
Jaarverslag 2018 
Dorothy-gemeenschap 

Voorbereiding 
 
Ter voorbereiding van het starten en draaiende houden van de Dorothy-gemeenschap in de 
vorm van een fysieke, eigen woonplek zijn we in 2018 met een aantal zaken bezig geweest. Zo 
hebben we een ANBI status aangevraagd, en deze begin april ontvangen. We zijn blij dat de 
giften van huidige en toekomstige gevers daardoor nu ook belasting-aftrekbaar zijn. Daarnaast 
is er een boekhouding opgezet, heeft onze penningmeester Herman zich verdiept in de kunst 
van het boekhouden en daarnaast een cursus ‘besturen’ gevolgd. 
 
Ook hebben we nagedacht over ‘PR’ en het opbouwen van een achterban. Zo hebben we in 
kaart gebracht welke ‘doelgroepen’ geïnteresseerd zijn om met ons mee te werken aan de 
wereld waar wij van dromen, hoe wij die mensen kunnen bereiken en kunnen samenwerken. Op 
sociale media zijn we inmiddels actief, o.a. door het bijhouden van een blog en het online delen 
van onze inspiratie met degenen die ons volgen. 
 
In het afgelopen jaar hebben we ons ook verdiept in fondsenwerving, zo hebben we contact 
gemaakt met een aantal fondsen, ons georiënteerd op de mogelijkheden en een strategieplan 
opgesteld. 
 
In het jaar 2018 hebben we een aantal bijeenkomsten gehad met onze trajectcoach van de 
Sesam-academie. Door hem zijn we geadviseerd over bijvoorbeeld fondsenwerving, 
tijdsplanning en het opbouwen van een netwerk. Het is behulpzaam om tijdens ons proces een 
ervaren coach te hebben waar we af en toe onze plannen kunnen toetsen. 
 
Daarnaast werkten we ook aan het ‘onderhouden’ van onze groep. We hebben het jaar gebruikt 
om te groeien als gemeenschapsleden onderling: gezonde communicatie, gedachten, wensen 
en spanningen met elkaar delen, en uitzoeken hoe we als verschillende mensen met 
verschillende behoeften goed samen kunnen leven en werken in een gemeenschap. Samen 
hebben we veel onderwerpen uitgediept die we zullen tegen komen of waar we al mee te 
maken hebben. Eens in de zoveel tijd doen we dit ook onder supervisie van een coach die 
ervaring heeft met christelijke leefgemeenschappen. In het afgelopen jaar hebben we ook 
andere leefgemeenschappen opgezocht om van hun ervaringen te leren. Zo zijn we in februari 
een weekend naar l’Abri geweest, waren we aanwezig bij de christelijke 
leefgemeenschappendagen en brachten we een bezoek aan het kleiklooster. 
 
In l’Abri en ook op twee zogenoemde ‘Dorothy-dagen’ namen we intensiever de tijd voor het 
uitwerken van onze plannen, visie, en onderlinge verbinding. Daarnaast kwamen we bijna 

https://www.sesamacademie.nl/
http://www.labri.nl/wp/locations/huize-kortenhoeve/


wekelijks bij elkaar om te overleggen, zaken te regelen of te investeren in elkaar om zo een 
stabiele gemeenschap te kunnen vormen. 
Over de woonplek die we op het oog hebben lopen momenteel onderhandelingen en 
gesprekken. Dit is een spannend en langzaam proces waar we het komende jaar uitsluitsel in 
hopen te krijgen. We mochten het afgelopen jaar nadenken over ons programma van eisen: wat 
voor een huis past bij de gemeenschap die wij voor ons zien? Een architect maakte een 
prachtige schets en we hopen dat we het komende jaar een nieuwe en concrete stap kunnen 
zetten met de Dorothy-gemeenschap! Om klaar te zijn voor alles wat er aan zit te komen 
hebben we voor onszelf een grove tijdsplanning in elkaar gezet met een ‘draaiboek’ van wat er 
in elke periode gedaan en bereikt moet worden. Dit is behulpzaam voor een goed overzicht en 
houvast in de nu nog onzekere tijd. 
 
Persoonlijk 
 
Binnen onze initiatiefgroep is er afgelopen jaar ook wat veranderd. Eind maart werd Naomi 
geboren, het dochtertje van Anna en Herman, dat nu het jongste ‘lid’ is van onze 
Dorothy-gemeenschap. In augustus trouwden Anna en Herman, dat was een prachtig 
meerdaags feest waar velen aan meehielpen! 
 
Samen leven en activisme 
 
Tussen alle voorbereidingen door en het ‘wachten’ op het moment dat we daadwerkelijk het 
gemeenschapshuis kunnen betrekken, leven we gelukkig ook al als gemeenschap samen en 
proberen we onze visie vorm te geven. Zo oefenden we het afgelopen jaar in het Jeannette 
Noëlhuis met gastvrijheid verlenen. We ervoeren zowel de mooie kanten als de grenzen 
daarvan, en konden met elkaar praten over alles wat we hieruit leren en wel of niet mee willen 
nemen naar de Dorothy-gemeenschap. 
 
Ook deden een aantal van ons mee met acties voor een rechtvaardige en mooiere wereld. Er 
ging vooral veel aandacht naar het klimaat en milieu. We ervaren sterk de noodzaak tot 
verandering op dit gebied en het was mooi om ons aan te kunnen sluiten bij een bredere 
beweging van mensen die hiermee bezig zijn. Ook organiseerden we in de 40-dagen tijd een 
wake bij het vreemdelingendetentiecentrum op Schiphol. 
 
Leuk was ook dat we als Dorothy-gemeenschap dit jaar tweemaal werden uitgenodigd om wat 
te vertellen over onze plannen en om een workshop te geven. Één keer in een Protestantse 
kerk en een keer op een dag voor jonge Nederlandse (Rooms-Katholieke) religieuzen. Het was 
leuk en interessant om zo in gesprek te komen en te zien dat mensen zich betrokken voelen bij 
onze droom!   

http://noelhuis.nl/
http://noelhuis.nl/
https://www.knr.nl/


Overzicht exploitatie 
 Begroot 2018 Werkelijk 2018 Begroot 2019 

INKOMSTEN € € € 

Bijdragen kernteam  378,69  400,00 500,00 

Donaties particulieren  300,00  1.539,00 1.000,00 

Donaties fondsen  2.300,00  9.300,00 28.000,00 

Totaal inkomsten:  2.978,69  11.239,00 29.500,00 

UITGAVEN    

Bankkosten  0,00  98,06 100,00 

Reiskosten team  300,00  140,50 300,00 

Kosten begeleiding  2.194,69 * 200,00 1.774,69 

Notariskosten  484,00  484,00 0,00 

Overige organisatiekosten  0,00  5,31 50,00 

Totaal uitgaven:  2.978,69  927,87 2.224,69 

RESULTAAT    10.311,13 27.275,31 

    

BALANS op 2018-12-31 €   

Banksaldo  10.380,40   

Reserve kosten begeleiding - 1.474,69   

Nog te betalen kosten - 69,27   

Algemene reserve 8.836,44   

Toelichting 
Afgelopen jaar was deel van wat wij de ‘opstartfase’ noemen. Dit is de fase vóór ons intrek in 
een woning en het daadwerkelijk leven in een leefgemeenschap. In deze fase zijn we 
voornamelijk bezig met het regelen van zaken die nodig zijn voor het in stand houden van een 
leefgemeenschap. Deze zaken zijn terug te vinden in de jaarrekening onder ‘uitgaven’. Dit zijn 
de notariële kosten van het opzetten van de Vereniging Dorothy-Gemeenschap, de kosten van 
de professionele begeleiding voor het team, kosten van de bankrekening en reiskosten. 
(*) Een groot deel van de begrote kosten van de begeleiding komt niet terug in de werkelijke 
uitgaven omdat een deel van de kosten van de begeleiding vanuit de Sesamacademie in 2019 



worden voldaan. Bovendien is de Sesamacademie ons tegemoet gekomen in een deel van de 
kosten van 2018. 

In deze fase zijn we ook begonnen met het aanvragen van fondsen en het opbouwen 
van een achterban. Aan één fonds hebben we gericht een aanvraag gedaan voor geld om een 
deel van de kosten van de opstartfase te dekken (de notariskosten en kosten van begeleiding) 
en is derhalve in de begroting van 2018 opgenomen. Wat we niet hadden kunnen voorspellen is 
de financiële steun van andere stichtingen. Ook hebben we een voorlopige toezegging voor een 
grote donatie in het komende jaar. We zijn positief verrast en voelen ons gezegend door de 
donaties van enkele particulieren. Dat er mensen zijn die ons project een warm hart toedragen 
en ons willen steunen in ons streven geeft ons veel vertrouwen. 






