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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 
Gerritsen-Splinter, Elizabeth Johanna 

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 doorgelopen. 

Toch hopen we ook middels dit verslag een goede impressie te kunnen geven van onze activiteiten 
die wij in 2021 hebben mogen uitvoeren. 

 

Voor vragen of opmerkingen over ons jaarverslag kunt ut 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 plaatsgevonden op 19 juni 2019 en is op 20 
juni ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel. Stichting Trails-N-Tales is 
door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 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 
klankbord groep, 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 – Aanhaakhikes & 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 natuurlijk opnieuw een 
bijzonder jaar geweest met Corona maatregelen. Maar ook nu is het 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, 
maar maken de groepen liever niet groter dan 16, omdat persoonlijke aandacht geven lastiger wordt. 
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 vaak 4-8 personen. Ook dit jaar hebben we vanwege Corona veel meer 
ontmoetingen gehad met kleine groepen binnen de op dat moment geldende regels (1-4), door 
kleine groepsgrootte nog persoonlijker. Om toch meer jongeren tot zegen te zijn, hebben we dit 
soort ontmoetingen meer op de agenda gezet. 
 

• Kampvuuravonden 
 
In ontspannen en ongedwongen sfeer ontmoeten wij elkaar; delen wat hen bezig houdt. De 
gesprekken worden tijdens een, op het kampvuur bereide, gezonde en goede maaltijd, 
voortgezet. 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. Ivm Corona hebben we in het begin van het jaar minder avonden 
kunnen organiseren dan gepland. Doel was 2 vaste avonden per maand voor 2 doelgroepen, 
dit hebben we niet alle maanden kunnen realiseren vanwege corona. Tribenights, avonden 
voor 18+ en Sparknights voor jongens 18+. Verder meer avonden met kleine groepen. 
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• Love-weekenden 

 
Ook hebben we dit jaar 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 vooruit kijken 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 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 met als vorm 
een daghike. Een van die dagwandelingen was bijvoorbeeld rondom het thema ‘Focus’. Dit 
hebben we gedaan door middel van 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 met onze kajaks (en aantal bijgehuurde 
kajaks) met een groep jongeren 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 dan 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.  
Ook hebben we bijvoorbeeld zowel in  maart als oktober een studenten vereniging op 
Basecamp gehad rondom thema’s die hen bezig houden: Laat je onderbreken en Waar leef je 
voor. 
Verder hebben we ook 3x een jongeren groep uit een kerk mogen ontvangen en daarvoor 
een dag / avond mogen organiseren. 
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• Meerdaagse activiteiten (weekenden, week, meerdaagse)  
 
Echt life changing zijn de meerdaagse activiteiten. Uiteraard altijd met een thema als rode 
draad en met verbinding en verdieping, spiegelen en herstel, coaching en onthaasten. Zo 
hebben we bijvoorbeeld op de grens van 2020/2021 een oud en nieuw kamp georganiseerd 
op Basecamp, samen nadenken over wat geweest en en wat gaat komen. In februari een 
meerdaagse 1 op 1 gedaan. In het voorjaar en in de zomer, naast meerdaagse hikes en kamp 
Basecamp een meerdaagse kajaktocht. Alle materialen, eten en drinken mee in de kajak en 
wild kamperen op een eilandje. In juni input mogen geven aan een kamp van studenten op 
een van de waddeneilanden. In het najaar meerdere meerdaagse gehad op Basecamp en ook 
een meerdaagse hike in de winter (december).  
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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 mogen oplopen met jongeren. 2 
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 er bij 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.  
Het bijzondere is dat we de tijd en mogelijkheden hebben om voor ieder te kijken wat hij / zij  
nodig heeft. Dat betekent niet zo maar een gesprekje van een half uur, maar een ontmoeting 
van minimaal 2 uur of een heel dagdeel of letterlijk een hele dag samen oplopen. Steeds 
zoeken naar wat de ander nodig heeft. Naast de langere coachtrajecten hebben we vanwege 
Corona veel ook spontane coach gesprekken gehad. Soms na een noodkreet of hulpvraag, 
andere momenten een kort traject om weer nieuwe focus te ontvangen. 
Ook hebben we dit jaar 2 trajecten gestart met tieners die jonger zijn dan de leeftijd waar we 
ons normaal op richten. Dit op verzoek van de ouders.  
 

• 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 hulp nodig hebben. 
Zo hebben we met zo’n 20 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 of van trekkershut naar trekkershut 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 … er zijn zoveel zekerheden weggevallen 
en 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 groep 
willen wij bereiken met de liefdevolle en hoopvolle boodschap van het evangelie. Dit jaar hebben we 
een aantal activiteiten kunnen verzorgen, een stuk minder optredens en spreekbeurten, niet alleen 
omdat de balans meer is komen te liggen op Trails-N-Tales en Delta Coach, maar bovenal door 
Corona.  Wel zijn we ook dit jaar doorgegaan met de vlogs. 
 
 

• Theater voorstellingen, Sketches en Eye-openers 
 
Steeds meer verschuift het theater naar ‘Vertel-theater’ 
Dit heeft met verandering in de tijd te maken en waar behoefte aan is, maar ook met het 
verleggen van focus op Trails-N-Tales activiteiten. 
Het verteltheater is makkelijker te combineren en eenvoudiger in te zetten dan een 
compleet programma. 
Door corona konden helaas aantal momenten niet doorgaan. Toch kijken we terug op een 
aantal mooie en bijzondere momenten. 
In maart hebben we een spreekbeurt online gedaan voor een studenten vereniging, omdat 
het vanwege Corona niet fysiek mogelijk was. 
Verder we o.a. verteltheater mogen opvoeren voor theologie studenten op een kamp, voor 
pabo studenten in introductie week, in kerken in o.a. Wierden en  Heerde 
 
 
 

• Vlogs 
 
Toen Corona begon viel het theater vrijwel stil. Toch wilden wij jongeren blijven bereiken en 
bemoedigen met de boodschap van het evangelie. Daarom zijn we in april 2020 gestart met 
wekelijks een korte vlog rondom Outdoorthema’s / natuur gekoppeld aan de bijbel. Korte 
vlogs van 3-10 minuten, waarin steeds andere onderwerpen, bijbelse thema’s centraal staan. 
We hebben dit volgehouden tot eind september 2021. Bijna wekelijks tot de corona 
maatregelen weer meer ruimte geven voor o.a. theater. We hebben 70 vlogs mogen maken. 
Via social media en persoonlijke berichten hebben we mogen horen hoe veel van deze vlogs 
heel wat jongeren, maar ook gezinnen en hele schoolklassen tot zegen hebben mogen zijn.  
De Vlogs zijn terug te kijken op ons youtube kanaal. (youtube.com/c/trailsntales)  
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Investeringen en sponsoring 
 

Hiervoor willen we ook verwijzen naar de jaarrekening die ook is opgenomen in dit jaarverslag. 
Deze jaarrekening hebben we zo beknopt en helder mogelijk gehouden. Ook hier is de impact te zien 
van Corona. We hebben in 2020 aanspraak gemaakt op steunpakketten van de overheid, omdat veel 
inkomsten (theater, activiteiten) en giften terugliepen. Maar omdat door de overheid als pijlmeting 
januari van het jaar er voor is gebruikt, pakt dat voor ons nadelig uit. Wij zijn immers dat jaar ervoor 
pas begonnen in juni en waren dus slecht een half jaar op weg. Dit resulteert er in dat de 
steunaanvraag die terugkomen in het financiële overzicht, voor het grootste deel in 2021 
terugbetaalt moest worden, het gaar hier om een bedrag van € 2508,- 
 

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 kunnen maken, zoals 
het aanschaffen van een trailer met kajaks, investering en onderhoud van het terrein, aanschaf en 
opslag kampeeruitrusting etc. 
Daar hebben we dit jaar al een mooie slag in mogen maken! Zie ‘De baten’.  
Door Corona is het realiseren van de stabiele geldstroom net als vorig jaar nog niet zo van de grond 
gekomen als we hadden gehoopt, maar God voorziet. Op de juiste momenten komt er steeds weer 
een knipoog binnen. Komend jaar hopen we de vaste maandelijkse giftenstroom op hoger niveau te 
brengen. 
Streefbedrag voor vaste maandelijkse donaties is € 3500,- . Van dit bedrag kunnen dan de vaste 
lasten als huur, verzekeringen, salaris en belastingen betaald worden. De andere inkomsten kunnen 
dan gebruikt worden om de activiteiten te organiseren en voor onderhoud en vervanging materiaal. 
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De baten 
 
 
De stichting verkrijgt zijn baten uit giften en inkomsten uit activiteiten de stichting organiseert.  
 

Omzet  
Deze komen uit de drie missies van de stichting. Omzet Trails-N-Tales zijn inkomsten vanuit alle 
bijdragen (door ouders of jongeren zelf) aan activiteiten die we voor en met jongeren organiseren 
vanuit en op ons Basecamp. Omzet No More Lies zijn vergoedingen die binnenkomen voor 
optredens, spreekbeurten en bijdragen aan kerkdiensten, scholen, conferenties etc. Omzet Delta 
Coach zijn bijdragen aan coachtrajecten door o.a. ouders van jongeren en soms jongeren zelf, altijd 
naar draagkracht en nooit drempelverhogend. 

Giften 
Hierin maken we in het overzicht onderscheid in structurele giften en incidentele giften. Giften 
komen van particulieren, kerken en ondernemers. Dit jaar hebben wij ook stichtingen en fondsen 
benaderd om ons te ondersteunen in grotere projecten en ook bedrijven of zij ons willen sponsoren. 
Giften voor ‘algemene projecten’ zijn projecten die regelmatig terugkomen. Denk aan onderhoud, 
vervanging etc.  

Giften bijzondere projecten 
Dit jaar zijn we 2 grote projecten gestart die we even er uit willen lichten. 
Het kajakproject en het woonkamerproject.  

Kajakproject 
Gezamenlijke activiteiten in de natuur bijzonder goed werken om de jongeren hun soms moeizame 
positie te laten vergeten en met hen aan herstel en groei te werken. Daarom wilden we een trailer 
met kajaks aanschaffen. Waarom kajaks? Het is onze ervaring dat juist met een voor hen helemaal 
nieuwe activiteit, de verbinding en vertaalslag gemaakt kan worden naar hun situatie, specifiek voor 
jongeren in deze leeftijd. Op het water en los van de druk van de maatschappij, studie, thuissituatie 
en sociale media komen ze zichzelf tegen als compleet mens. Zingeving en zichzelf ontdekken door 
het water op te gaan, reddingen uit te voeren, nieuwe technieken te leren, tegen fysieke en mentale 
grenzen aan te lopen en die metaforen toe te passen op hun eigen situatie werken echt life-
changing. Bijvoorbeeld: Durf je op het water te lopen? Kijk je naar de golven of naar Jezus? Hoe ga je 
om met stormen in je leven? Dan vervolgens je tentje uit de kajak halen en ’s avonds 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. Wij hebben hier al veel 
ervaring mee opgedaan en hebben daarvoor steeds kajaks kunnen huren. Nu zijn die 
huurmogelijkheden helaas veranderd (o.a. door Corona). Bovendien kunnen we door zelf te 
beschikken over een trailer met kajaks veel meer van deze begeleidingsvorm gebruik maken en meer 
jongeren laten deelnemen. De kosten om deel te nemen kunnen dan voor jongeren ook sterk 
omlaag, wat voor hen een belangrijke stimulans zal zijn. Dit project hebben we in 2020 voorbereid en 
hoopten het in 2021 af te ronden. We zijn al heel ver met het project, maar het is nog niet afgerond. 
Hopelijk kunnen we het in 2022 (misschien uitloop voorjaar 2023) helemaal afronden.  
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Het gaat om de aanschaf van een trailer met zowel 1 als 2 persoons kajaks en alle materialen van 
kajakjassen, sleeplijnen, spatzijlen, peddels, zwemvesten etc. Compleet begroot op € 24000,-  Dit 
bedrag willen we bij elkaar krijgen via fondsen in eerste instantie niet uit onze achterban. Onze 
achterban hebben we hard nodig voor onze vaste lasten. In het project willen we gaan voor 
duurzaamheid. Zowel in de keuze van kajaks (we willen kiezen voor een bedrijf die daar ook bewust 
mee om gaat met het oog op de natuur) en we willen gaan voor kwaliteit (zodat het ook lang mee 
gaat en gebruiksvriendelijk en robuust is en geschikt voor onze doelgroep).  

In december 2021 staat de teller op € 9580,- In het voorjaar van 2022 gaan we over tot alvast de 
aanschaf van een trailer en een aantal kajaks. 

 

Woonkamerproject 
Ons basecamp is de uitvalsbasis voor de meeste van onze activiteiten. Hier vinden wekelijks 
ontmoetingen, coachgesprekken, kampvuuravonden, dagactiviteiten en meerdaagsen plaats. 

Een centrale plek neemt onze ‘woonkamer’ in. Een open plek waar je droog kunt zitten en kunt 
ontmoeten. Deze plek willen we echter gaan verplaatsen qua locatie en vervangen qua materiaal. De 
nieuwe ‘Woonkamer, een stretchtent, komt in de plaats van onze oude woonkamer. Deze oude 
woonkamer is gemaakt van een aantal balken met daaroverheen 2 tarpjes. Deze zijn erg kwetsbaar.  

In december 2021 hebben we hier een project voor gestart om het geld bij elkaar te krijgen voor een 
nieuwe woonkamer. 
Deze zal in januari 2022 geplaatst worden. 
De nieuwe ‘woonkamer’ gemaakt van een stretchtent, is sterker, meer weersbestendig en geeft 
meer privacy en geborgenheid.  Het gaat om een opstelling die zomer en winter zal blijven staan.  
Het benodigde bedrag was met een aantal weken in zijn geheel binnen. 
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De lasten 
 
 
Huurlasten 
Hier gaat het om de huur van het terrein. Dit bedrag is zeer laag, de verhuurder steunt ons werk op 
deze wijze. Het is hun manier van sponsoring. Hier zijn we uiteraard enorm dankbaar voor! 

 

Afschrijving Kajaks 
Naast de kajaks die we voor het project gaan aanschaffen, waren er al enkele aangeschaft. Vandaar 
de opgenomen afschrijving. 

Afschrijving inrichting Basecamp 
Denk hierbij aan alles van tenten, omheining e.d. wat maar te maken heeft met Basecamp. Dit jaar 
hebben we niet alles kunnen aanpakken / vervangen / repareren wat we hadden gehoopt … vanwege 
inkomsten die lager waren dan gehoopt. Wel mochten we via sponsoring inrichting en vervanging 
ontvangen. Denk aan een tarp die we kregen, maar ook materiaal voor het maken van o.a. 
koudwater buitendouche (was nodig vanwege Corona regels).  

 

Afschrijving hardware 
Zoals het woord het al zegt, alle tastbare materialen van potten en pannen. Ook hiervoor geldt de 
opmerking die bij de inrichting staat.  

Contributie en abonnementen 
Dit gaat allemaal om software (denk o.a. aan muziek en video promma’s voor het theater). 
 

Reclame en advertenties 
Dit jaar hebben we hier geen kosten voor hoeven maken. We konden nog gebruik maken van wat we 
op voorraad hadden. 
 

Licentiekosten 
Voor het theater wordt gebruik gemaakt van muziek. Voor het gebruiken van deze muziek die we in 
onze stukken verwerken, betalen we uiteraard licentierechten. Een abonnement wat op jaarbasis 
werkt. 
 

Reis- en verblijfkosten  
Reis- en verblijfkosten hebben te maken met reiskosten voor optredens, maar ook voor kosten van 
bijvoorbeeld meerdaagse activiteiten.  
 

Bankkosten 
Die spreken voor zich. Kosten van zowel betaalrekening als ook kosten voor incasso’s en via Supp.  
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Inkoopkosten materialen  
Inkoopkosten diverse materialen voor zowel gebruik op Basecamp, hiken als theater. 

 

Inkoopkosten van de activiteiten  
Onder de inkoopkosten van de activiteiten vallen voornamelijk de boodschappen voor het 
klaarmaken van alle maaltijden die we op baecamp voor de jongeren klaarmaken. Van ontbijt, lunch 
en avondmaaltijd tot en met snacks bij het kampvuur.  

 
Inkoopkosten onderhoud Basecamp  
Denk aan vervanging stoelen, pannen, gereedschappen maar ook vervanging van bijvoorbeeld een 
tarp, reparatie aan een tent etc. Vervanging woonkamer is opgenomen in apart project.  

 
Accountants- en administratiekosten 
Hieronder vallen alle kosten van de salarisadministratie tot en met kosten accountant.  

 

Salaris 
Niet één van de bestuurders of vrijwilligers ontvangt loon of op een andere wijze inkomen vanuit de 
stichting. Salaris kosten 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 meer dan 12 uur onbetaald uit als vrijwilliger. In  

 

Loonbelasting  
Spreekt voor zich.  

 

Verzekeringen 
Voor zowel vrijwilligers, activiteiten, werknemer etc. 
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Jaarrekening 
 
 

Balans Stichting Trails-N-Tales per 31-12-2021 
 

  
      2021  2020  2019 
Debet: 
Kajaks      € 6.536,92 € 0,00  € 0,00 
Inrichting basecamp    € 848,95  € 984,79  € 0,00 
Hardware     € 653,85  € 829,81  € 0,00 
Debiteuren     € 0,00  € 0,00  € 0,00 
Bank      € 13.197,10 € 5.670,87 € 4.553.36  
Totaal      € 21.236,82 € 7.485,47 € 4.553,36 
  
  
Credit: 
Eigen vermogen     € 21.236,82 € 7.485,47 € 4.553,36 
Crediteuren     € 0,00  € 0,00  € 0,00 
Totaal      € 21.236,82 € 7.485,47 € 4.553,36 
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Resultatenrekening Stichting Trails-N-Tales per 31-12-2021 
 

 

      2021  2020  2019 
Baten: 
8000   Omzet Trails-N-Tales   € 1.540,00 € 5.402,39 € 3.143,00 
8010 Omzet No More Lies   € 515,25  € 1.006,64 € 0,00  
8020 Omzet Delta Coach   € 5.655,00 € 1.750,00 € 0,00  
8030   Giften/donaties (structureel)  € 27.361,50 € 21.232,92 € 13.548,50  
8035   Giften/donaties (incidenteel)  € 10.332,86 € 8.457,21 € 0,00  
8036 Giften/donaties (algemene projecten) € 94,99  € 0,00  € 0,00 
8036a Giften/donaties (Kajakproject)  € 9.580,00 € 0,00  € 0,00 
8036b Giften/donaties (woonkamerproject) € 4.490,59 € 0,00  € 0,00 
8040 NOW regeling    € -2.508,00  € 4.449,00 € 0,00  

Totaal:     € 59.570,19 € 42.298,16 € 16.691,50  
  
  
Lasten: 
4320 Huurlasten    € 1.500,00 € 1.030,00 € 0,00  
4331 Afschr.Kajaks    € 452,40  € 0,00  € 0,00 
4334 Afschr. Inrichting Basecamp  € 135,84  € 101,87  € 0,00  
4340 Afschr. Hardware    € 175,96  € 50,00  € 0,00  
4500 Contributies en abonnementen  € 172,07  € 0,00  € 0,00 
4510   Reclame en advertenties   € 0,00  € 66,31  € 423,50  
4520 Licentiekosten    € 0,00  € 180,81  € 0,00  
4530   Reis- en verblijfkosten   € 224,39  € 0,00  € 482,69  
4550   Bankkosten    € 187,54  € 198,63  € 72,80 
4560   Kosten overige    € 0,00  € 0,00  € 50,00  
4570   Inkoopkosten materialen   € 1.174,69 € 801,15  € 85,10  
4580   Inkoopkosten activiteiten   € 1.371,34 € 1657,03 € 1512,93  
4590 Inkoopkosten onderhoud Basecamp € 918,92  € 0,00  € 0,00 
4740 Drukwerk, porti en vrachten  € 32,67  € 0,00  € 0,00 
4810   Accountants- en administratiekosten € 751,41  € 730,73  € 87,12  
4870   Salaris     € 18.092,60 € 17.756,42 € 5,680  
4880   Loonbelasting    € 16.785,00 € 15.541,00 € 3.744,00  
7500 Verzekeringen    € 1.336,01 € 1.252,10 € 0,00  

Totaal     € 45.818,84 € 39.366,05 € 12.138,14  
 
 
Resultaat:     € 13.751,35 € 2.932,11 € 4.553,36  
 
N.B.  
Het Resultaat, verschil baten en lasten, is dit jaar behoorlijk hoog. Dat komt voor het grootste deel door de 
reservering voor het kajakproject. Dit bedrag van € 9580,-  wat hier al voor binnen is, zal in het voorjaar van 
2022 worden besteed. 
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