwisselend worden nu bestuursvergaderingen en organisatievergaderingen (=bestuur plus projecten portefeuillemanager) georganiseerd.
Het bestuur vergaderde in 2019 op:
In oude samenstelling:
13 februari, 1 maart, 5 april
In nieuwe samenstelling:
Bestuur: 3 mei, 28 juni, 4 oktober, 13 december
Organisatie: 31 mei, 13 september, 1 november
Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt.
5.3 Comité van Aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestond in 2019 uit:
Frans Corten
Rineke Sijderius
Kathleen Venderickx

11

5.4 Website
Het webbeheer wordt sinds juni 2012 verzorgd door Rianne van de Ven.

5.5 Financiën
Het jaar 2019 is in financieel opzicht goed geweest voor de stichting en heeft het IHBV een positief
jaarresultaat van €10.595 (€9.490 in 2018) kunnen behalen. De totale inkomsten in 2019 waren
€63.250 (€52.209 in 2018) en de totale uitgaven waren €52.655 (€42.719 in 2018). De stijging in het
positieve jaarresultaat is grotendeels toebedeeld aan de groeiende baten ten opzichte van de lasten
met betrekking tot de HB-Cafés in 2019. Het positieve jaarresultaat is net als in voorgaande jaren
toegevoegd aan de reservering voor toekomstige projecten en valt onder het eigen vermogen van de
stichting. De reservering voor toekomstige projecten bedraagt per 31 december 2019 €47.347.
Betreft de financiële administratie hebben we met behulp van onze vrijwilliger en IHBV boekhouder
Paula Geurts gedurende 2019 de overstap naar een nieuw boekhoudsysteem e-boekhouden kunnen
voltooien. Het nieuwe systeem geeft bovendien verbeterde mogelijkheden voor financiële
monitoring en kwartaalrapportages.
Een volledig overzicht van de financiële situatie van de Stichting IHBV is te vinden in de jaarrekening.
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6. Ondertekening
Deze versie is vastgesteld door het huidige bestuur op 11 september 2020 en is wegens digitale
verspreiding niet ondertekend.
Het huidige bestuur:
Rianne van de Ven – Voorzitter
Wendy Haanschoten - Secretaris
Bryant Heng – Penningmeester
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