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Stichting Trails-N-Tales  
 
 

 

Statutaire naam:  Stichting Trails-N-Tales 

 

Doelstelling:  Onderwijs, training, coaching en counseling vanuit bijbels perspectief, 
creatieve evangelisatie en missionair getuigen en ondersteuning hiervan. 

 

Rechtsvorm:  Stichting 

 

Statuten: Ongewijzigd sinds oprichting 19-06-2019 

 

Bestuurders: Voorzitter 
Reinbergen, Robert Frank 

Secretaris 
Hoornaar, Mattheüs Cornelis Johannes 

Penningmeester 
Doesburg, Elbert Wessel 
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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Trails-N-Tales en geeft woord en beeld bij de jaarrekening.  
Beeld krijgt u vooral door onze websites te bezoeken en onze berichten op social media, maar ook 
door het zelf te ervaren en te beleven tijdens een ontmoeting op het Basecamp (bijvoorbeeld tijdens 
een event voor belangstellenden en sponsors), het bijwonen van een theatervoorstelling en natuurlijk 
door de enthousiaste verhalen te horen van de jongeren die met 1 of meerdere activiteiten hebben 
meegedaan of een coachtraject hebben doorlopen. 

Toch hopen we ook middels dit verslag een goede impressie te kunnen geven van onze activiteiten 
die wij in 2019 hebben mogen uitvoeren. 

 

Voor vragen of opmerkingen over ons jaarverslag kunt u mailen naar: 
bestuur@stichtingtrailsntales.nl  
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De oprichting 
 

Onze stichting is opgericht om jongeren te begeleiden en zo tot zegen te zijn. Jongeren en studenten 
die door de druk van de maatschappij, hun thuissituatie of persoonlijke omstandigheden er baat bij 
hebben om samen letterlijk en figuurlijk op te lopen. Dat doen we o.a. door ze in de natuur stil te 
zetten, te laten bezinnen en tijd te geven om te resetten en daarmee tot nieuwe inzichten te komen 
voor hun leven. Onze persoonlijke begeleiding richt zich op hun leefstijl, het zoeken naar zingeving en 
bestaat uit o.a. integrale vitaliteitscoaching, groepsactiviteiten en individuele trajecten. Alles vanuit 
ons Basecamp midden in de natuur op de Veluwe. Ook verzorgen we theatervoorstellingen en 
trainingen waarin we op persoonlijke wijze vertellen en getuigen van de liefdevolle boodschap van 
het evangelie. Met eye-openers zetten we hen aan het denken en confronteren hen op een ludieke 
wijze met zichzelf, de wereld, maar bovenal met Gods liefde voor hen en de vrijheid in Jezus. Trails-
N-Tales; Sporen en Verhalen. Onze visie en het handen en voeten geven aan onze missies komen 
voort uit onze christelijke identiteit.  
 
De officiële oprichting van Stichting Trails-N-Tales heeft dit jaar plaatsgevonden op 19 juni 2019 en is 
op 20 juni ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel. Het jaar verslag is 
dan ook beknopt aangezien het de opstartfase is als stichting.  
Stichting Trails-N-Tales is in 2019 opgericht en is het logische vervolg op de activiteiten van Stichting 
No More Lies. Deze is opgericht in 1999. Omdat het werk de afgelopen jaren allang niet meer bestaat 
uit alleen theater is Stichting Trails-N-Tales opgericht. No More Lies valt nu onder deze stichting, als 1 
van de 3 missies. Het werk van Stichting Trails-N-Tales is dan ook geen eendagsvlieg. Ruim 25 jaar zijn 
de initiatiefnemers (Theo & Jacqueline Dekker) al actief met jongerenwerk en theater. Het bestuur 
(waar ze zelf geen deel van zijn) ondersteunt hen en hun werk. Naast het bestuur is er ook een 
klankbordgroep, een denktank. Ook zijn er vrijwilligers die o.a. meehelpen met onderhoud van het 
Basecamp, helpen bij het organiseren van activiteiten en begeleiden van de doelgroep en 
ondersteuning bij het theater. 
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Uitgevoerde activiteiten 
 
 
We willen een korte impressie geven van hoe wij dit jaar onze visie handen en voeten hebben 
gegeven middels onze drie missies:  
 

Trails-N-Tales –   & Adventures  
Delta Coach – Adventure & Bible Based Coachen en Counseling 
No More Lies – Theatre with a Mission 

 
 
Trails-N-Tales Aanhaakhikes & Adventures  
 
Ook dit jaar hebben we net als de afgelopen jaren gemerkt dat gezamenlijke activiteiten in de natuur 
bijzonder goed werken om met jongeren aan herstel te werken. Het is onze ervaring dat juist met 
een voor hen helemaal nieuwe activiteit, zoals bijvoorbeeld hiken, bushcraft en kajakken, de 
verbinding en vertaalslag gemaakt kan worden naar hun situatie, specifiek voor jongeren in deze 
leeftijd. Zingeving en zichzelf ontdekken door nieuwe ervaringen op te doen, tegen fysieke en 
mentale grenzen aan te lopen en die metaforen toe te passen op hun eigen situatie werken echt life-
changing. Vervolgens je tentje op zetten en ’s avonds moe maar voldaan rond het kampvuur een diep 
gesprek voeren over de basics van het leven en reflecteren op wat er gebeurd is. Dit alles helpt in het 
herstel en opnieuw richting geven aan hun leven. Bij de activiteiten die we doen vinden wij het 
belangrijk om juist te werken vanuit vertrouwen, veiligheid en relatie. Daarom werken we het liefst 
met kleine groepen. Een activiteit laten we dan ook zelfs met 2 aanmeldingen gewoon doorgaan. We 
maken de groepen liever niet groter dan 16, omdat persoonlijke aandacht geven dan minder goed 
mogelijk is. De gemiddelde groepsgrootte schommelde zoals altijd per activiteit. Bij 
kampvuuravonden gemiddeld zo’n 12 deelnemers, bij dagactiviteiten grote schommelingen tussen 4 
en 14 en bij meerdaagse activiteiten 4-8 personen. 
 
 

• Kampvuuravonden 
 
Op vaste dagen in de maand hebben we ‘kampvuur’ avonden georganiseerd, waarbij de 
jongeren eind van de middag naar Basecamp komen. In ontspannen en ongedwongen sfeer 
ontmoeten zij elkaar; delen wat hen bezighoudt. De gesprekken worden voortgezet tijdens 
een gezonde en goede maaltijd die op het vuur bereid is. Na de maaltijd wordt er een thema 
aangesneden, zingen we met elkaar en gaat de bijbel open en kijken we met elkaar in de 
spiegel die ons wordt voorgehouden voor ons leven. Vervolgens praten we hier in de groep 
over door en daarna verspreiden we ons in twee of drietallen om door te praten en te 
bidden, om daarna elkaar weer te ontmoeten bij het kampvuur. De ontmoetingen helpen de 
jongeren om keuzes te maken, richting te geven aan de weg die voor hen ligt, bemoedigd te 
worden, pijn en zorgen te delen en daarin te mogen werken aan herstel. 
Afgelopen jaar hebben we 3 avonden per maand georganiseerd voor 3 doelgroepen. Een 
avond voor 16+ (FIREnights), een avond voor 18+ (TRIBEnights) en een avond voor alleen 
jonge mannen van 18+ (SPARKnights).  
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• Love-weekenden 

 
Ook hebben we 2x een ‘Love-weekend’ mogen organiseren. Speciaal voor jongeren (18+) die 
een relatie hebben en daarin willen investeren en groeien om samen te bouwen aan een 
relatie. Een tijd waarin we samen oplopen en kijken naar het verleden, werken aan herstel 
om samen te kunnen bouwen aan een prachtige en krachtige relatie waarin niet de uitspraak 
‘geven en nemen’ als rode draad wordt gevolgd, maar ‘geven en ontvangen’. Kijken vanuit 
ieders persoonlijke talenten en gaven en hoe je elkaar mag versterken en zegenen. Kijkend 
naar waar je vandaan komt, waar je nu staat en vooruitkijkend naar de toekomst. Nadenken 
over stappen, Bijbelse principes, normen en waarden en genade.  
 
 
 

• Thema dagen (daghikes, kajaktochten, basecamp) 
 
Naast de vaste kampvuur avonden hebben we ook elke maand themadagen gehad. Een 
zaterdag of zondag waarin we samen letterlijk en figuurlijk hebben opgewandeld, gevaren of 
een dag doorgebracht hebben op Basecamp. Zo hebben we o.a. 3 thema dagen gehad in de 
vorm van een daghike. Eén van die dagwandelingen was rondom het thema Indian Summer; 
welke kleur heb jij, jouw uniciteit. Welk seizoen ervaar jij nu in je leven. Een daghike, waarin 
we het fysieke hebben gecombineerd met uitdagingen op persoonlijk vlak, door te laten 
delen, doelen te stellen en dit op creatieve wijze vorm te geven tijdens de wandeling.  
 
Ook hebben we 3 hele dagen en ook nog 3 losse avonden georganiseerd waarin wij kajaks 
hebben gehuurd en met een groep jongeren vervolgens het water zijn opgegaan. Reddingen 
op open water geoefend, vaartechniek besproken, koers bepaald … en dit gekoppeld aan hun 
situatie. De verhalen die ze delen, spiegelen we aan de ervaring die ze opdoen. Thema’s als 
‘durf uit je boot te stappen’, ‘lopen over het water’, ‘vertrouwen‘… ‘niet naar de golven kijken; 
maar kijk naar Jezus’, ‘als het stormt’ … etc. komen dan volop langs en geven herkenning, 
bemoediging en herstel.  
 
Op ons Basecamp hebben we 4 themadagen georganiseerd. Eén van die dagen was rondom 
Bushcraft; thema back to basic. Stil staan in de natuur, wat heb je echt nodig. Hoe zit het met 
jouw zingeving, de richting die je geeft aan je leven. 
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• Meerdaagse activiteiten (weekenden, week, meerdaagse)  
 
De meerdaagse activiteiten blijken elke keer weer life changing te zijn. Uiteraard altijd met 
een thema als rode draad en met verbinding en verdieping, spiegelen en herstel, coaching en 
onthaasten. Zo hebben we eind juni een lang weekend georganiseerd waarin we hebben 
gekampeerd op Basecamp. Dit hebben we gecombineerd met dag wandelingen en Bushcraft. 
 
In de zomer hebben we een week lang een kamp georganiseerd, waarin we combinatie 
hebben gemaakt kajakken, hiken en basecamp. In de zomer ook nog activiteiten in kleinere 
groepen gedaan. 
In het najaar een kajakweekend, met gehuurde kajaks zijn we 3 dagen op pad geweest. 
Tentjes mee, eten mee voor 3 dagen en kamperen op eilandjes op het Veluwemeer. 
Verder nog een weekendhike gemaakt; drie dagen rugzak op en tentje mee. In de herfst 
hebben we nog een weekendkamp georganiseerd op Basecamp en een 3 dagen hike. 
Na de kerstdagen hebben we een 5 dagen hike gemaakt … inderdaad in de winter … en 
uiteindelijk op basecamp met elkaar de jaarwisseling gevierd. Een mooi symbool. Samen het 
jaar uitwandelen en het nieuwe jaar in. Wat laat je achter, wat pak je op. Dat is wat we 
steeds weer mochten meemaken. Keuzes en nieuwe wegen in slaan. Wat een impact op 
zoveel jongeren. 
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Delta Coach – Adventure & Bible Based Coachen en Counseling 
 
Iedereen heeft talenten en mag er zijn. Samen met jongeren/(jong-)volwassenen mochten we ook dit 
jaar weer het avontuur aangaan; samen ontdekken wie zij (mogen) zijn en waarin zij willen groeien. 
Juist door 1 op 1 coaching konden we samen met hen het pad lopen en in combinatie met counseling 
is er zowel herstel als groei. Bij dat avontuur hoort ook het nemen van hindernissen, de koers 
bijstellen of misschien wel het roer compleet omgooien. Je bent meer dan alleen je gedachten, meer 
dan je hart met emoties en ook ben je meer dan je lichaam! Daarom coachen we vanuit een bijbels 
holistisch principe: ziel, geest en lichaam. 
 
 

• Coach en Counseling trajecten 
 
Dit jaar hebben we zo’n 7 langere coachtrajecten trajecten gedaan. 4 Trajecten zijn ook al 
afgerond omdat de jongeren zelf aangaven de doelen bereikt te hebben die ze voor ogen 
hadden. Mooie momenten om te zien hoe ze herstel hebben ontvangen en gegroeid zijn en 
keuzes hebben gemaakt om hun leven een andere wending te geven of om anders in een 
situatie te gaan staan.Ook in de trajecten die nog lopen is volop herstel en groei zichtbaar.  
 
Ook zijn er weer een aantal nieuwe kennismakingsgesprekken geweest voor nieuw trajecten. 
Bij een intake kijken we naar hoe een jongere erbij zit op alle Q’s … EQ (emotie), IQ (hoofd, 
denkpatronen), SQ (zingeving, verbondenheid), FQ (lichamelijk-energie, beweging, voeding) 
en LQ (richting geven, wilskracht) en stellen we samen doelen op. Dit maakt deze trajecten 
zo uniek, vanuit identiteit betrekken we God bij elke stap.  
We vinden het daarbij erg belangrijk dat we de tijd en de mogelijkheid hebben om bij iedere 
intake goed te kijken wat hij / zij nodig heeft. Dat betekent geen gesprek van een half uur, 
maar een ontmoeting van minimaal 2 uur of een heel dagdeel of letterlijk een hele dag op 
avontuur. Steeds zoeken naar wat de ander nodig heeft. 
 
 

• Coach en Counseling momenten 
 
Naast deze langere trajecten hebben we ook meerdere incidentele ontmoetingen gehad. 
Jongeren die acuut een probleem hebben en daarover willen sparren en/of hulp nodig 
hebben. Afgelopen maanden ook 2 maal een noodkreet midden in de nacht; ze weten dat ze 
ons in nood ook ’s nachts kunnen bereiken. Zo hebben we met zo’n 15 jongeren korte coach 
momenten gehad. Variërend van een gesprek midden in de nacht, een dagdeel samen alles 
op een rijtje zettend bij het kampvuur, tot een 3-daagse wandeling met tentje even terug 
naar de basis. 
 
 

• Coach en Counseling meeting met stellen 
 
Ook hebben we aantal keren counseling meetings gehad met jonge stellen. Stellen die 
geconfronteerd worden met moeilijke levensvragen, ruzies, keuzes en toekomst. Mooi om zo 
te mogen investeren in gezondere en stabielere relaties. 
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No More Lies – Theatre with a Mission 
 
De druk van social media, het missen van echte vrienden, studiedruk, behoefte aan 
identificatiefiguren, op zoek zijn naar eigen identiteit, naar zingeving en missie en naar de kern van 
het geloof, de complexiteit van de samenleving, de onrust … jongeren worden heen en weer 
geslingerd tussen allerlei verschillende meningen en mensen aan de ene kant en hun eigen 
gevoelens, verstand, identiteit en vrienden aan de andere kant. Deze doelgroep willen wij bereiken 
met de liefdevolle en hoopvolle boodschap van het evangelie. Ook dit jaar hebben we verschillende 
activiteiten mogen verzorgen. Het zijn dit jaar wel minder optredens en spreekbeurten geweest, 
omdat de balans meer is komen te liggen op Trails-N-Tales en Delta Coach.  
 
 

• Theatervoorstellingen 
 
Voor de zomer hebben we een voorstelling mogen verzorgen voor een jongerenvereniging. 
Een avondvullend programma met daarop aansluitend gesprekken en ontmoetingen rondom 
het theater stuk ‘Into the Air’. Rode draad in het stuk; durf jij in het mandje van de 
luchtballon te stappen en op avontuur te gaan met God? Wat houdt je tegen, hoe kijk je naar 
jezelf, wat zijn je strijdpunten, wat roept de wereld en waar gaat het echt om? 
 
 

• Sketches en Eyeopeners 
 
Ook voor de zomer nog een korte sketch en eyeopener verzorgd bij een studentengroep 
rondom Alpha. Thema was ‘Making Choices’ en ging over kruispunten in het leven en 
identiteit. Mooie gesprekken en ontmoetingen die hebben geresulteerd in een vervolg met 
Trails-N-Tales en Delta Coach.  
 
 

• Bijdrage aan 
 
Na de zomer ook nog een optreden in een kerkdienst rondom het thema ‘Herdenken’ en een 
theatervoorstelling mogen verzorgen bij een jongerengroep over ‘De wereld op zijn kop’. 
Mooi om te zien dat we steeds de verbinding met andere activiteiten van de stichting mogen 
laten zien en daarin ook jongeren weer mogen verder helpen. 
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Investeringen en sponsoring 
 

Hiervoor willen we ook verwijzen naar de jaarrekening die ook is opgenomen in dit jaarverslag. 
Deze jaarrekening is beknopt en helder. Dit jaar helemaal omdat we op 0 begonnen zijn als nieuwe 
stichting, zie de balans op de jaarrekening.  
 

Beleid  
 

Hiervoor verwijzen wij naar ons Beleidsplan. Dit meerjarenplan laat zien dat we komende jaren o.a. 
willen werken aan een stabiele geldstroom om het werk te kunnen voortzetten. Ook wordt er in het 
plan gesproken over het zoeken naar fondsen om grotere projecten mogelijk te maken, zoals het 
aanschaffen van een trailer met kajaks, investering en onderhoud van het terrein, aanschaf en opslag 
kampeeruitrusting etc. 

 
De baten 
 
De Stichting verkrijgt zijn baten uit giften en inkomsten uit activiteiten de Stichting organiseert.  
De giften komen van particulieren en kerken. Komend jaar hopen we ook stichtingen te benaderen 
voor het ondersteunen van grotere projecten en daarnaast bedrijven met de vraag of zij ons willen 
sponsoren. 
De inkomsten uit activiteiten die de stichting organiseert zijn gelden die binnenkomen als vergoeding 
voor een optreden. Ook vragen we aan jongeren (of hun ouders) om een kleine bijdrage in de kosten 
voor de deelname aan de activiteiten van Trails-N-Tales en Delta Coach; dit is naar draagkracht en 
mag nooit een drempel zijn om mee te kunnen doen.  
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De lasten 
 
Reclame en advertenties 
Dit jaar hebben we vanwege de opstartfase geïnvesteerd in het maken van o.a. een website, een 
magazine (uitgebreide informatiefolder over ons werk) en een filmpje (een trailer) over het werk van 
onze stichting. Mooi detail is dat dat filmpje gemaakt is door een bedrijf waarvan de eigenaren tot 
een jaar geleden zelf nog tot onze doelgroep behoorden en ook mee hebben gedaan aan activiteiten 
die wij organiseren. Daarom hebben zij de productiekosten van het filmpje vrijwel in zijn geheel 
gesponsord. Ook het magazine die we hebben gemaakt, is volledig gesponsord. De kosten van 
reclame en advertenties zijn dan ook enorm laag.  
 
Reis- en verblijfkosten  
Reis- en verblijfkosten hebben te maken met reiskosten voor optredens, maar ook voor kosten van 
bijvoorbeeld meerdaagse activiteiten. 
 
Inkoopkosten materialen  
Inkoopkosten materialen zijn dit jaar bizar laag. Dat komt omdat in de aanloop van de stichting 
enorm veel materialen aangeschaft en geschonken zijn door Theo en Jacqueline Dekker. Ook is er 
veel vanuit Stichting No More Lies aangeschaft. Dat betekent voor de toekomst wel dat deze post 
groter zal worden. Denk aan materialen voor op Basecamp, van potten en pannen tot en met tenten, 
maar ook aan onderhoud van het terrein.  

Inkoopkosten van de activiteiten  
Onder de inkoopkosten van de activiteiten vallen voornamelijk de boodschappen voor het 
klaarmaken van alle maaltijden.  

Salaris 
Niet één van de bestuurders of vrijwilligers ontvangt loon of op een andere wijze inkomen vanuit de 
stichting. Salariskosten hebben dan ook te maken met het salaris van Theo Dekker. Deze is per 1 
september 2019 voor 12 uur in dienst bij de Stichting als directeur en stuurt alle activiteiten aan en 
geeft deze vorm en inhoud. Naast deze 12 uur dat hij in dienst is van de stichting voert hij deze taak 
ook nog gemiddeld 12 uur onbetaald uit als vrijwilliger. 

Loonbelasting, bankkosten, accountants- en administratieve kosten  
Loonbelasting, bankkosten, accountants- en administratieve kosten spreken voor zich. Kosten overig 
hebben te maken met kantoorkosten. 

De kosten voor dekking vanuit verzekeringen vielen voor 2019 nog onder stichting No More Lies, 
maar in 2020 zullen deze ook meegenomen worden bij stichting Trails-N-Tales. 
Ook de kosten van het huren van het Basecamp terrein zijn nu nog door Stichting No More Lies 
betaald. Deze kosten worden komend jaar door stichting Trails-N-Tales betaald. Gelukkig zijn die 
kosten niet hoog omdat de verhuurder ons daarin ook sponsort.  
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Jaarrekening 
 
 

Balans Stichting Trails-N-Tales per 31-12-2019 
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Resultatenrekening Stichting Trails-N-Tales per 31-12-2019 
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