Jaarverslag 2018

Voorwoord

Februari 2019

Beste lezer,
2018 was een jaar van verandering: waar we het jaar begonnen met wat goede ideeën en
een kleine groep mensen, zijn we het jaar geëindigd met twee volledig opgezette projecten
en een derde in wording. De Stichting voor Gesprek & Dialoog is een volwaardige
organisatie aan het worden en ik ben daar heel erg trots op. In 2018 hebben we het bestuur
uitgebreid en hebben we opnieuw nagedacht over wat we doen en hoe we dat willen
bereiken. Dit gaat naar voren gebracht worden in ons strategisch plan voor 2019.
De Stichting staat voor proceswaarden. Wat betekent dit eigenlijk? Wij vinden dat publieke
discours, de maatschappelijke conversatie, het beste van haar kan laten zien als iedereen
zich aan spelregels houdt. Dat kunnen dialoogtechnieken zijn, communicatievaardigheden,
maar ook een empathische en open houding ten opzichte van andere mensen en andere
denkbeelden. Door spelregels kunnen we tijdens het gesprek op inhoud focussen.
Spelregels die wij belangrijk vinden is dat we niet doen aan politieke correctheid,
vooroordelen, veralgemeniserend denken, polarisatie of absolutisme. Dialoog moet een plek
zijn waar alles gezegd mag worden zonder uit verbinding te raken met anderen.
De Stichting stelt een andere manier van praten voor. Een manier van praten die waardevol
is voor de Nederlandse maatschappij.
We hebben veel werk verricht in 2018. We hebben ook veel opgezet, en we hebben veel
nieuwe mensen bij de Stichting betrokken. Waar het aan het begin van 2018 soms voelde
als een eenmansshow, zijn we nu een volwaardig team.
Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest, hoe
cliché dat ook moge klinken. Dank jullie wel!
Hartelijke groet,

Gideon
Voorzitter
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Inleiding
In dit jaarverslag gaat het jaar 2018 naast de lat van het strategisch plan van 2018 gelegd
worden. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden terug te blikken en verantwoording af te
leggen over de doelen die we per jaar voor de Stichting voor Gesprek & Dialoog stellen.
Voor ons bestuur is dit een moment van reflectie. We kijken wat wel gewerkt heeft en wat
niet. Dit jaarverslag informeert de plannen die gesteld gaan worden in het strategisch plan
van 2019.
In dit document herleidden we onze doelen van 2018 terug naar onze kerndoelstellingen die
we naar voren hebben gebracht in het strategisch plan: empathische tolerantie en inclusieve
besluitvorming. In de volgende sectie kunt u een overzicht vinden van alle projecten uit het
strategisch plan van 2018. Dat zijn drie projecten: Eerste Hulp Bij Polarisatie, Project
‘Thinking Europe’, en de Dialogue Summer School 2018. Aan het einde van dit verslag
leggen we ook financiële verantwoording af.

Onze kerndoelstellingen in 2018
In 2018 hebben we de kerndoelstellingen van de Stichting teruggebracht tot twee pijlers:
empathische tolerantie en inclusieve besluitvorming. Met empathische tolerantie bedoelden
we het nader tot elkaar brengen van mensen. Niet in standpunt (we hoeven het tenslotte niet
altijd met elkaar eens te zijn), maar in begrip voor elkaar. Inclusieve besluitvorming is de
tweede pijler die steunt op empathische tolerantie. Wij willen het politieke
besluitvormingsproces (of dat verkiezingen, participatie of de maatschappelijke conversatie
is maakt ons niets uit) inclusiever maken.
In de jaarplanning van 2018 hebben we aangegeven dat we vooral zouden focussen op de
eerste pijler: empathische tolerantie. De activiteiten die we in 2018 hebben gedaan
reflecteren dat. De voortzetting van EHBP en het organiseren van de Dialogue Summer
School zijn daar voorbeelden van. De groepen jongeren met wie we dialoog voeren geven
we de mogelijkheid om empathische tolerantie te beleven. De groepen jongeren die we
trainen geven we vaardigheden mee die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven, maar
ook in hun professionele capaciteit.
De Podcast Jong Europa is bedoeld als platform om jongeren een stem te geven. Dit
platform willen we tevens gebruiken om stemmen te laten horen die misschien niet overal
gehoord worden. Wij willen op deze podcast gesprekken hebben die bijdragen aan de
publieke conversatie in Nederland over de EU.
Wij concluderen dat de Stichting voor Gesprek & Dialoog onze kerndoelstelling heeft
uitgedragen in 2018. In het strategisch plan 2019 staat m lezen over hoe we nu denken over
deze kerndoelstellingen en hoe we daar de komende jaren mee om zullen gaan. Dat
strategisch plan vind je terug op onze website.
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Projecten 2018
Eerste Hulp Bij Polarisatie (EHBP)
Beschrijving

Met EHBP organiseren we dialoogevenementen en trainen we jongeren in het
faciliteren van dialoog. Dit project is begonnen in 2017 met een pilot in
Utrecht. EHBP is een samenwerkingsverband tussen de Stichting voor
Gesprek & Dialoog, Dare to be Grey, en the House of Deep Democracy. In
2018 zouden we dit project voortzetten en verduurzamen.

Planning

Na de zomer van 2018 zouden we beginnen met EHBP.

Resultaat

EHBP heeft langer in de ontwikkelfase gezeten dan verwacht. We zijn in
november van start gegaan met nieuwe dialoogevenementen. In 2018 hebben
we twee dialoogevenementen georganiseerd: 15 november en 12 december.
De andere geplande evenementen zijn naar 2019 getild.
In 2018 hebben we wel nieuwe partners bij dit project betrokken, waaronder:
ROC Tilburg; Stichting Utrechtse Bibliotheek; de Islam Academy; LocHal
Tilburg.
Dialoogevenementen worden op dit moment door Gideon gefaciliteerd.
Tijdens de pilot in 2017 had de Stichting nog een assisterende rol. Wij hebben
nu de leiding genomen in het faciliteren. Gideon heeft daarvoor trainingen
gevolgd die dat mogelijk maken.
De verduurzaming van EHBP is succesvol geweest. We hebben nieuwe
partners en nieuwe vrijwilligers bij het project betrokken. We gaan een
vliegende start tegemoet in 2019.
Tegelijkertijd zijn fondsaanvragen voor dit project bij de Stichting voor
Democratie & Media, Fonds 1818, Stichting Levi Lassen niet succesvol
geweest.

Project ‘Thinking Europe’
Beschrijving

In 2018 hebben we een partnerschap gesloten met Projekt Denkende
Gesellschaft, een dialoogorganisatie in Duitsland. Dit partnerschap stond in
het teken van internationale kennisuitwisseling over dialoog, methodes en het
bouwen van een organisatie.
In het kader van het project zouden we meerdere malen naar Duitsland gaan,
zouden zij naar Nederland komen en zouden we meerdere malen digitaal
overleg hebben. Het project is gefinancierd door Erasmus+.
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Planning

In april 2018 zouden we naar Bernburg gaan. In augustus 2018 zouden we
twee keer een dialoogtraining geven in twee deelstaten in Duitsland.

Resultaat

We zijn op 13-15 april 2018 naar Bernburg gegaan. We hebben daar een
training gedaan en verdere organisatorische kennis uitgewisseld. De
trainingen in augustus hebben niet plaatsgevonden.
Onze samenwerking met Projekt Denkende Gesellschaft verliep moeizaam en
veel van de activiteiten die gedurende het jaar gepland waren (door ons) zijn
op het laatste moment afgezegd door Projekt Denkende Gesellschaft.
Dit project is in december 2018 afgerond en zal geen vervolg hebben.

Dialogue Summer School 2018
Beschrijving

Wij zouden een dialoogconferentie organiseren in Nederland. Participanten
zouden in een dialoogmethode getraind worden. Het thema voor deze
conferentie zou zijn “jongerenactivisme in Europa”, en de conferentie zou in
het Engels zijn.

Planning

Gedurende de zomer van 2018.

Resultaat

The Dialogue Summer School 2018 heeft plaatsgevonden in Delft op 20-22
juli 2018. Met totaal 18 participanten hebben we drie dagen getraind in Deep
Democracy.

Opzetten Europees netwerk van dialoogorganisaties
Beschrijving

Dit netwerk zou bestaan uit jongerenorganisaties met dezelfde
kerndoelstellingen als de SGD. Aanhakend op de Europese verkiezingen, zou
dit netwerk als doel drie doelen hebben: 1) kennisuitwisseling, 2)
samenwerking in het depolariseren van Europese politiek, 3) eventueel het
organiseren van een Europese mediacampagne.

Planning

Geheel 2018.

Resultaat

Tijdens het jaar hebben we ingezien dat een Europees jongerennetwerk niet
van waarde is voor de activiteiten die de stichting nu ontplooid. We blijven
open staan voor andere internationale initiatieven, doch het zelf opzetten en
ontplooien van een internationaal netwerk zal het komende jaar geen prioriteit
krijgen.

Opzetten Podcast Jong Europa
Beschrijving

Het indienen van een fondsaanvraag voor ‘Podcast Jong Europa’ bij Erasmus
Plus.
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Planning

September – December 2018

Resultaat

Begin 2019 hebben we gehoord dat we deze subsidie toegekend hebben
gekregen. De podcast gaat in maart 2019 van start. Podcast Jong Europa is
bedoeld om jongeren te informeren en te activeren t.o.v. de Europese
verkiezingen. We gaan op laagdrempelige manieren jongeren weer bij de EU
betrekken. Voor meer informatie zie https://jongeuropa.nl.
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Organisatie
De Stichting voor Gesprek & Dialoog is in bezit van een ANBI-status.

Algemene gegevens
Adres
KvK
RSIN
Contactgegevens

Zeemanstraat 12, 2912BK Nieuwerkerk aan den IJssel
709560006
858524855
jonathan@svgd.nl / 06 555 09 302

Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit Gideon Sinke (voorzitter) en Jonathan Seib
(penningmeester). Eind 2018 is daar Mary Kachavos toegevoegd als secretaris, die begin
2019 weer is afgetreden. Het bestuur krijgt hun onkosten vergoed alsmede een
vacatievergoeding voor de door hun bijgewoonde vergadering. De bestuursleden hebben in
2018 hun vacatievergoeding teruggegeven aan de stichting.

Vrijwilligers
De stichting heeft in 2018 een aantal vrijwilligers gehad. Sommige van deze vrijwilligers,
inclusief bestuursleden, hebben aanspraak gemaakt op een vrijwilligersvergoeding. Deze
hebben zij vrijwillig afgedragen aan de stichting, waardoor de stichting netto géén
vrijwilligersvergoedingen heeft uitgekeerd.
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Financieel verslag
Toelichting op financieel verslag
De activiteiten van de stichting zijn vallen in twee categorieën: het geven van trainingen en
het organiseren van evenementen. Alle activiteiten zijn (in)direct gerelateerd aan het behalen
van de missie van de stichting.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De penningmeester is positief over de financiële positie van de stichting. Door het verkrijgen
van verscheidende subsidies heeft de stichting een dialoogconferentie (‘Dialogue Summer
School’) kunnen organiseren. Die conferentie heeft de stichting financiële ruimte gegeven
waarmee de liquiditeit van de stichting is gewaarborgd, en waarmee toekomstige projecten
gefinancierd van kunnen worden. Er zijn geen lopende verplichtingen naast de bankrekening
en de website, waardoor er vrijwel géén financieel risico is.

Staat van baten en lasten 2018
Baten
Subsidie EU (PDG) - Projecten
Subsidie EU (PDG) - Management
Summer school
Eerste Hulp Bij Polarisatie
Donatie bestuur vacatiegelden / vrijwilligersvergoeding
Overig
Betalingsverschillen

Resultaat
€ 7,937.50
€ 2,750.00
€ 4,170.00
€
950.00
€ 5,150.00
€
8.50
€
0.62

Totaal baten

€

Lasten
Subsidie EU (PDG) - Projecten
Subsidie EU (PDG) - Management
Bestuur vacatiegelden / vrijwilligersvergoeding
Overig

Resultaat
€ 7,937.50
€ 1,443.97
€ 5,150.00
€
91.91

Totaal lasten

€

14,623.38

Resultaat 2018

€

6,343.24
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Balans 21/02/2018
De stichting is op 1 januari 2018 opgericht. De balans is daarom leeg op die datum.

Balans 31/12/2018
Balans zoals hij is vóór mutatie van resultaat naar eigen vermogen.
Activa
Vlottende activa
Betaalrekening 47
Spaarrekening 47

€
€

Debiteuren
Debiteuren

€

Totaal activa

€

6,435.15

Crediteuren
Crediteuren

€

91.91

Eigen vermogen
Resultaat 2018
Eigen vermogen

€
€

6,343.24
-

Totaal passiva

€

6,435.15

1,296.77
5,138.38

-

Passiva

Het resultaat wordt aan het einde van het boekjaar toegevoegd aan
het eigen vermogen.
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