Jaarverslag 2018
Vanaf de oprichting in 2007 tot 2018
Stichting Conatum is in 2007 opgericht. Er zijn weinig activiteiten ontplooid. Veel ideeen zijn
ontwikkeld maar door gebrek aan financiele middelen is het gebleven bij ondersteuning aan het
jaarlijkse schooldamtoernooi van Soest en het ondersteunen aan DVSB. Er is bijvoorbeeld een
dammarathon georganiseerd en een simultaan.

Nieuw leven
Evert Davelaar en Jan van de Veen besloten begin 2018 om Conatum nieuw leven in te blazen uit
liefde voor de damsport en om het dammen als breedtesport te promoten. Ze zagen kans om
dammen te promoten als middel tegen eenzaamheid, leerprestaties van leerlingen te verbeteren,
goede dagbesteding te bieden voor mensen met een handicap en nah. Ze besloten een plan te
maken hiervoor.

Het profiel van Conatuum
Stichting Conatum staat voor : beter door denken!
Wilt u dat uw kind beter op school gaat presteren?
Wilt u zich beter concentreren?
Wilt u uw cognitieve functies verbeteren?
Zo ja, dan bent u bij Stichting Conatum aan het juiste adres! Conatum heeft geen winstoogmerk
maar wel duidelijke doelstellingen die gerealiseerd worden met diverse projecten voor schoolgaande
jeugd, senioren, gehandicapten en mensen met niet-aangeboren-hersenletsel.
Onze slogan zegt veel: BETER DOOR DENKEN. U wordt beter door te denken en het is goed om door
te denken. Dammen en schaken staan centraal omdat het onze passie is en omdat men met deze
denksporten de hersenen veel en goed gebruikt. Beide sporten zijn voor ons geen doel maar een
middel. Bovendien hebben we een unieke methode ontwikkeld: hersenfitness. Dit is een structurele
manier om uw brein fit te krijgen en te houden met alle positieve gevolgen van dien.

Conatum is gericht op:
– verhogen leerprestaties
– verbeteren cognitieve functies
– preventie tegen Alzheimer en vertraging van het proces
– vermindering eenzaamheid.
Dit alles doen we met een team van enthousiaste en gepassioneerde docenten en presentatoren.
Wilt u hersenfitness, dam- of schaaklessen, een clinic of een presentatie?
Bel of mail ons: 033-2458844 of 06-85485760, info@stichtingconatum.nl

Oprichting van Damclub Baarn Soest
De bestuursleden van Conatum Evert Davelaar en Jan van de Veen richtten 30 januari 2018 Damclub
Baarn Soest (DBS) op. Dit deden ze samen met Willem van Egdom en Ton van der Ploeg. De
combinatie van DBS en Conatum zou moeten gaan leiden tot synergie. Conatum zou damlessen gaan
geven en leerlingen doorverwijzen om lid te worden van DBS. DBS zou stimuleren om damlessen te
gaan nemen bij Conatum

Samenwerking Conatum en DBS
Besloten werd om intensief samen te werken. In Conatum zou de sponsor- en fondswerving plaats
gaan vinden. Daardoor zou de clubkas niet aangesproken hoeven te worden voor alle aktiviteiten
buiten de onderlinge en bondscompetitie van DBS. Hier betalen de leden van DBS contributie voor. In
oktober 2018 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn de sponsors van DBS
overgedragen naar Conatum. De financiele tegenrpestatie is dat Conatum 2000 Euro in 2019
overmaakt naar DBS.

Adoptieprojecten
Het eerst dat Conatum is gaan doen is diverse organisaties te benaderen met als voorstel om scholen
te “adopteren”. Dat betekent dat ze voor 100 Euro 5 damlessen en 5 damborden bij een school
financieren. Dat is direct met vijf organisaties en vijf scholen gelukt! De eerste projecten zijn in 2018
gestart en via de media gecommuniceerd.

Lesgeven op de scholen
In 2018 is ook gestart met het wekelijks lesgeven op de Ludgerussschool en de Da Costaschool.Er is
ook gewerkt aan het enthousiast maken van de leerkrachten en ouders. Hameren op het
verbeterenv van concentratie en denken met als gevolg van de leerprestaties.

Financieel
Er zijn in 2018 geen inkomsten geweest maar er zijn wel kosten gemaakt. Pas in januari 2019 is er
door Conatum een bankrekening geopend. Daar zijn alle kosten door Evert Davelaar en Jan van de
Veen voorgeschoten. Deze zijn als RC Evert Davelaar en RC J.v.d.Veen geboekt.
De resultatenrekening van 2018 ziet er als volgt uit:
Inkomsten

nihil

Reiskostenvergoeding
Ontwerp website,logo
Inkoop damboeken
Kantoorkosten
Boekhoudpakket
Overige algemene kosten
Totaal kosten

€ 211
€ 800
€ 250
€ 150 oa papier en cartridges
€ 80
€ 200
€ 1691

Resultaat

€ 1691 verlies

De balans per 31 december 2018 ziet er als volgt uit:
Bank
Kas
Debiteuren

nihil
nihil
€ 200

RC E.Davelaar
RC J.v.d.Veen
Eigen vermogen

€ 1000
€ 691
€ -1491

Totaal debet

€ 200

Totaal credit

€ 200

Opgesteld door Evert Davelaar,
Soest, 10 februari 2019

