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Voorwoord voorzitter 
 
2021 was wederom een jaar waarin corona veel ruimte in nam en een 
belemmering gaf om als bestuur bij elkaar te komen. Ondanks de digitale 
mogelijkheden om te vergaderen hebben we als bestuur van de stichting daar 
geen gebruik van gemaakt, omdat als nieuw bestuur starten en elkaar 
ontmoeten via een scherm nu niet direct is waar de stichting Vrij om te Leven 
voor wil staan. Verbinding en relatie zijn belangrijke woorden die we ook als 
bestuur centraal willen stellen. Pas in september hebben we onze eerste 
bestuursvergadering gehouden. Op dat moment waren Marjoke Bubberman en 
Sara van Eck beiden betrokken als algemene adviseurs van het bestuur. Aan het 
eind van het jaar heeft Dineke van Garderen zich terug getrokken als bestuurder 
om privé redenen en heeft Sara haar plek als bestuurslid ingevuld. 
 
In dit jaar is ook het team Leer- en Leefhuis aan de slag gegaan – onder 
begeleiding van een externe deskundige - met de bestuursopdracht van het 
bestuur om te komen tot een concept voor een Leer- en Leefhuis. 
 
Voor 2021 hadden we het plan om een TOV-Moment aan te bieden, als onderdeel 
van onze pijler bemoediging. Helaas moesten we dit door corona afzeggen. We 
hoop volgend jaar in de herkansing te kunnen gaan. 
 
We kijken met veel verwondering terug op 2021 omdat er in de relatief korte tijd 
die we hadden om de handen uit de mouwen te steken -  4 maanden – er heel 
veel is gebeurd als het gaat om de plannen voor het realiseren van een fysiek 
huis maar ook als het gaat om het ontwikkelen van een programma. Met dit 
jaarverslag, inclusief financiële verantwoording en begroting, willen we met u 
delen wat we hebben gedaan en waar we zijn geëindigd en u de plannen voor 
2022 presenteren.  
 

Elisabeth van Zijl 

  



 

Jaarverslag 2021 SVL Pagina 4 

Verslag bestuur 

Organisatie 
Bestuursleden: 
Elisabeth van Zijl-Vuijk   Voorzitter en Secretaris 
Ad van Zijl     Algemeen bestuurslid 
Jettie Doornenbal-van der Zee  Algemeen bestuurslid 
Arjette de Vos    Penningmeester 
Sara van Eck-Blasio*   Algemeen bestuurslid 
 
*Sara heeft per 1-12-2021 de plaats ingenomen van Dineke van Garderen. Zij is 
gestopt i.v.m. privéomstandigheden.  
 

Activiteiten  
Vergaderdata:  
28-09-2021 
10-10-2021 
14-12-2021 
 

Bestuurlijke ontwikkelingen 
Tijdens de tweede vergadering is besloten dat we ons volledig gaan concentreren 
op het tot stand komen van het Leer- en Leefhuis, dat de naam TOV-Huis kreeg. 
Dit zal de komende periode onze prioriteit zijn. Daarom werd er een team van 
vrijwilligers samengesteld: het team ‘Leer- en Leefhuis. Dit team zou de 
bouwstenen gaan benoemen die nodig zijn voor de realisatie van dit TOV-Huis 
met inachtneming van de visie en missie.*  Vanuit dit team ontstond er een 
managementteam van twee personen dat zich ging bezighouden met de 
praktische uitvoering van de opdrachten die het bestuur bij het team  Leer- en 
Leefhuis neerlegde.  
 
Gaandeweg werd het team Leer- en Leefhuis het Basisteam TOV-Huis waarbij 
zich meer vrijwilligers aansloten. Zo ontstond er een organogram van bestuur, 
managementteam en Basisteam. Dit Basisteam is vooral een supportgroep met 
enthousiaste vrijwilligers die in de komende fase steeds meer een praktisch 
aandeel zullen gaan leveren. 
 
Het bestuur gaf het team Leer- en Leefhuis de volgende twee 
bestuursopdrachten mee: 
 
Bestuursopdracht 1: 

• Waar staat het concept TOV-Huis voor en wat is het doel van dit Huis? 
• Wat gebeurt er binnen dit TOV-Huis, wat is de invulling? 
• Hoe zouden we op korte termijn met dit concept kunnen starten en wat is 

daarvoor nodig? 
• Hoe zou een fysiek TOV-Huis eruit zien, wat zou daarin anders zijn dan 

alleen het concept? 
• Wat is er voor nodig om tot een fysiek TOV-Huis te komen waarin het 

concept dagelijks aangeboden wordt? 
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Bestuursopdracht 2: 
Schrijf een plan voor promotie en fundraising voor het TOV-Huis zodat het Huis 
in 2023 gerealiseerd kan worden. 
 
Het team Leer- en Leefhuis is begonnen aan deze opdrachten en heeft een frame 
gemaakt als basis voor dit huis. Deze opdrachten zijn overgeheveld naar het 
managementteam dat daar de leiding over heeft onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur.  
 
*zie visie op de Website SVL 
 

 

Pijlers 
De pijlers bemoediging, onderwijs en begeleiding zijn gericht op inzicht en kennis 
met betrekking tot de eetstoornis en de functie ervan, het mee oplopen door 
reisgenoten en het aanbieden van gebedsmomenten en toerustingsmomenten.  
 
Bij de pijler bemoediging hoort ook gebedskracht. Bidden zet Gods kracht vrij 
waardoor Hij aan het werk kan gaan. Deze gebedskracht heeft twee varianten: 
een interne en een externe. We hebben in 2021 ons gericht op de interne 
gebedskracht, wat betekent dat we met elkaar als Basisteam hebben gebeden 
voor de uitvoering van de plannen van de Stichting. We hopen in 2022 ook de 

https://stichtingvrijomteleven.nl/missie-visie/
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tak externe gebedskracht te starten, waarbij we bidden voor mensen met een 
eetstoornis die een gebedsverzoek hebben ingediend. 
 

Leer-en Leefhuis wordt TOV-Huis 
Een van de redenen voor het oprichten van de stichting Vrij om te Leven is het 
verlangen, een droom, om een fysiek huis te realiseren waar mensen tijdelijk 
kunnen verblijven om inzicht in zichzelf te krijgen en in de functie en het 
ontstaan van de eetstoornis. Onderwijs en leren thuis te komen, stil te staan bij 
zichzelf, zijn twee belangrijke doelen. Daarnaast, of bovenal, willen we hiermee 
een plek aanbieden waar mensen ondergedompeld kunnen worden in de helende 
liefde van God. 
 
In het kader van dit Leer- en Leefhuis, wat de naam TOV-Huis heeft gekregen,  
zijn we eind december op bezoek geweest bij een organisatie die eenzelfde 
concept aanbiedt maar voor een heel andere doelgroep. Door dit bezoek werden 
wij bevestigd in ons verlangen naar een Leer- en Leefhuis, dat deze noodzaak er 
is.  
 
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat met de bouwstenen en het frame 
dat benoemt is er een plan ligt maar dat er meer nodig is. We zullen voor de 
volgende stappen moeten kijken naar een bureau of instantie dat ons op een 
‘hoger level’ zal brengen om dit huis te kunnen realiseren.  
 
Werkzaamheden: 

- Ontwikkelen/verfijnen logo stichting 
- Ontwikkelen logo TOV-Huis 
- Facebook en Instagramaccount inrichten en de eerste stappen gezet op 

het gebied van promotie 
 

Plannen voor 2022 
- Het komende jaar zal in het teken staan van verder onderzoek naar 

hoe we de plannen voor het TOV-Huis kunnen realiseren. Kunnen we 
een bureau of organisatie vinden dat ons hierbij kan helpen? 

- We moeten gaan netwerken om ingangen te vinden naar investeerders. 
- Plannen ontwikkelen voor crowdfunding en fondsenwerving. 
- Programma ontwikkelen dat gehouden kan worden in het TOV-Huis. 
- Het verder doorontwikkelen van de reeds bestaande pijlers: 

reisgenoten en gebedskracht. 
- Een plan maken voor PR&Communicatie en dat gaan uitrollen. 
- Mensen aan ons gaan binden. 
- Onderzoeken in hoeverre we al een ‘deelprogramma’ kunnen aanbieden 

zonder fysiek TOV-Huis – dus al gaan werken met een TOV-Huis 
programma. 

- Gesprekken voeren over identiteit en hoe we die gaan bewaken. 
- Het organiseren van een TOV-Moment. 
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Jaarrekening 
 
Balans per 31 december 2021 

   
       

    
2021 

 
2020 

    
€ 

 
€ 

ACTIVA 
      

       
Vlottende activa 

     
       
Liquide middelen 

  
3.864 

 
550 

       

    
3.864 

 
550 

       

    
3.864 

 
550 

       
       
PASSIVA 

      
       
Eigen vermogen 

     
Algemene reserve 

  
3.264 

 
400 

       

    
3.264 

 
400 

       
       
Schulden op korte termijn en  

    
overlopende passiva 

  
600 

 
150 

       

    
3.864 

 
550 
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Staat van baten en lasten 2021     
        
     Rekening  Rekening 

     2021  2020 
     €  € 

BATEN        
        
Donaties en giften    5.925  1.050 
Overige opbrengsten    -45  59 

        
     5.880  1.109 

        
        
LASTEN        
        
        
Algemene kosten    2.793  697 
Financiële lasten    223  11 

          
     3.016  708 

         
Resultaat boekjaar    2.864  401 

         
        
        
        
        
        
        
Resultaatbestemming:      
Algemene reserve    2.864  401 
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Toelichting op de balans     
       
     2021 2020 

     € € 
       

Liquide middelen      
Rabobank     3.864 550 

       
       
     3.864 550 

       
Eigen vermogen      
       
Algemene reserve      
Saldo per 1 januari    400 - 
Resultaatbestemming   2.864 400 

       
Saldo per 31 december    3.264 400 

       
       
       
       
Schulden op korte termijn en overlopende 
passiva   
Administratie-en Accountantskosten  600 150 

       
       

     600 150 
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Begroting 2022 
 
INKOMSTEN 2022  

   

Donaties & Giften   

Particulieren € 6.500  

Bedrijven en instanties € 11.500  

Trainingen & Workshops € 3.000  
   € 21.000 
   
   

UITGAVEN 2022  
   

Websitekosten € 1.500  

Automatiseringskosten (software en hardware) € 50  

Drukwerk € 500  

Contributies en Abonnementen € 700  

Telefoonkosten € 150  

Kantoorkosten € 100  

Vrijwilligersvergoedingen € 500  

Accountants- en administratiekosten € 750  

Promotiematerialen € 4.500  

Huur externe ruimten € 1.000  

Kosten tbv TOV event € 3.500  

Kosten tbv TOV moment € 2.500  

Workshops (Huiskamermomenten) € 1.000  

Trainingen Vrijwilligers € 1.500  

Lezingen € 1.500  

Onvoorziene uitgaven € 1.000  

Bankkosten € 250  
   € 21.000 

Resultaat  € 0 
 
 
Als er in 2021 en de komende jaren een overschot is, dan zal deze gebruikt 
worden voor het opbouwen van een buffer en een als spaardoel voor o.a. Leer- 
en Leefhuis. Dit eventuele vermogen zal op een bankrekening bij een 
Nederlandse bank wordt ondergebracht. 
 
* Hierin worden ook de beheerskosten (bankkosten, etc.) in gedekt. 
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