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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 missie (beter door denken) voeren we vooral uit met dammen en schaken
omdat men daarbij veel cognitieve functies gebruikt. Onze vrijwilligers zijn
enthousiaste ambassadeurs. Steeds meer krijgen we medestanders.
Waarschijnlijk omdat we helaas de tijd mee hebben:
- er wordt steeds minder gedacht
- mensen kunnen zich steeds minder concentreren
- de mensen met nah nemen toe
- idem de mensen met psychische en psychiatrische ziektes
- Alzheimer wordt een serieuze volksziekte
- de eenzaamheid breidt zich meer en meer uit
Daardoor voorzien wij in een behoefte waarin we voorzien met projecten richting onze doelgroepen:
jeugd, bejaarden, mensen met nah en mensen met een lichamelijke en psychische beperking. De jeugd gaat
beter concentreren en presteren op school, de cognitieve functies verbeteren bij de andere doelgroepen.
Bovendien worden de sociale contacten vergroot en verdrijft voor een deel de eenzaamheid.
Conatum is gericht op:
- verhogen van de leerprestaties
- verbeteren cognitieve functies
- preventie tegen Alzheimer en vertraging van het proces
- vermindering eenzaamheid
- promotie van denksport en dammen/schaken in het bijzonder
- dammen/schaken als vak op de basisschool.
Dit alles doen we met een team van enthousiaste en gepassioneerde docenten en presentatoren.
Onze slogan zegt veel: BETER DOOR DENKEN. U wordt beter door te denken en het is goed om door te
denken.

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 meervoudig wereldkampioen Harm Wiersma ondersteunde het initiatief
en zit nog in het bestuur. Wij geloven in de jeugd en willen daarin
investeren. En dan met name in de psychische kant. 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 anderszijds 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.

Doelgroepen
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 aam de Burgemeesterstraat 6 te Baarn.
Ook gaan we op lokatie werken.

Begroting
Uitgangspunten:
1) 2020 en 2021 zijn jaren waar de denkacademie ontwikkeld moet worden.
2) de eerste leerlingen verwachten we in 2021, we denken 60 leerlingen in 2021.
3) deze betalen een studiegeld van gemiddeld € 120 per jaar.
4) we verwachten in 2021 10 docenten in te huren a € 30 per uur
5) 60 leerlingen betekent per jaar zo’n 240 lesuren per jaar
6) de denkacademie is 4 dagdelen per week open, kosten per dagdeel zijn € 70, 40 lesweken per jaar,
in 2020 2 dagdelen open, in 2021 4 dagdelen open

2020

2021

Inkomsten
Inschrijfgelden

nihil

€ 7200

Kosten
Onkostenvergoeding docenten
Opleidingskosten
Reiskosten
Huisvestingskosten
Kantinekosten
Marketing- en verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Accounantskosten
Inkoop materiaal

nihil
€ 1500
€ 300
€ 5600
€ 200
€ 2000
€ 300
€ 300
€ 800
€ 500

€ 7200
€ 2500 toerusting docenten en medewerkers
€ 700
€ 11200 zaalhuur (grote zaal en bar)
€ 500
drinken docenten en medewerkers
€ 5000
€ 800
inclusief telefoon
€ 600
€ 800
€ 1100
borden, boeken

1-malige kosten
Onderzoek en maken businessplan
Maken website, logo
Kopen beamer, printer, flipover , 2 laptops

€ 500
€ 900
€ 2400

nvt
nvt
€ 500

Totaal per jaar

€ 15300

€ 23700

Totaal benodigd eerste twee jaar

€ 39000

Soest, 4 december 2019
Evert Davelaar en Jan van de Veen
Dagelijks bestuur Stichting Conatum

stagekosten

