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Stichting Conatum 

Soesterbergsestraat 111-214 

3768 MA Soest 
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Mobiel 06-85495780/06-53116254 

e-Mail  info@stichtingconatum.nl 
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KvK     32121613 
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Soest, 4 ju;i 2020 

 

 

Geachte lezer. 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Conatum over het jaar 2019. 

Conatum bestaat weliswaar al vanaf 2007 maar 2019 is tot dusverre ons meest aktieve jaar geweest! 

Ook zijn er veel belangrijke en positieve stappen gezet voor de continuiteit van onze stichting. 

De toekomst ziet er goed uit! 

 

We hebben gemerkt dat we in een maatschappelijke behoefte voorzien. 

Helaas moeten we stellen omdat dementie, geestelijke armoede en eenzaamheid toenemen. 

Ook wordt er door de jeugd bijvoorbeeld steeds minder nagedacht en steeds meer het mobieltje bediend… 

Met alle nadelige gevolgen van dien. 

 

Dit jaarverslag en veel meer informatie staat op onze website www.stichtingconatum.nl. 

Het staat allemaal onder de menukeuze ‘Organisatie’ en ‘Belangrijke documenten’. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Evert Davelaar    Jan van de Veen. 

06-85495780    06-85485760 
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Deel 1: algemeen jaarverslag 2019 

 

Vanaf de oprichting in 2007 tot heden 

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 

Baarn. 

 

 

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 Niet-Aangeboren-Hersenletsel. Ze besloten er een plan voor te maken en de schouders eronder te 

zetten met een aantal vrijwilligers. 

 

Bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit voorzitter Evert Davelaar, Harm Wiersma en Harry Claquin. Mede oprichter Jan van de Veen 

en bestuurslid sinds 2007 is in mei 2019 om persoonlijke redenen uit het Conatum-bestuur getreden. 

 

Medewerkers 
 

Alle medewerkers van Conatum zijn vrijwilligers. Er is niemand in dienst.  De voortrekkers zijn Evert Davelaar en Jan 

van de Veen. Lijst van medewerkers op 31 december 2019: 

 

Evert Davelaar  voorzitter en penningmeester, docent, sponsorwerver 

Jan van de Veen secretaris en communicatie & PR, docent en presentator, tekstschrijver 

Willem van Egdom docent en assistentie evenementen 

Ton van der Ploeg docent en organisatie evenementen, o.a. leiding schooldamtoernooi 

Andrew Tjon A Ong docent, KNDB gecertificeerd 

Wim van den Berg begeleider bij de dammen/schaken bij de bibliotheek Nijkerk 

Jerry Scheerder  idem bij de bibliotheek Hoevelaken 

Rene van der Wall idem bij bejaardencentrum de Schouw te Putten 
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Communicatie 
 

De interne communicatie is goed opgzet via een groepsapp. Iedere week is er werkgroep-vergadering en 1x per jaar 

bestuursvergadering. De externe communicatie inclusief PR is uitgebreid. Een voorbeeld van een persbericht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is in 2019 uitgebreid en verbeterd. Ook zijn we gestart met social media. Facebookpagina, instagram en 

youtube-kanaal zijn gemaakt. Youtube staat nog in de kinderschoenen. 
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Aa nbod en doelgroepen 
 

Inmiddels biedt Conatum de volgende diensten aan: 

 

- Presentaties  

- Voorlichting over denken, concentratie 

- Lessen in dammen en schaken 

- Hersenfitness 

- Mentale- en technische training voor wedstrijddammers 

 

 

Gericht op de volgende doelgroepen: 

 

a. jeugd 

b.ouderen 

c.(wedstrijd)dammers 

d.(wedstrijd)schakers 
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Nieuwe producten 
 

Conatum vindt het belangrijk om innovatief en vernieuwend te zijn. 

Het  activiteitencentrum van Interaktcontour  in Nijkerk vroeg ons om te gaan dammen en schaken met mensen met 

niet aangeboren hersenletsel. We zijn hier vanaf mei 2019 gestart. Dit sloeg gigantisch aan. Uiteindelijk draaiden we 

een pilot om de hersenen te trainen. We hebben het hersenfitness genoemd. 

 

 

 

 

 

We vergroten de kwaliteit van ons leven door onze hersenen uit te dagen. Ons 

brein fit te krijgen en fit te houden. Ons geheugen kunnen we gericht trainen. Dat 

geldt voor ‘gezonde’ mensen, en voor mensen met een beperking van hun 

hersenfuncties. Met een beetje inzet en plezier kunnen we meer rendement 

hebben. 

 

Stichting Conatum zet zich in voor hersenfitness. Al die activiteiten die ons brein 

fit krijgen, uitdagen. Activiteiten die onze hersenen aanzetten om de juiste stofjes 

aan te maken. Die helpen die hersenverbindingen te maken, waardoor onze 

hersenen beter kunnen presteren. 

En het belangrijkst misschien wel. Hersenfitness heeft vooral effect, wanneer je 

daarbij ook plezier hebt in de bezigheid. Dus, daar ligt voor een belangrijk 

uitgangspunt. Met plezier je effectief inzetten voor toename van levenskwaliteit. 
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Het concept van hersenfitness: 

 Iedere week 

 Abonnement zoals bij een normale fitnessclub 

 De hersenen uitdagen 

 Vooral leuk 

 Geheugentoets 

 Spelenderwijs leren (homo ludens) 

 Dammen en schaken en varianten centraal 

 Iedere week wordt een hersenfunctie behandeld 

 

 

Schaken en dammen (inclusief diverse varianten) staan centraal maar, 

hersenfitness biedt meer: 

 

 

 

 

  



  Pagina 8   
  

Jaarverslag Stichting Conatum over 2019 
© Jan van de Veen juli 2020 

 
Korter samengevat is Hersenfitness een unieke methode om de hersenen uit te dagen en fit te houden op een 

frequente en vaste manier. Iedere week worden hersenfuncties getraind met bijzondere oefeningen. Het sociale 

element staat centraal en het is goed voor je geestelijke gezondheid en gezellig. Ook worden tips gegeven over 

nachtrust, bewegen en voeding. 
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Sponsors 
 

Een van de inkomstenbronnen is sponsoring. In 2019 is actief gestart met sponsorwerving en dit heeft geleid tot de 

volgende sponsors: 

 

Hoofdsponsors 

Stichting Van Afval Naar Grondstof, Office Centre en Rabobank Soest. 

 

Overige sponsors 

Care beauty, Autovakmeeester De Soester, Smaak BedrijfsKorlaar Soest,Catering, Krijkamp Den Oude, Lijf en visie, 

Korlaar Soest, Soest Bloemen en Planten. 
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Club van 50 
 

Een andere bron van inkomsten is het oprichten van de zogenaamde club van 50 in het najaar van 2019. 

 

Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? 
Stichting Conatum is afhankelijk van donateurs en sponsors. Mensen kunnen lid worden van de Club van 50 en 
ondersteunen daarmee direct 
Conatum ten behoeve van gerichte kleine investeringen. 
 

Wat kost het lidmaatschap? 
De contributie bedraagt € 50 per jaar. 

Wat krijgt u er voor terug? 

+ Veel waardering en sympathie vanuit Conatum. 

+ Vermelding van uw naam op onze website. Anoniem blijven is ook mogelijk. 

+ Deelname aan onze jaarlijkse sponsordiner 
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Denkacademie 
 

In het najaar van 2019 zijn alle lessen en trainingen ondergebracht in een centrale school. We hebben alle lessen en 

training ondergbracht bij de zogenaamde Denkacademie. 

 

Conatum en jeugd 
 

Onze roots liggen in het dammen. Het dagelijks bestuur wordt  

gevormd door Evert Davelaar en Jan van de Veen. Ze zijn al jarenlang  

insiders en organisatoren in de damsport. Al meer dan 40 jaar zijn  

ze nauw betrokken bij het het jeugddammen. In 2007 hebben zij  

stichting Conatum opgericht na een motiverend gesprek met 

Erica Terpstra. Onze succesvolste Nederlandse dammer en meer- 

voudig wereldkampioen Harm Wiersma ondersteunde het initiatief 

en zit nog in het bestuur. Wij geloven in de jeugd en willen daarin 

investeren.  

Door middel van dammen en schaken willen we jeugd beter leren  

concentreren, vooruit laten denken en analyseren. Uiteindelijk gericht  

op het verbeteren van de leerprestaties. Totnutoe is Conatum actief met  

het organiseren van schooldam- en schaaktoernooien en lessen op  

basisscholen. Met de denkacademie willen we een stap verder gaan. 

 

Wat houdt dit project “denkacademie” in? 
Dit project houdt het oprichten van een academie in onder de vlag van Stichting Conatum waar onderwijs wordt 

gegeven aan jeugd en senioren in dammen, schaken,hersenfitness, concentreren en denken. Maar ook 

huiswerkbegeleiding en coaching. Het denken en het fitte brein staat centraal. Enerzijds willen we 

talentontwikkeling bewerkstelligen, anderzijds bieden we manieren voor dagbesteding en preventie tegen 

Alzheimer. Ook helpen we om leerprestaties te verbeteren. Samenwerking met club, bonden, bejaarden- en 

verzorgingscentra, gemeentes en instellingen voor dagbesteding is noodzakelijk. Ook is er nauw contact met 

scholen. De denkacademie richt zich met name op Midden Nederland. 

 

 

Waarom een denkacademie? 

1. We voorzien in een behoefte 

2. We doen iets maatschappelijks goeds 

3. Een academie structureert en focust ons aanbod. 

4. De leerprestaties van basisschoolleerlingen verbeteren. 
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Doelgroepen Denkacademie 

1.Jeugd (basisschool) 

2.Jeugdige dam- en schaakspelers 

3.Jeugd met leerproblemen 

4.Senioren 

 

Aanbod 
 

a. dam- en schaaklessen voor jeugd 

b. huiswerkbegeleiding 

c. training in denken, concentratie en timemanagement 

d. dam- en schaaklessen voor senioren 

e. hersenfitness voor senioren 

 

Ook wordt er coaching en begeleiding aangeboden. 

 

Lokatie 
 

Rode Kruisgebouw aan de Burgemeesterstraat 6 te Baarn. 

Ook gaan we op lokatie werken. 
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Overeenkomst met DBS 
 

Voor het tweede achterenvolgende jaar is er een samenwerkingoverkomst getekend met Damclub Baarn Soest.  

Win-win is het uitgangspunt. Met de ondersteuning van 1500 Euro in 2019 wordt onder ander het jaarlijkse 

schooldamtoernooi mogelijk gemaakt. Voor 2019 is Conatum weer net als in 2018 haar afspraken met DBS 

nagekomen. 
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Samenwerkingen 
 

Samenwerken is voor Conatum essentieel om synergy te bewerktstelligen en om de gestelde doelen te realiseren. 

 

 

 

UPDB 
Dammen in provincie Utrecht 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.updb-dammen.nl/
https://www.updb-dammen.nl/
https://www.updb-dammen.nl/
https://www.updb-dammen.nl/
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Aktiviteiten 
 

1) Damlessen scholen 

Er is op veel basisscholen  lesgegeven. Ook zijn er weer de zogenaamde adoptieprojecten verkocht. 

 

2)Schooldamtoernooi Baarn/Soest 

Conatum was weer hoofdsponsor/organisator van het jaarlijkse schooldamtoernooi in het Griftland College te Soest. 

 

3)Biebdammen en schaken bij de bibliotheek in Nijkerk. 

In mei 2019 gestart met tweewekelijks dammen en schaken op woensdagmiddag in de bibliotheek Nijkerk. 

 

4) Biebdammen en schaken bij de bibliotheek in Hoevelaken. 

In mei 2019 gestart met tweewekelijks dammen en schaken op vrijdagmiddag in de bibliotheek Hoevelaken. 

. 

5) Biebdammen bij de bibliotheek in Soest. 

In februari 2019 gestart met wekelijks dammen op donderdagmiddag in de bibliotheek Soest. 

 

6)Dammen en schaken bij bejaarden en wooncentrum De Schauw in Putten 

Iedere woensdagmiddag dammen en schaken met (demente) ouderen in de Schauw om de eenzaamheid te verdrijven. 

 

7( Hersenfitness 

Iedere donderdagmorgen bij het Activiteitencentrum van Interaktcontour in Nijkerk. 

 

8)Damtrainingen bij damclub PDC Putten 

Een aantal damtrainingen aan de beste spelers van het schooldamtoernooi van Putten. 

 

9)Damlessen in het Rode Kruisgebouw Baarn 

Iedere maandagmiddag voor de jeugd. 

 

10) trainingen oa individueel 

Er zijn veel groepstrainingen en individuele trainingen in dammen en schaken gegeven. 

 

11)Damschool in Yaounde in Kameroen (Afrika) 

Er is met de levering van 100 damborden de basis gelegd voor de damschool. 

 

12)PR 

Er zijn veel persberichten geplaatst. 

 

13)Presentaties 

Er zijn een aantal presentaties gegeven op diverse lokaties. 
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Projecten 
 

Aanpak Eenzaamheid bij ouderen 

Denkacademie 

Damscholen in Kameroen 

 

Deze worden bij de fondswerving aangeboden. 
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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 
 

  



  Pagina 18   
  

Jaarverslag Stichting Conatum over 2019 
© Jan van de Veen juli 2020 

 

 

Deel 2: financiele jaarrekening boekjaar 2019 
 

Er zijn in 2018 geen inkomsten geweest maar er zijn wel kosten gemaakt. Pas in januari 2019 is er door Conatum een 

bankrekening geopend. Daarvoor 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 boekhouding en beheer kas en bank is door Evert Davelaar 

gedaan. 

 

De balans ziet er als volgt uit: 

 

Debet        Credit 

 

                           2018  2019 Mutatie    2018  2019 Mutatie 

 

Beginkapitaal nihil  € 1491 + € 1491 Prive opn/stort.  Nihil  € 3727 + € 3727 

Inventarissen nihil  € 602 + € 602   RC E.Davelaar  € 1000  € 1491 + € 491 

   

Bank  nihil  € 32 + € 32  RC J.v.d.Veen  €  691  € 691 + € 0 

  

Kas  nihil  € 96 + € 96     

 

Debiteuren € 200  nihil - € 200     

Eigen vermogen € 1491  € 5449 + € 3958 Crediteuren  nihil  € 2160 + € 2160 

  

Totaal debet  € 1691  € 8069 + € 6378 Totaal credit  € 1691  € 8069  + € 6378  

 

Toelichting op de balans: 

 

Bij de debet zijde van de balans 

Beginkapitaal  Onstaan door kapitaalsstortingen van Evert Davelaar en Jan van de Veen. 

Inventarissen  Laptop aangeschaft. 

Eigen vermogen Negatief vermogen in 2019 ontstaan door verlies als gevolg van investering relatief hoge 

                                          kosten als gevolg van grotere aantal aktiviteiten en doorstart kosten. Ook hier gaan de kosten  

      voor de baten. 

Bij de credit zijde van de balans 

Prive opnames/stort. Door Evert Davelaar in verband met te lage saldi bank en kas. 

RC E. Davelaar  Ontstaan door voorschotten, niet betaalde diensten. 

RC J..v.d. Veen  Ontstaan door niet betaalde diensten. 

Crediteuren  Er is een openstaande crediteurenlijst per 31-12-2019: 
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De resultatenrekening ziet er als volgt uit: 

 

     2018  2019  Mutatie 

Inkomsten       

Ontvangen cursusgelden  nihil  € 120  + € 120 

Donaties    nihil  € 200  + € 200 

Sponsorgelden    nihil  € 2475  + € 2475 

Totaal inkomsten   nihil  € 2795  + € 2795 

Inkopen    € 250  € 542  + € 192 

 

Bruto marge    € 250 -/- € 2253  + € 2503 

 

Kosten  

Sponsoring DBS    nihil  € 1617  + € 1617 

Kantoorbnodigheden   € 150  € 944  + € 794 

Huisvstingskosten   nihil  € 900  + € 900 

Huur zalen tbv lessen   nihil  € 863  + € 863 

Website    nihil  € 530  + € 530 

Ontwerpkosten    € 800  nihil  - € 800 

Vergoeding docenten   nihil  € 315  + € 315 

Reis- en verblijfskosten   € 211  € 385  + € 174 

Bankkosten    nihil  € 120  + € 120 

Relatiegeschenken   nihil  € 82  + € 82 

Kilometervergoeding   nihil  € 398  + € 398 

Druk,porti en vrachten   nihil  € 192  + € 192 

Ovrige kantoorkosten   € 280  €147  - € 133 

Accountants- en administratiekosten nihil  €154  + € 154 

Cursussen/seminars   nihil  € 150  + € 150 

Totaal kosten    € 1441   € 6797  + € 5356  

 

Resultaat    € 1691 -/- € 4544  - € 2853  

 

Toelichting op de inkomsten 

Ontvangen cursusgelden  Eind 2019 begonnen we met het berekenen van cursusgeld en prijs boeken. 

Donaties    Idem gestart met club van 50. 

Sponsorgelden    Gestart begin 2019 met sponsorwerving. 
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Lijst van sponsoren: 

1) Vang (Stichting Van Afval Naar Grondstof) 

 

 

 

 

 

www.moederaardegezond.nl 

Van der Huchtlaantje 4, 3766 AL Soest 
 

2) Office Centre 

 

 

 

 

 

www.officecentre.nl 

www.officecentre.nl 

o.a. met een vestiging in Amersfoort 

Modemweg 1  3821 BS Amersfoort 

088 6690925 
 

 

3) Rabobank 

 

 

 

 

www.rabobank.nl 

Kerkplein 9, 3764 AW Soest 

033 330 5300 

http://www.moederaardegezond.nl/
https://www.google.com/search?q=rabobank+soest&oq=rabobank+soest&aqs=chrome..69i57.4462j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4) Care Beauty  

 

 

 

 

 

Smitsweg 2, 3765 CT Soest 

 035 601 2274 

 

 

5) Autovakmeester De Soester 
 

 

 

 

 

Kostverlorenweg 1 hoek, Laanstraat, 3762 EM Soest 

035 602 1064 

 

6)  Krijkamp Den Oude 

 

 

 

 

 

Molenstraat 11  3764 TC Soest 

035 -6022054 

 

  

https://www.google.com/search?q=drogisterij%20soest&oq=drogisterij+soest&aqs=chrome..69i57j69i60.5064j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52177599,5286340,1052&tbm=lcl&rldimm=13995601544813642660&phdesc=88FIcrinEcs&ved=2ahUKEwjV1d6-roDkAhUIUlAKHX8IDRQQvS4wAnoECAoQMw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=M_JSXansDYHdwAKiopXoAg&q=autovakmeester+soest&oq=autovakmeester+soest&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1j38.64223.74467.0.75047.45.32.3.6.6.0.152.2104.30j1.32.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.37.1968.10..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i19k1j0i22i30i19k1.84.52QjU6r0GIE
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7) Smaak Bedrijfscatering 

 

 

 

 

Nieuweweg 109, 3765 GC Soest  035 888 6475 

  

8) Lijf & Visie 

 

 

 

Koningsweg 4, 3762 EC Soest 035 603 0504 
 

 

9) Korlaar Soest 

 

 

 

 

 

 

Nijverheidsweg 5, 3762 EP Soest +31 (0)35 – 601 33 97 

 

 

10) Soest bloemen & planten 

 

 

 

 

Soesterbergsestraat 44A, 3768 EJ Soest 035 647 0707 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=smaak+bedrijf+catering+soest&oq=smaak+&aqs=chrome.0.69i59j69i57.2096j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=5vJSXfHCKcHCwALZl6ewBg&q=lijf+en+visie+soest&oq=lijf+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l9.36878.38532..40157...0.0..0.74.322.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i67.6D9AAs398TA
tel:+31356013397
https://www.google.com/search?q=soest%20bloemen%20en%20planten&oq=soes&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i57j69i65l2j69i60.2931j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52171456,5307919,619&tbm=lcl&rldimm=17296344683993492084&phdesc=MWvmGaRHvfQ&ved=2ahUKEwid2crdr4DkAhVEJVAKHaPvC1QQvS4wAHoECAoQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
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Toelichting bij de inkopen  

Inkopen    Inkoop van damboeken voor de lessen bij Zainal Palmans 

 

Toelichting bij de kosten 

Sponsoring DBS    400 minder dan gemaakte jaarafspraak tussen Conatum en DBS 

Kantoorbenodigheden   Inclusief kosten online boekhoudpakket ee-boekhouden   

Huisvstingskosten   Huur bij Rode Kruisgebouw 

Huur zalen tbv lessen   Huur voor lessen op diverse lokaties 

Website    Bouwen en onderhoud website 

Ontwerpkosten    Logo, huisstijl en logo hersenfitness 

Vergoeding docenten   Er is een KNDB gecerticiceerde en professionele damtrainer ingehuurd. 

Reis- en verblijfskosten   Met name ivm de lessen. 

Kilometervergoeding   Ivm de lessen op lokatie. 

 

Conclusie over het boekjaar 2019: 

 

Conatum heeft haar aktiviteiten sterk uitgbreid. Veel geinvesteerd en kosten gemaakt. De inkomsten zijn niet 

navenant gstegen, De basis in 2019 is gelegd om vanaf 2020 meer naar break even point te werken om 

continuiteit te bewerkstelligen. In 2019 is de basis gelegd voor een goede online boekhouding, een prijsstructuur 

voor de damlessen, de club van 50, sponsors en een start met fondswerving! Dat gaat er uit komen. 
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Deel 3:  Beleidsplan met meerjarenbegroting 

 

Beleidsplan 2020-2022 
www.stichtingconatum.nl 

 

 

 

 

 

 

Stichting Conatum wordt ondersteund door: 

 

Stichting Conatum werkt samen met: 

 
 

https://www.vang-hha.nl/
https://www.officecentre.nl/
https://www.rabobank.nl/
http://damclubbaarnsoest.nl/wp/
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/
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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  

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

Begroting Conatum         
 

2020 t/m 2022 
   

 
2020 2021 2022 

Inkomsten 
   

Fondswerving 10.000,00  20.000,00  50.000,00  

Sponsoren 3.000,00  4.000,00  8.000,00  

Subsidies 500,00  500,00  500,00  

Donaties 600,00     2.000,00  5000,00  

Inschrijfgelden curussen 500,00  2.000,00  5.000,00  

cursusgelden projecten 100,00  500,00  1.000,00  

verkoop lesmateriaal  100,00  700,00  2.000,00  

Seminairs   2.500,00  5.000,00  

Onvoorzien 300,00  500,00  1.000,00  

TOTAAL INKOMSTEN 15.100,00  36.200,00  77.500,00  

    
Kosten van de inkoop en variabele kosten 

   
bet. Lesuren 3.000,00  7.000,00  15.000,00  

Schooldamtoernooi 1.000,00  1.100,00  1.200,00  

Sluitingsmiddag 250,00  300,00  500,00  

Bureau kosten 500,00  1.000,00  2.000,00  

Kilometervergoeding 500,00  3.000,00  4.000,00  

Docenten 2.000,00  6.000,00  10.000,00  

Onvoorzien 200,00  400,00  600,00  

TOTAAL KOSTEN VAN DE INKOOP EN VARIABELE KOSTEN 7.450,00  18.800,00  33.300,00  

    
Bruto marge 7.650,00  17.400,00  44.200,00  

    

    
Vaste kosten 

   
Laptop 650,00  650,00  1.300,00  

Printer 125,00  300,00  500,00  

Beamer 200,00        500,00  1.000,00  

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    
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bouwen webshop  500,00  200,00  200,00  

Zaalhuur 200,00  600,00  3.000,00  

huisvestingskosten 300,00  700,00  2.000,00  

accountantskosten 200,00  500,00  600,00  

management fee 1.000,00  2.000,00  4.000,00  

lesmateriaal 500,00  1.000,00  2.000,00  

Organisatiekosten 500,00  800,00  3.500,00  

Drukwerk 200,00  1.000,00  3.000,00  

lesmateriaal 500,00  1.000,00  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 200,00  700,00  800,00  

Opleiding docenten 500,00  1.000,00  3.000,00  

Onvoorzien 500,00  500,00  500,00  

TOTAAL VASTE KOSTEN 10.450,00  18.450,00  35.800,00  

    
Beoogd resultaat - 2.800       - 1.050   8.400,00  

          Verlies       Verlies       Winst 
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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 bestuursvoorzitter: 

Evert Davelaar via info@edavelaar.nl 

Tel.: 06 53116254   
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Stichting Conatum wordt ondersteund door: 

 

Stichting Conatum werkt samen met: 

 
 
 

 

 

 

Opgesteld door Evert Davelaar en Jan van de Veen 

Soest, 3 juli 2020 

 

 

 

 

https://www.vang-hha.nl/
https://www.officecentre.nl/
https://www.rabobank.nl/
http://damclubbaarnsoest.nl/wp/
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/

