Jaarverslag 2015.
1. Bestuur
1.1. In 2015 zijn er 2 bestuursvergaderingen gehouden.
1.2. Het bestuur heeft meer gebruik gemaakt van Skype voor kort overleg,
1.3. Er hebben geen verandering in bestuur functionarissen plaatsgevonden, het bestuur bestaat
nu uit:
Fokko Zwart (voorzitter)
Silvia van Etten (Secretaris)
Nathalie Rensen (Penningmeester)
Heleen Hoppesteyn (Algemeen lid)
2. Activiteiten
2.1. Begeleiders hebben meer dan 50 workshops/cursussen opgegeven bij de stichting. Deze
cursussen werden weergegeven in de cursusagenda.
2.2. Dit jaar werd de er gewerkt aan de productie van 6 filmpjes. 5 filmpjes die de 5 strategieën
moeten verduidelijken en toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek, 1 filmpje met
algemene informatie over het deugdenproject. In november werden de eerste testexemplaren getoond tijdens de ontmoetingsdag. De verwachting is dat we de filmpjes in het
eerste kwartaal van 2016 kunnen publiceren
2.3. Er is één ontmoetingsdag voor begeleiders gehouden in Den Dolder. Dit jaar is er besloten
tot een nieuwe opzet door gebruik te maken van een gastspreker. De nieuwe opzet werd
positief ontvangen.
2.4. Het “handboek voor begeleiders” is aan verbetering toe. In 2016 wordt het handboek
opnieuw bekeken en verbeterd.
2.5. In 2015 zijn er testen gehouden met een Webinar applicatie op de website. Deze testen zijn
in een vergevorderd stadium. In 2016 zal Deugdenproject de beschikking hebben over een
Webinar applicatie waarmee o.a. nascholing cursussen, Webinars kunnen worden
gehouden.

3. Public Relations
Jaarlijks wordt op 21 maart een activiteit georganiseerd in het kader van de landelijke PR-dag. In
2015 is aan begeleiders gevraagd een bijdrage te leveren door een cursus/introductie op 21
maart te houden. Het startsein van deze actie was op 21 maart. Meerdere begeleiders hebben
hieraan meegewerkt door een bijdrage aan te leveren gerelateerd aan het Deugdenproject .
Jaarlijks wordt een externe nieuwsbrief gepubliceerd.
4. Registratie bij het Deugdenproject.
In 2015 was, net als de voorgaande jaren, een toename van het aantal geregistreerde personen
te zien. Het totaal aantal geregistreerden nam toe tot 39 personen (5 personen met pakket 1 en
34 personen met pakket II).

