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Woord vooraf

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting IDZO. Met dit jaarverslag willen wij u inzage geven
in onze organisatie, onze financiële situatie en de activiteiten en ontwikkelingen die het
achterliggende jaar zijn gerealiseerd.
Zingevingsweken in Frankrijk met iets meer dan het gewone. Even loskomen van je thuisomgeving,
nieuwe vrienden maken en daarmee praktisch aan de slag gaan met kernwaarden als compassie,
maatschappelijke betrokkenheid, solidariteit en duurzaamheid. Kortom de wereld een stukje mooier
en menswaardiger maken door samen te oefenen. Het was begin van deze eeuw de droom van
enkelen. Zij begonnen de stichting IDZO (stichting IDeële ZingevingsOntmoetingen). Met de hulp van
veel vrijwilligers, met leningen en donaties konden na enkele jaren de tot dan toe gehuurde locaties
omgezet worden in een permanent gebouw, een echt Frans landhuis, “Castel Marguerite” in de
Auvergne. Een prachtige plek waar de verbindende groepsactiviteiten vanaf 2015 gehouden kunnen
worden!
Een echt Frans landhuis als uitvalsbasis en met enthousiaste vrijwilligers organiseert IDZO actieve
zingevingsweken met elk hun specifieke karakter. Waar de ene week Castel Marguerite jongeren
huisvest, die ’s middags samen langs een bergwand abseilen en ’s avonds bij een kampvuur met
elkaar praten over hun toekomst, genieten de week daarop jonge en nog onervaren ouders van
elkaars vriendschap en de omgeving met goede gesprekken over opvoeding bij een hapje en een
drankje in de grote tuin.
Mediteren, mountainbiken, filosoferen, beeldhouwen, samen muziek maken, er kan gewoon heel
veel bij IDZO en in Castel Marguerite. Samen met je nieuwe vrienden bepaal jij de kleur van jouw
activiteitenweek. En wat maakt elke week dan toch tot een IDZO-week? Dat is de aandacht voor
elkaar, de inclusiviteit, niemand buitengesloten, de inspirerende omgeving en het idee dat jij en ik
het verschil kunnen maken bij bepalende keuzes in het leven.

Willeke Langkamp
Secretaris stichting IDZO
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Activiteiten

Voor alle activiteitenweken was het onderliggende thema: “Verwondering, Verbinding,
Verantwoordelijkheid, Volharding”. Dit thema is telkens bedoeld als uitgangspunt om met
elkaar in gesprek te komen op zoek naar verbinding, solidariteit, compassie, zingeving.

Castel Marguerite is sinds begin 2015 het
eigendom van de stichting IDZO. De
locatie is gelegen op het Centraal Massief
in de Auvergne - Frankrijk.

Voor het jaar 2019 had IDZO in Castel Marguerite 12 eigen activiteitenweken gepland
waarvan uiteindelijk 8 weken ook werkelijk hebben plaatsgevonden met daarnaast de
facilitering voor een zingevingsweek met Duitse volwassenen. Er was ook voorzien in het
faciliteren van 6 weken voor het initiatief PLW (Praktische Levens Wijsheid) met thema’s als
“ Leven met verlies, Waardevol opvoeden, Investeren in je relatie en Zelfbewust zijn”,
allemaal geïnitieerd door het Apostolisch Genootschap (ApGen). Helaas zijn deze weken
door meerdere oorzaken en omstandigheden niet doorgegaan. Omdat er financiële
afspraken waren gemaakt over deze weken en er verplichtingen waren aangegaan, is IDZO
voor deze weken door het ApGen wel volledig schadeloos gesteld.
Klusweken ( 3 weken in april en mei en 1 week in oktober 2019)
Een groep enthousiaste vrijwilligers stelde haar vaardigheden geheel belangeloos ter
beschikking en zo’n 25 mannen en vrouwen kwamen klussen om Castel Marguerite
comfortabeler en geschikter te maken voor het verblijf van groepen. Er is heel veel werk
verzet met een ronduit professioneel resultaat zoals onze nieuwe keuken.
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ZOEF-week 15-17 jarigen
Ook dit jaar weer een fantastische week met de jongeren in deze leeftijdsgroep. Spannende
activiteiten, schitterend weer, nieuwe vriendschappen, goede gesprekken bij het kampvuur.
Ontmoetingen om nooit te vergeten en die zeker om voortzetting en uitbreiding vragen.
ZOEF-week 15 PLUS

Zomer Ontmoetingen voor
volwassenen
Zeker een activiteitenweek met een
andere dynamiek dan die van 15-17
jarigen maar ook dit jaar met grote
diepgang en als resultaat nieuwe en
duurzame vriendschappen. Opnieuw
voeding voor de verwondering van wat
je om je heen aan prachtige natuur ziet
en voor de manier waarop mensen
invulling kunnen en willen geven aan
hun leven.

Porta Regia
Een week voor Duitse zinzoekers hierover schrijft De initiatiefnemer Christophe Marie Rogez
aan de deelnemers:
“In der Auvergne sind die meisten romanischen Madonnen erhalten, darunter viele der
berühmten schwarzen Madonnen. Geplant sind Betrachtungen in den romanischen Kirchen
von St. Nectaire, Orcival, St. Saturnin, Marsat und Mozac sowie Besse.
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Auf den Wegen rings
um die romanischen
Bauten mit ihren
keltischen
Heiligtümern werden
wir in die Schönheit
der Natur eintauchen.
Auch eine Bergtour ist
vorgesehen in das
Naturschutzgebiet
„Vallee de
Chaudefour“, um dort
die Frühlings- Flora
und Tierwelt zu erkunden, sowie ein Rundgang um den verzauberten „ Lac Chauvin“.
Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, in St. Nectaire eine wunderschöne
Unterkunft (daarmee bedoelt hij Castel Marguerite ☺ ) für Sie bereit zu halten. Diese hat
nichts mit sterilen und anonymen Hotels zu tun…mehr verrate ich nicht. Dort haben wir 7
Übernachtungen mit Frühstück im Garten.”
Droomdekentjes-maak-weken
Twee keer een week met gepassioneerde (helaas alleen) vrouwen, die samen naar Frankrijk
gereisd zijn om daar in Castel Marguerite niet alleen elkaar te ontmoeten, samen uitstapjes
te maken en ervaringen uit te wisselen, maar ook hard aan het werk te gaan. Het hele jaar
werken ze allemaal individueel en in hun eigen omgeving aan het maken van
droomdekentjes voor de stichting de
Regenboogboom
(www. regenboogboom.nl) om voor
langdurig en ernstig zieke kinderen die
wel wat extra aandacht en een duwtje
in de rug kunnen gebruiken, prachtige
droomdekentjes te maken. Samen
werken in Frankrijk, in een inspirerende
omgeving en een mooi landhuis geeft
een extra dimensie en stimuleert
bovendien. Als dan tegen het einde van
de week een geweldig aantal nieuwe
dekentjes aan de gespannen lijnen in de
tuin kleurrijk wapperen, dan kun je niet
anders dan onder de indruk zijn van
elkaar en van jezelf.
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3.1

Organisatie
Bestuur

Het bestuur van de stichting IDZO, opgericht op 28 december 2011 en statutair gevestigd te
Warnsveld/Zutphen, bestaat in 2019 uit 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen
uitsluitend een vergoeding van de gedeclareerde werkelijke reiskosten en ook alleen dan
wanneer zij tevens begeleider zijn van een van de activiteitenweken.
In 2019 was het bestuur van IDZO als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Alec Smit
Willeke Kok-Langkamp
Rob Roelofs

(Rotterdam)
(Zutphen)
(Enschede)

3.2 Vrijwilligers
IDZO werkt uitsluitend met vrijwilligers van wie velen zich ook het afgelopen jaar geheel
belangeloos hebben ingezet om voor jongeren en volwassenen inspirerende ontmoetingen
te organiseren. Het IDZO bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk en heeft waargenomen en
teruggemeld gekregen dat ook zij zelf inspiratie hebben opgedaan in en met deze
ontmoetingen.
3.3 Beheerders
Castel Marguerite is in 2019 vanaf begin april tot eind oktober open geweest en in die
periode is het beheer verricht door een aantal echtparen dat zich als onbezoldigd vrijwilliger
aangeboden heeft om het beheer van het landhuis gedurende telkens ongeveer 4 weken op
zich te nemen.
3.4 Begeleiders
De leden van het bestuur namen ook actief deel aan de begeleiding van de groepen
gedurende het jaar. Daarnaast worden per activiteit aanvullende begeleiders als vrijwilliger
gevraagd om mee te helpen om samen de ontmoetingen tot een inspirerende ervaring te
maken. De creatieve en enthousiaste bijdragen worden als zeer waardevol en verrijkend
ervaren voor de verdere ontwikkeling van de activiteiten.
Voor 2019 willen we alle beheerders, begeleiders en andere vrijwilligers hartelijk danken
voor hun gepassioneerde inzet, hun tijd en meedenken.
3.5 Bestuurdersaansprakelijkheid
Er is in 2014 een verzekering bij Centraal Beheer afgesloten waarbij tevens alle vrijwilligers
zijn inbegrepen. Deze verzekering is in 2019 geprolongeerd.
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Gerealiseerd en toekomst

In 2019 zijn de volgende doelen met betrekking tot de aanpassingen van Castel Marguerite
gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•

Een volledig ingerichte professionele keuken, geschikt voor het bereiden van
maaltijden door en voor groepen;
De ombouw van de oude keuken” naar een nieuwe coffee-corner;
Alle verdiepingen voorzien van brandwerende kozijnen en afsluitingen;
Alle geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals vervangingen van instabiel
houtwerk en schilderwerkzaamheden;
Aanleg van nieuwe bekabelingen t.b.v. de stroomvoorziening;
Tuinonderhoud en kap van bomen die gevaar opleverden;

Voor 2020 hebben we als wensen en doelen voor de stichting het volgende gesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realisering / starten met toiletten in souterrain, waaronder 1 aangepast toilet voor
mensen met lichamelijke beperkingen;
Installatie van een brandmeldsysteem;
Het aantal ontmoetings-/thema- en activiteitenweken uit te breiden tot minimaal 10
weken op jaarbasis;
Verhogen balustrade terras bovenste verdieping;
De organisatie van meerdere klusweken, waarbij onder andere nieuwe voorzieningen
en noodzakelijk onderhoud getroffen resp. gepleegd worden;
Het opzetten van een gedegen veiligheidsplan met vluchtwegen en andere
veiligheidsvoorzieningen;
Een goed begin maken van de herinrichting/-beplanting van de tuin, inclusief rooien
van bomen;
De realisering van een samenwerkingsovereenkomst met andere ideële stichtingen;
De vernieuwing en operationalisering van de website;
Het stimuleren van participatie in brede zin van het woord;
Stimuleren van door derden te organiseren (thema-)weken door middel van
facilitering.
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N.B.:
Een uitgebreid financieel jaarverslag met toelichting kunt u op deze website vinden onder
het tabblad “FINANCIEEL VERSLAG 2019”
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