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1.        Inleiding 
 

 

In februari 2007 is Stichting Conatum opgericht. 

Dit beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met 2022. 

In dit beleidsplan noemt het bestuur onder andere de doelstellingen en de verwachte 

resultaten van de inspanningen in de genoemde periode. 

 

We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun 

mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken en onze doelstellingen 

realiseren. 

 

Evert Davelaar en Jan van de Veen 

 

Soesterbergsestraat 111-214 

3768 MA  Soest 

e-mail:info@stichtingconatum.nl 

Telefoon: 06-53116254 of 06-85485760 
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2. Visie / Missie 

 

 De hersenen zijn het belangrijkste deel van de mens 

 Er wordt steeds minder nagedacht 

 Het geheugen van een mens kan gericht verbeterd worden 

 Een mens gebruikt slecht een heel klein deel van de hersenen 

 Bij “gezonde” mensen en mensen met een beperking is het mogelijk om het rendement 

van de hersenen te vergroten 

 Kwaliteit van leven wordt vergroot door het brein fit te krijgen en te houden. 

 Een fit brein krijg je door: 

de hersenen uit te dagen 

voldoende beweging buiten 

sociaal actief zijn 

werken 

muziek (luisteren en maken, zingen) 

balans tussen geest. ziel en lichaam 

 

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. 

Dat doen we met een team van enthousiaste en gepassioneerde docenten en 

presentatoren. 
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3. Aktiviteiten 

 
1. Damlessen 

 

2. Schaaklessen 

 

3. Hersenfitness 

4. Werving, toerusten en opleiden van docenten en trainers 

5. Presentaties en voorlichting 

 

6. Het leveren van promotiemateriaal en materiaal voor 

    dammen, schaken en andere denksporten en -spellen. 
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4. Doelstellingen 
 

Stichting Conatum heeft de volgende beleidsdoelstellingen: 

 

1.Continuiteit 

 

2.Realiseren van de begroting 

 

3.Stimulering en promotie van dammen en schaken als breedtesport 

 

4.Bekendheid geven in Nederland dat mensen beter worden door denken. 

 

5.Dam- en schaaklessen op alle basisscholen in Soest,Baarn,Nijkerk, Amerfoort 

    en Putten. 

 

6.Hersenfitness als dagbesteding in de activiteitencentra van Interaktcontour,  

   De Boogh en Philadelphia. 

 

7.Hersenfitness als aktiviteit in bejaardencentra, verzorgings- en 

    verpleegtehuizen in Midden Nederland. 
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5.Doelgroepen 
 
 
Stichting Conatum richt zich op de volgende doelgroepen in Nederland: 
 

1. Senioren 

2. Mensen met een lichamelijke beperking 

3. Mensen met een psychische beperking 

4. Mensen met een psychische diagnose, zoals dementie, depressie, adhd 

5. Mensen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel 

6. Blinden en slechtzienden 

7. Jeugd op de basisschool 
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6. Strategie 
 

In 2018 zijn  wij gestart op de basisscholen met het geven van damlessen. 

De scholen kregen deze lessen gratis. Na 5 lessen kregen de kinderen op woensdagmiddag 

gelegenheid om hier verder mee te gaan en na 3 maanden hun 1e diploma te halen. 

In de praktijk was dit een groot succes, Kinderen leerden hierdoor beter te gaan 

concentreren. Een proef in Amsterdam heeft aangetoond dat kinderen die een denksport- 

cursus volgen hun Cito toets beter maken dan zij die dat niet doen. 

 

Het is de bedoeling dit uit te breiden zoals bij de dagopvang van stichting Interaktcontour, 

De Boogh en Philadelpia. Zeker ook naar aanleiding van een publicatie van professor 

Scherder in het Dagblad van het Noorden waarin hij schrijft:  “dammen stelt dementie vier 

tot vijf jaar uit” Volgens prof.Scherder zijn er verschillende wetenschappelijke studies 

verricht naar de invloed van denksporten op het brein… Daarin is aangetoond dat je 

Een cognitieve reserve opbouwt als je veel damt of schaakt 
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7. Projecten 

Om de beleidsdoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk om voldoende projecten uit te voeren 

die ten dienste staan van deze doelstellingen. 

Op dit moment van schrijven van dit beleidsplan (oktober 2019) lopen de volgende projecten: 

 

1. Conatum Academie   

Het aanbieden van onderwijs op het gebied van hersenfitness, dammen en schaken. 

2. Bejaardenhuizen 

Het verzorgen van hersenfitness, dammen en schaken aan bejaarden- en verzorgingstehuizen. 

 

3. Damatico vier-persoonsdamborden 

Het aanbieden en verspreiden van deze unieke denkspellen onder jeugd en bejaarden. 

 

4. Basisscholen 

Het verzorgen van dam-en schaaklessen op scholen en dammen/schaken als schoolvak realiseren. 

 

5. Bibliotheken 

Het verzorgen van hersenfitness, dammen en schaken bij bibliotheken in Nederland. 

 

6. Dammen als breedtesport 

Het ondersteunen van damverenigingen in het organiseren van aktiviteiten mbt ledenwerving. 

 

7. Schaken als breedtesport 

Het ondersteunen van schaakverenigingen in het organiseren van aktiviteiten mbt ledenwerving. 

8. Damscholen in Kameroen 

Het stichten van diverse damscholen in Kameroen te beginnen met een damschool in Yaounde. 
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8.Financiën  

 
 
Begroting Conatum         

 
2020 t/m 2022 

   

 
2020 2021 2022 

Inkomsten 
   

Fondswerving 45.625,00  53.950,00  58.000,00  

Sponsoren 3.000,00  4.000,00  5.000,00  

Subsidies 350,00  500,00  1.000,00  

Donaties 100,00  200,00  300,00  

Inschrijfgelden curussen 500,00  1.000,00  2.000,00  

cursusgelden projecten 100,00  500,00  1.000,00  

verkoop lesmateriaal  100,00  500,00  2.000,00  

seminairs   2.500,00  5.000,00  

onvoorzien 100,00  100,00  100,00  

TOTAAL INKOMSTEN 49.875,00  63.250,00  74.400,00  

    
Kosten van de inkoop en variabele kosten 

   
bet. Lesuren 5.000,00  7.000,00  9.000,00  

schooldamtoernooi 2.000,00  2.200,00  2.500,00  

sluitingsmiddag 250,00  300,00  500,00  

Bureau kosten 1.500,00  1.600,00  1.800,00  

kilometervergoeding 1.500,00  3.000,00  4.000,00  

docenten 5.000,00  8.000,00  10.000,00  

onvoorzien 200,00  400,00  600,00  

TOTAAL KOSTEN VAN DE INKOOP EN VARIABELE KOSTEN 15.450,00  22.500,00  28.400,00  

    
Bruto marge 34.425,00  40.750,00  46.000,00  

    

    
Vaste kosten 

   
Laptop 650,00  650,00  0,00  

Printer 125,00  0,00  0,00  

Beamer 1.500,00  0,00  0,00  

3ex demonstratiebord 450,00  0,00  0,00  

50 ex. Ch. Damborden 250,00  1.000,00  1.500,00  

25 Damborden en schijven 875,00  1.500,00  1.700,00  

10 damklokken 425,00  800,00  1.000,00  

50 complete cursus 1.650,00  1.800,00  2.000,00  

kantoormiddelen 400,00  700,00  800,00  

 bouwen webshop  500,00  200,00  200,00  

Zaalhuur 1.600,00  2.000,00  2.200,00  

huisvestingskosten 2.000,00  2.400,00  2.600,00     
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accountantskosten 2.500,00  3.000,00  3.200,00  

managemnt fee 10.000,00  12.000,00  13.000,00  

lesmateriaal 1.000,00  1.500,00  2.000,00  

Organisatiekosten 2.500,00  3.000,00  3.500,00  

Drukwerk 2.500,00  3.000,00  3.400,00  

lesmateriaal 1.000,00  1.500,00  2.000,00  

contributies/abonnemenmten 250,00  300,00  400,00  

bankkosten 500,00  600,00  700,00  

computerkosten 250,00  300,00  300,00  

Reclame en advertenties 1.500,00  2.000,00  2.000,00  

Opleiding docenten 1.500,00  2.000,00  3.000,00  

Onvoorzien 500,00  500,00  500,00  

TOTAAL VASTE KOSTEN 34.425,00  40.750,00  46.000,00  

    
Beoogd resultaat 0,00  0,00  0,00  

 
 
We zien hier duidelijk de afhankelijkheid van Conatum van fondswerving. 
Dit doen we per project. 
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9. HRM 
 

Op dit moment worden de activiteiten van Stichting Conatum uitgevoerd door vrijwilligers. 

Wij hebben gemerkt dat dit een prachtige manier van werken is en zullen in de toekomst 

vrijwilligers blijven inzetten en werven. Wel hebben we gemerkt dat het om een 

professionaliseringsslag te kunnen maken nodig is om sommige taken door beroepskrachten 

te laten uitvoeren. Dit is echter pas mogelijk wanneer wij hier de benodigde middelen voor 

hebben 
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10.Gegevens 
 

Stichting Conatum is 

ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel,  

Nummer:  32121613 

Vestigingsadres: 

Soesterbergsestraat 111-214 

3768 MA  Soest 
 

Het bestuur van Stichting 

Conatum ligt in handen  

van de bestuurders: 

Voorzitter: Evert Davelaar 

Penningmeester: Evert 

Davelaar 

Bestuursleden: Harm 

Wiersma en Harry 

Clasquin 

 

Informatie over Stichting 

Conatum is tevens terug 

te vinden op de 

Website 

www.stichtingconatum .nl 

 

Contacten met de 

Stichting verlopen via de 

secretaris: 

Evert Davelaar via 

info@edavelaar.nl 

Tel.: 06 53116254 
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