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Voorwoord 
In dit jaarverslag zal ik een inkijk geven in de activiteiten van 2022 en onze doelen 
en wensen voor 2023. 

 

  



 

4 

Profiel organisatie 
Wij vergroten de mentale gezondheid, veerkracht, weerbaarheid en kwaliteit van 
leven van mensen met een licht verstandelijke beperking door middel van het 
aanbieden van gelukstrainingen en geluksdagen. 
 
Wij willen mensen met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid geven 
tot persoonlijke ontwikkeling middels onze gelukstraining. Zodat ze een nog 
volwaardiger, betekenisvoller en gelukkiger leven kunnen leiden.  
 

Bestuur en medewerkers 
Voorzitter – Voorlopig Nanette van der Heiden-van Wezel. (Nanette is tevens 
oprichter van de stichting Maximaal Geluk) Bedoeling is om een onafhankelijke 
voorzitter te zoeken 
Secretaris – Karin van der Aa 
Penningmeester – Annemarie Schoormans 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Nanette is de trainer en is de enige ‘betaalde’ medewerker wanneer er 
gelukstrainingen worden gegeven. Als bestuurslid is Nanette onbezoldigd. 

Vergaderingen 2022 
We hebben op de volgende momenten online en offline de 
bestuursvergaderingen gehad. 
 
27 januari  09.00-10.30u  
10 maart  09.00– 10.30u  
21 april  09.00 – 10.30u  
2 juni   11.00 – 12.30 Live ontmoeting 
27 september 9.00 – 10.30u  
11 november  09.00 uur – 10.30 uur  
1 december  11.00 uur – 12.30 uur Strategie Live-ontmoeting 
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Werkmethodes en successen 
Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en wat is er bereikt? 
 

1. Er hebben 2 gelukstrainingen plaatsgevonden in 2022. Alle 12 deelnemers 
hebben 6 dagdelen training ontvangen verdeeld over 12 weken. Eén groep 
van Cello zorg met zes deelnemers en een groep met zes deelnemers uit 
verschillende zorgorganisaties, waaronder Zideris, Reinaerde en Cello Zorg.  

2. Deze twaalf deelnemers hebben allemaal hun Maximaal Geluk Diploma in 
ontvangst genomen. 

3. Deze gelukstrainingen zijn mede mogelijk gemaakt door de sponsoren en 
crowdfundingsacties uit 2021. 

4. Er zijn verschillende fondsen aangeschreven voor subsidie in 2023, 
waaronder FNO Klein Geluk en Fundatie Stobbe.  

5. Er zijn samenwerkingspartners en sponsors gecreëerd, waaronder vaste 
sponsoren PDK Marketing en Surprise Company. 

6. Er heeft een sponsor hardloop wedstijd plaatsgevonden waar een 
succesvolle opbrengst is geweest voor de stichting. 

7. We hebben meegedaan aan de Special Obstacle Run 2022 en hebben 
hiervoor sponsorgeld opgehaald door de stichting. 

8. Er is 1 workshop bij Amerpoort gegeven samen met oud deelnemer 
Richelle, die als ervaringsdeskunige haar ervaringen heeft gedeeld over de 
gelukstraining 

9. Er is media aandacht geweest voor de Stichting, waaronder een artikel het 
vakblad Markant, een online artikel bij vakblad klik en de Oostkrant van 
Utrecht. 

10. We hebben de gelukstraining aangemeld voor de Zorginnovatiepijs 2023. 
14 februari 2023 zijn de voorrondes. 

11. Er heeft een officieel onderzoek over de resultaten van de gelukstraining 
plaatsgevonden. Deze is in samenwerking met de orthopedagogen van 
Reinaerde gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn begin maart 2023 
bekend en op onze website te vinden. 
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Financiële verantwoording 
De stichting is op 8 april 2021 opgericht en heeft een eerste boekjaar wat loopt tot 
en met 31 december 2022. In 2022 zijn kosten gemaakt voor de 2 groepen 
gelukstraining welke voldaan zijn uit giften van particulieren en bedrijven en 
crowdfundingsacties.  De jaarrekening van 2021-2022 kunt u vinden op onze 
website in de footer onder het jaarverslag. 

Vooruitblik 2023 
We gaan vier gelukstrainingen starten in 2023. Dit zijn 32 deelnemers. Dit 
financieren we uit eigen middelen en door samenwerking met fondsen. Er wordt 
in 2023 één gelukstrainer opgeleid die in 2024 vier trainingen kan verzorgen. 
 
We gaan op zoek naar samenwerkingspartners in het bedrijfsleven die vanuit het 
thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op zoek zijn naar een goed 
doel waaraan ze zich kunnen verbinden. Wij willen onze doelgroep tijdens de 
gelukstraining koppelen aan de medewerkers van deze bedrijven. 
Inclusie, begrip en verbinding zijn hierbij onze belangrijkste doelen. 
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Algemene gegevens Stichting 
Maximaal Geluk 
 
KVK nummer  824 708 20 
RSIN nummer  862 483 463 
Postadres   Rogge Oord 1, 3991 VB Houten 
Telefoonnummer   06 48314696 
E-mailadres   info@stichtingmaximaalgeluk.nl 
Website   www.stichtingmaximaalgeluk.nl 
Bankrekening  NL12 TRIO 0320262200 
ANBI status   Ja 

QR Code voor donatie: 
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