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Hoewel we in 2020 dachten in 2021 van het coronavirus bevrijd te zijn, kregen we toch te maken met een
lange én strenge lockdown aan het begin van het jaar. Toch bleken we inmiddels een stuk creatiever te zijn
en konden de meeste werken hun activiteiten doorzetten, zij het op aangepaste wijze. 

In dit jaarverslag blikken we terug op de inspanningen van de bij ons aangesloten jeugd- en
jongerenwerken en geven we een overzicht van onze bijdrage hieraan op het gebied van communicatie en
vorming. Ook geven we inzicht in onze samenwerking met Don Bosco Vlaanderen en vindt u op de laatste
pagina’s een financiële verantwoording van onze werkzaamheden in 2021.

DBWN heeft zich ook het afgelopen jaar verder ontwikkeld als een sterke, servicegerichte organisatie.
Samen met de bij ons aangesloten werken, geven wij vorm aan het pedagogische en spirituele erfgoed van
Don Bosco in deze tijd. Zo dragen wij eraan bij dat jeugd en jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen tot
verantwoordelijke mensen, voor zichzelf en hun omgeving. Don Bosco’s droom willen we blijven
verwezenlijken; jongeren in staat stellen het beste uit zichzelf te halen.

We zijn trots op de resultaten en nieuwe initiatieven van de aangesloten werken, die op geheel eigen wijze
bijdragen aan het verwezenlijken van deze droom en nieuwe wegen hebben gevonden deze te realiseren,
ondanks Covid-19. Het bestuur dankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het werk van
Don Bosco en de jeugd en jongeren, op welke manier dan ook.

Een hartelijke groet, mede namens het voltallige bestuur,
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WOORDEN VAN DE VOORZITTER

DOOR HOOP BEWOGEN
IK MAAK ALLES NIEUW

Lex Enklaar
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Stichting Don Bosco Werken Nederland is 
een samenwerkingsverband van 
zelfstandige jeugd- en jongerenwerken die
uitgaan van de inspiratie, de spiritualiteit 
en de pedagogische preventieve
werkwijze van Don Bosco, een Italiaanse 
priester die leefde in de negentiende
eeuw. 

Don Bosco's centrale doelstelling was 
preventie. Hij wilde voorkomen dat de 
jongeren in Turijn tussen de geharde 
criminelen in de gevangenis
terechtkwamen. 

Zijn volgers werkten zijn opvoedingsvisie 
verder uit tot de preventief pedagogische 
aanpak. Deze aanpak kent vier 
opvoedingsdoelen: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verbondenheid en 
zingeving. 

De aanpak van Don Bosco sluit perfect
aan bij hedendaagse wetenschappelijke, 
pedagogische inzichten en past in onze 
multiculturele en multireligieuze 
samenleving. Wereldwijd wordt gewerkt 
volgens de preventieve aanpak van Don 
Bosco. 

INLEIDING EN ACHTERGROND

ONDANKS DE 
 CORONA-

MAATREGELEN
WAREN ONZE

JONGERENWERKEN
CREATIEF MET HUN

ACTIVITEITEN
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Ons motto
Samen mét en vóór jongeren werken aan een waardevol leven.

Onze missie
Stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) geeft jongeren de kans op te groeien in vrijheid,
verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving. Zij streeft ernaar dat alle jongeren kunnen
kiezen voor een bewust bestaan. De preventief pedagogische aanpak (PPA) van Don Bosco is
daarbij het uitgangspunt. DBWN stelt aangesloten stichtingen in staat PPA in de praktijk te
brengen en te vernieuwen. 

Onze visie
De stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) verstevigt en breidt kennis en toepassing uit
van de preventief pedagogische aanpak (PPA) in jeugd- en jongerenwerk in Nederland.
DBWN inspireert, stimuleert, verbindt en traint jeugd- en jongerenwerkers en beleidsmakers in
aangesloten stichtingen en daarbuiten, zodat zij enthousiast en goed toegerust kunnen werken
volgens de PPA. DBWN ondersteunt de aangesloten werken op het gebied van financiën,
vorming en communicatie.

 
De verwezenlijking van deze doelen staat beschreven in het beleidsplan. Dit beleidsplan is op te
vragen via donboscowerken@donbosco.nl.

VISIE EN MISSIE
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Interim-voorzitter en secretaris: de heer Gerard van de Goorberg, benoemd per 1 januari 2012,
herbenoemd per 1 juli 2019 en interim-voorzitter vanaf 1-1-2022;
Penningmeester: de heer René Olsthoorn, benoemd per 5 november 2021;
Bestuurslid: de heer Wim Flapper sdb, benoemd per 1 september 2011 en herbenoemd per 1 juli 2018
voor de kwaliteitszetel namens de salesianen van Don Bosco;
Bestuurslid: mevrouw Cora Snoeren, benoemd per 5 november 2021;
Bestuurslid: mevrouw Sandra Hoogerheijde, benoemd per 29 november 2021.

Stafmedewerker vorming: Rita Vermeltfoort;
Stafmedewerker communicatie: Anja Hoogeveen, in dienst sinds 1 februari 2021. Koos Meijerink heeft
per 31-01-2021 ontslag genomen en is met pré-pensioen gegaan;
Stafmedewerker algemeen: Jacqueline Douven.

Stichting Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg 106, 7346 AN te Hoog Soeren;
Stichting Don Bosco Amsterdam, Apollolaan 91, 1077 AM te Amsterdam;
Stichting Don Bosco Apeldoorn, Sluisoordlaan 200, 7322 EL te Apeldoorn;
Stichting Don Bosco Deventer, secretariaat: Achter de Hoven 53, 7419 AG te Deventer;
Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen), Pomphulweg 104, 7346 AN te
Hoog Soeren;
Stichting Don Bosco Rijswijk, Juliaantje 26, 2283 TB te Rijswijk;
Stichting Don Bosco Spirit, Leidsekade 117, 3531 HD te Utrecht.

Bestuur
Jacqueline Castricum, penningmeester sinds 2013, is eind 2021 afgetreden om zich volledig te wijden aan
haar nieuwe passie bij de atletiekvereniging AV ’34 in Apeldoorn. Ook Lex Enklaar die sinds 2010 voorzitter
was, is per 31 december 2021 officieel gestopt en opgevolgd door Gerard v.d. Goorberg die vooralsnog
interim-voorzitter is.
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 is als volgt:

Vergaderingen van het bestuur van DBWN
Het bestuur heeft in 2021 negen keer vergaderd over onderwerpen zoals: de situatie bij de verschillende
werken, de opvolging van bestuursleden van DBWN, de uitvoering van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) voor DBWN en de Don Bosco werken, voorstellen met betrekking tot een
gezamenlijke website en nieuwsbrief met Vlaanderen, de invulling van de nalatenschappen, voorbereiding
van de vergaderingen van de raad van werken en de Provinciale Raad en natuurlijk de cijfers zoals de
halfjaarcijfers, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In mei en november is er overleg geweest
met de Provinciale Raad van de Provincie België-Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco.
Daarnaast heeft het bestuur in mei en november ook overleg gehad met leden van de raad van werken.
Voorafgaand aan deze overleggen heeft de penningmeester met de financiële commissie gesproken over
de financiële verantwoording. 
In oktober/november zijn er, zoals ieder jaar, individuele jaargesprekken gehouden met de besturen van de
aangesloten werken over de ingediende jaarverslagen, begrotingen, budgetaanvragen en activiteiten.

 
Personeel
Er zijn drie beroepskrachten parttime in dienst bij stichting Don Bosco Werken Nederland:

De volgende werken zijn middels het convenant bij DBWN aangesloten:

ORGANISATIE (1)
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het bieden van begeleiding door een medemens met gezond verstand en andere vormen van
persoonlijke aandacht;
het kennis laten maken met andere vormen van invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken;
het bieden van mogelijkheden om met beperkte (financiële) middelen alternatieven te zoeken.

Assel Don Bosco Centrum:
Assel Don Bosco Centrum stelt zich ten doel om in Assel bij Apeldoorn op het terrein van de
Mariahoeve ruimte te bieden voor bezinning, vorming en ontspanning aan groepen en aan afzonderlijke
personen. Prioriteit hebben daarbij personen en groepen uit de brede beweging van Don Bosco Nederland
en Vlaanderen (en eventueel uit het buitenland), maar het centrum staat evenzeer open voor allerlei andere
mensen die zich inzetten voor jeugd en jongeren, alsook voor groepen volwassenen die een plek zoeken
voor bezinning, training en overleg.

Don Bosco Amsterdam:
Stichting Don Bosco Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren van 17 tot 27 jaar en
zet zich in voor 2 projecten: 
·Straatvisie richt zich op het organiseren van activiteiten voor dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders
in Amsterdam. 
·Youth to Connect biedt activiteiten aan in Nederland om verschillende jongeren met elkaar te verbinden.
Daarnaast kunnen jongeren voor korte of langere tijd vrijwilligerswerk doen op een van de projecten binnen
Europa.

Don Bosco Apeldoorn:
Don Bosco Apeldoorn zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare)
jongeren. Don Bosco Apeldoorn is een kleine, maar krachtige speler, die wendbaar is en snel weet in te
spelen op maatschappelijke vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben. Zij ontwikkelen, pakken
aan en voeren uit. Hun motto: handen uit de mouwen, praktische wijsheid en daadkracht! Binnen het
sociale domein is Don Bosco Apeldoorn onderscheidend in focus, visie en werkwijze.

Don Bosco Deventer:
Stichting Don Bosco Deventer houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor
kwetsbare jongeren en staat voor:

Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen):
Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco realiseert en stimuleert jeugd- en jongerenvakanties om
langs deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde harmonische ontplooiing van jeugdigen
en jongeren. Zij wil dit doen volgens de benaderingswijze en vanuit de geest van Don Bosco. Van belang
hierbij is een goed klimaat, waarin alle betrokkenen elkaar respecteren en waarderen. Inzet, sociaal
gedrag, een goede omgang met elkaar, waarderen van elkaar en weten dat iedereen zijn goede kanten
heeft, zijn zaken die hoog in het vaandel staan. Ieder kind en elke jongere is uniek en wordt gewaardeerd
zoals ze zijn en hoe ze zijn.

Stichting Don Bosco Rijswijk:
Don Bosco Rijswijk is een multicultureel centrum voor de jeugd. Gedurende het jaar verzorgen zij
educatieve en recreatieve activiteiten zoals een kookclub, vakantie-activiteiten, streetdance, knutselen en
verschillende cursussen. Ook zijn er jaarlijks evenementen en bieden zij tussenschoolse- en naschoolse
opvang. 

ORGANISATIE (2)
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Jongerenplatform U-2B Heard!;
Schuldhulpverlening;
Jongerenpanel de Derde Kamer.

Don Bosco Rijswijk beschikt over een tiental zalen voor verhuur voor met name activiteiten op het gebied
van cultuur, welzijn en zorg, uitgevoerd door verenigingen, non-profit organisaties of kleine zelfstandigen.
Denk hierbij aan repetities en uitvoeringen, trainingen, teambuilding of het vieren van een heugelijke
gebeurtenis. 

Stichting Don Bosco Spirit:
Don Bosco Spirit is een echte bottom-up organisatie, een jongerenorganisatie voor en door jongeren. Bij
Don Bosco Spirit zetten jongeren zich in om de situatie van andere jongeren in een kwetsbare positie te
verbeteren. Momenteel zijn er drie projecten:

1.
2.
3.

Er wordt -gevraagd en ongevraagd- advies gegeven aan de Gemeente Utrecht, hulpverleningsorganisaties,
diverse ministeries, de politiek en natuurlijk aan jongeren. Belangrijke thema’s zijn: wonen, dak &
thuisloosheid, werk & inkomen, financiële problemen, scholing, hulpverlening, 18+/18- problematiek in de
zorg en de gevolgen van de coronacrisis.

Raad van werken
De raad van werken heeft in 2021 tweemaal vergaderd onder voorzitterschap van Renko Schuil, voorzitter
van het bestuur van Don Bosco Rijswijk. Besproken onderwerpen waren onder andere de tweejaarlijkse
bestuurdersmeeting, de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de meerjarenplanning 2023-2025, het
stappenplan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de bestuurlijke regelingen die met elkaar
gedeeld kunnen worden en het uitwisselen van ervaringen. Voor de volgende vergaderingen van de raad
van werken is afgesproken dat deze voortaan op de locaties van één van de werken gehouden zullen
worden inclusief een eenvoudig diner.

ORGANISATIE (3)
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Provinciale Raad
Het bestuur heeft in mei en november vergaderd met de Provinciale Raad van de salesianen van Don
Bosco van de Provincie België Noord en Nederland. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren
o.a. de financiële verantwoording van DBWN, de verbouwingsplannen bij de communiteit in Assel, de
ontwikkelingen van de communiteit van Amsterdam, de werkzaamheden en activiteiten van de diverse
werken, de bijzondere visitatie van de regionaal overste, de voorbereidingen van het provinciaal kapittel en
de gewijzigde samenstelling van het bestuur van DBWN inclusief het afscheid van de bestuursleden Lex
Enklaar en Jacqueline Castricum.

Financiële Commissie
De financiële commissie heeft als taak toezicht te houden op het functioneren van het bestuur op
financieel gebied en het informeren van de raad van werken. In 2018 zijn twee onafhankelijke leden
benoemd, namelijk de heer Willy M.B. Gunst sdb (voorheen provinciaal econoom van de provincie
België Noord en Nederland) en de heer Drs. Wim J.G.M. Eggenkamp (bedrijfseconoom). De
financiële commissie heeft in 2021 tweemaal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is de jaarrekening
2020 uitgebreid besproken, alsmede de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 naast uiteraard
de invloed van corona bij de aangesloten jeugd- en jongerenwerken en DBWN. De verslagen van de
besprekingen met de financiële commissie zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van
werken.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie bestaat uit twee personen. Er was één klacht in 2021. Deze kon echter niet in
behandeling worden genomen omdat de klacht over het beleid van een werk ging en niet over de
gedragscode of grensoverschrijdend gedrag. De klager is doorverwezen naar het bestuur van de
betreffende stichting.

ORGANISATIE (4)
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In 2021 waren er opnieuw restricties vanwege de coronapandemie waardoor samenkomen in groepen
enkele maanden geen doorgang kon vinden. Gelukkig waren er ook diverse activiteiten die wél konden
plaatsvinden. De gecancelde activiteiten worden verplaatst naar 2022.

Vormingsdagen nieuwe medewerkers, stagiairs en vrijwilligers
De vormingsdag voor nieuwe stagiairs en vrijwilligers werd in Assel georganiseerd voor Don Bosco
Amsterdam Straatvisie. Ook de nieuwe coördinatoren van Straatvisie en Youth to Connect volgden een
vormingsdag in Assel.
Don Bosco Utrecht (U2bheard) nam in Assel deel aan vorming met een gemêleerde groep van nieuwe en
reeds bekende medewerkers. 

In deze trainingsdagen staat de preventieve aanpak van Don Bosco en zijn spiritualiteit centraal.
Uiteenlopende werkvormen worden ingezet om kennis te maken met de kernaspecten van het
gedachtegoed van Don Bosco. Deelnemers verbinden eigen inspiratie en motivatie aan het levensverhaal
van Don Bosco. Het gedachtegoed uit de 19e eeuw wordt vertaald naar de actuele pedagogische praktijk in
de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken. De inhoudelijke leiding was in handen van de stafmedewerker
vorming.

Inspiratieteksten en verslagen
In Don Bosco magazine publiceerde de stafhouder vorming een artikel vanuit narratieve ofwel verhalende
insteek, aansluitend bij de geest van Don Bosco. 

Coördinatoren - Studiedag
Deze jaarlijks terugkerende dag vond in oktober plaats in Assel met als thema "Omdenken". Elf
coördinatoren namen deel. De leiding was in handen van de stafmedewerker vorming. Aan het programma
werkten tevens de stafmedewerker communicatie, de stafmedewerker algemeen, Roelof Oudman (cursist
Don Boscocursus Vlaanderen) en de salesianen Bijou Oledath en Dominiek Deraeve mee.

Bestuurdersmeeting
In september vond de bestuurdersmeeting inclusief diner plaats in Assel met 17 deelnemende
bestuursleden van alle aangesloten Don Boscowerken. Programmering en leiding was in handen van de
stafmedewerker Vorming. Drie aanwezige bestuursleden waren uitgenodigd om een presentatie te geven
vanuit eigen deskundigheid. 

Don Boscoretraite Assel
De geplande Don Boscoretraite welke zou plaatsvinden op 27 en 28 november 2021 in Assel is vanwege
coronarestricties verplaatst naar 11 en 12 juni 2022.

Overleg
De medewerker vorming neemt deel aan de bestuursvergaderingen, de interne overleggen en het
campusoverleg (overleg tussen de verschillende instellingen van de locatie in Assel).

Studiedagen stafmedewerker vorming
Don Bosco Vorming en Animatie Vlaanderen, in samenwerking met Vorming Oostenrijk en Duitsland
organiseerden de digitale vormingsbijeenkomst "Discovering the power of vulnerability together with young
people". De stafmedewerker vorming heeft hieraan deelgenomen.

VORMING (1)
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Expertgroep Kapittel
De stafmedewerker vorming nam als expert deel aan digitale bijeenkomsten ter voorbereiding op het
Provinciaal Kapittel met als thema "welke salesianen voor de jongeren van vandaag?". Zij gaf input
over vragen rond het onderdeel "samen met de leken in de zending en de vorming".

Boeken en vormingsmateriaal
Er zijn dit jaar weer diverse boeken en (coaching)spellen aangeschaft, aansluitend bij Don Bosco’s
pedagogiek en het thema jeugd en jongeren. Er is een abonnement op het wekelijks actueel en creatief
aanbod van Young and Holy met gespreksvragen die je helpen om het geloofsgesprek aan te gaan met
kinderen of jongeren. Deze spullen kunnen worden geleend.

Basisboek Vorming: Picco Bello Don Bosco
Picco Bello Don Bosco ging in herdruk met 200 exemplaren. 

Contact Vorming & Animatie en anderen in Vlaanderen 
De stafmedewerker Vorming onderhield digitaal contact met Don Bosco Vorming & Animatie en met
andere Don Bosco-deskundigen in Vlaanderen.

VORMING (2)
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De stafmedewerker communicatie, Anja Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de diverse
communicatiewerkzaamheden van Don Bosco Werken Nederland en ondersteunt daarnaast de
aangesloten jongerenwerken bij de promotie van hun werk. 

Don Bosco magazine
Het magazine heeft een oplage van ruim 25.000 exemplaren. Dit aantal is vrijwel gelijk gebleven ten
opzichte van 2020. Echter merken we dat het lezersbestand "verjongt". Veel uitschrijvingen komen
van oudere lezers, terwijl meer jongeren(werkers) zich inschrijven via de website of social media. Dit
is te verklaren door de overgang van Don Bosco NU naar Don Bosco magazine (zie Jaarverslag
2020), waarbij een nieuwe visie op inhoud en vormgeving wordt gehanteerd. De inhoud van het blad
is ook "verjongd" en wil vooral verhalen van en over jongeren vertellen, die de doelgroep zelf ook
aanspreekt. De verhalen gaan zoveel mogelijk over onderwerpen die jongeren bezighouden en
worden verdeeld in rubrieken met korte nieuwsberichten, verdiepende interviews of inspirerende
artikelen met een opsommende structuur. Middels QR-codes worden filmpjes of webartikelen
gekoppeld aan het magazine. Don Bosco magazine verschijnt vier keer per jaar en de
stafmedewerker communicatie maakt deel uit van de redactie. Zij zorgt voor de inhoudelijke
bijdragen aan het magazine vanuit Nederland. 

 
Website
In 2021 is meer tijd geïnvesteerd in de gezamenlijke website met Don Bosco Vlaanderen
(donbosco.nl / donbosco.be) en is de oude website (donboscowerken.nl) verder afgebouwd qua
inhoud. De intentie is dat deze oude website in 2022 helemaal verdwijnt. Om de continuïteit van
donbosco.nl te waarborgen werken de media-collega’s van Nederland en Vlaanderen nauw samen
en beiden beheren de website. Dagelijks worden er zowel vanuit Nederland als Vlaanderen
berichten op de website gedeeld met nieuws over de aangesloten jeugd- en jongerenwerken, de
Salesiaanse Familie en jongeren of jongerenwerk in het algemeen. 

COMMUNICATIE (1)
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De bij ons aangesloten
jongerenwerken hebben hun
eigen social media kanalen. Door
nieuws en informatie van elkaar
te delen, ontstaat er een groter
bereik.

Hieronder een verloop van onze
volgers op social media van de
afgelopen jaren:

                    2019     2020   2021

Instagram        82       112    605

Twitter           142       148    174 

Facebook      170       198     365 

Don Bosco digitaal
De nieuwsberichten op de website worden in een wekelijkse digitale nieuwsbrief verzameld in de
vorm van Don Bosco digitaal. De nieuwsbrieven voor Nederland en Vlaanderen zijn gescheiden.
Daarbij overlappen sommige nieuwsberichten elkaar, afhankelijk van de inhoud. Het aantal
abonnees van Don Bosco Digitaal voor Nederland en Vlaanderen samen is 2400. 

Evenementen
Vanwege de coronacrisis konden veel jaarlijkse evenementen niet doorgaan zoals het Don Bosco
feest en de Turijnreis, waardoor de bijbehorende communicatiewerkzaamheden vanzelfsprekend ook
niet nodig waren. Omdat evenementen werden afgelast is geen specifiek promotiemateriaal
vervaardigd in 2021.

Fondswerving
De stafmedewerker ondersteunde in 2021 de aangesloten werken bij hun fondswerving. Het Marcus
Fonds, waar jaarlijks aanvragen worden gedaan door Don Bosco Werken Nederland, is opgegaan in
het nieuwe fonds Ars Donandi. De aanvragen hiervoor werden centraal gebundeld, ingediend en
afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de verantwoording van de ontvangen subsidiegelden van het
voorafgaande jaar. 

Social Media
DBWN deelt ook nieuwsberichten via social media en heeft in 2021 haar bereik op Facebook, Instagram en
Twitter uitgebouwd, met de focus op Instagram, omdat dit kanaal qua doelgroep het meest interessant is en
de doelgroep hier ook het meest actief is. Zowel op de website als op social media wordt door DBWN
gecommuniceerd als Don Bosco Nederland. Dit met de reden dat we online zowel informatie delen over
Don Bosco Nederland als over de bij DBWN aangesloten jongerenwerken. Communiceren als Don Bosco
Nederland is helder en eenduidig voor het gehele online publiek. 

COMMUNICATIE (2)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
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ALGEMENE TOELICHTING
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TOELICHTING STAAT BATEN/LASTEN
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BEOORDELINGSVERKLARING
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