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1 Woord vooraf 
 
Voor u ligt het korte jaarverslag 2020 van de stichting IDZO.  Met dit jaarverslag willen wij u inzage 
geven in onze organisatie, onze financiële (zichtbaar vanaf 01-07-2021) situatie en de activiteiten en 
ontwikkelingen die het achterliggende jaar zijn gerealiseerd.  
 
Belangrijk is allereerst om te vermelden dat vanaf begin 2020 bij bestuursbesluit door het zittende 
voltallige bestuur is besloten om het bestuur uit te breiden met 3 leden tot een bestuur van in totaal 
6 leden, waarbij de zittende voorzitter en penningmeester onder dankzegging voor hun 
verdienstelijke werk zijn afgetreden en 2 nieuwe leden als penningmeester en voorzitter zijn 
benoemd.  
Onder het hoofd “Bestuur” wordt de samenstelling van dit nieuwe bestuur (per 01-01-2020) 
genoemd.   
 
Net als voor de rest van de wereld en zeker ook voor organisaties die zich bezig houden met het 
faciliteren van ontmoetingen tussen mensen was 2020 een organisatorisch en financieel catastrofaal 
jaar. Alle gemaakte planningen vielen in duigen door de beperkingen die COVID-19 ons oplegde. Daar 
waar commerciële organisaties vaak konden rekenen op ondersteuning vanuit de overheid, gold dit 
niet voor de meeste ANBI stichtingen. Aan de uitgavenzijde waren er gewoon de vaste lasten 
(huisvesting (zoals WOZ), nutsabonnementen, onopzegbare vaste afspraken, enz.), terwijl er aan de 
inkomstenzijde nauwelijks of niets gebeurde. Gelukkig zijn er dan toch ook donateurs en andere 
ondersteuners die je niet laten vallen en er voor zorgen dat je kun “overleven. Met name het 
Apostolisch Genootschap heeft ons geholpen met genereuze donaties. Zonder deze donateur 
hadden we het financieel hooguit gered tot mei 2021.  
Voorlopig ziet 2021 er ook nog niet erg hoopvol uit, maar desondanks hebben we met de voor IDZO 
kenmerkende vastberadenheid en geloof in de toekomst besloten om een ambitieuze planning op te 
stellen. Op de website kun je deze planning voor dit jaar al grotendeels bekijken.   
In 2020 hebben we dus heel veel van de oorspronkelijk geplande activiteitenweken moeten 
cancelen. We zullen in dit verslag de weken wel noemen hoewel er geen activiteiten zijn geweest. 
Het financiële deel van het jaarverslag zal vanaf 1 juli 2021 worden toegevoegd, na de jaarlijkse 
accountantscontrole. 
Als bestuur hebben we de regelmaat van de maandelijkse vergaderingen vastgehouden en veel met 
elkaar besproken, onder andere dat we in 2021 een adviseringstraject ingaan met de Sesam-
academie, een groep van enthousiaste deskundigen, die onbezoldigd ANBI stichtingen met hun 
expertise bijstaan bij organisatorische vragen. Begin 2021 wordt er door hen in overleg met het 
IDZO-bestuur een plan van aanpak opgesteld en gaan we aan de slag om onze positionering in de 
bestaande zingevingsmarkt te versterken. We vinden het spannend, het is een uitdaging, maar we 
zien er ook naar uit. 
 
Namens het bestuur van IDZO 
Fred Kok 
Voorzitter  
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2 Activiteiten 
 
Voor alle activiteitenweken was het onderliggende thema voor ons als bestuur: “Return On 

Investment”. Investeren aan de voorkant om met het resultaat uiteindelijk het verschil te 

gaan maken in onze samenleving. Elkaar ontmoeten en niet alleen navelstarend spreken 

over compassie, vriendschap, solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid, 

maar het daadwerkelijk met elkaar oefenen in actieve, zingevende, inspirerende en 

maatschappelijk betrokken weken. Helaas moesten we echter nagenoeg alle weken 

afgelasten, zoals: 

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

 
 

 
 
 
 
 

De vier geplande klusweken - geannuleerd 
Toch hebben de vier voor dit onderdeel verantwoordelijke vrijwilligers, soms met hulp van 
een paar extra handen, geweldig veel werk kunnen verzetten. Met name onverwachte, maar 
noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht. Een greep uit de klussen, die door deze 
enthousiaste en gedreven vrijwilligers van ons toch zijn uitgevoerd: 

• Nieuwe betonnen vloeren gestort in het souterrain om de steeds terugkerende 
wateroverlast te keren;  

• Een eerste goede start met de bouw van toiletten met toegang voor mensen met een 
beperking; 

• De balustrade van het terras op de bovenste verdieping verhoogd i.v.m. veiligheid,  

• De vluchtwegen beter gemarkeerd; 

• Bomen gesnoeid en gekapt en nieuwe beplanting aangebracht; 

• De realisering van onze nieuwe crearuimte.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



Jaarverslag 2019 

 
5 

 

 
 
2X  Droomdeken-maakweken  – geannuleerd 
Koorweek     – geannuleerd  
Zoefweek 15+    – geannuleerd 
Zoefweek (50) Plus    – geannuleerd 
Schrijfweek     – geannuleerd 
Pop-up-ontmoetingen   – geannuleerd 
  
 
De enige activiteiten die met beperkingen, maar wel met goede voorzieningen als corona-
bescherming, door konden gaan waren: 

• De Porta Regia-week met een minimaal aantal Duitse zinzoekers. Zij gingen met 
Castel Marguerite als uitvalsbasis de Auvergne verkennen en probeerden de 
ongerepte natuur te verbinden met de (religieuze kerk-) schatten uit de Romaanse 
periode. 

• Enkele dagen met Pop-up-passanten, zij hebben één of meerdere dagen gebruik 
gemaakt van Castel Marguerite om zich te oriënteren op zingeving en toekomst. 
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3 Organisatie 

3.1 Bestuur en bezoldiging 

 
Het bestuur van de stichting IDZO, opgericht op 28 december 2011 en statutair gevestigd te 
Warnsveld/Zutphen, bestaat in 2020 uit 6 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 
algemene bestuursleden). Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Bestuursleden zijn 
onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een lager dan gebruikelijke vergoeding van de 
gedeclareerde werkelijke reiskosten en ook alleen dan wanneer zij tevens begeleider zijn van 
een van de activiteitenweken.  
 
In 2020 was het bestuur van IDZO als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter    Fred Kok    (Zutphen)  
Secretaris    Willeke Langkamp  (Zutphen) 
Penningmeester   Marco Ypma    (Didam) 
Algemeen bestuurslid  Irene Smelt   (Zutphen) 
Algemeen bestuurslid  Robert Schiphorst  (Warnsveld) 
Algemeen bestuurslid  Michiel Werkman  (Zutphen) 
 

3.2 Vrijwilligers 

IDZO werkt uitsluitend met vrijwilligers van wie velen zich de afgelopen jaren 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 2020 van april tot eind oktober beheerd geweest door telkens 
tenminste 2 volwassenen. Zoals hierboven beschreven is er nauwelijks sprake geweest van 
deelnemers aan activiteitenweken vanwege de COVID-19 beperkingen en de daarmee 
samenhangende annuleringen.  

3.4 Begeleiders  

Hoewel enkele leden van het bestuur een bezoek hebben gebracht aan Castel Marguerite 
om ter plaatse poolshoogte te nemen, heeft geen van de bestuursleden in 2020 
deelgenomen aan de begeleiding van de groepen, daar immers de meeste activiteiten 
geannuleerd werden vanwege de heersende corona-pandemie.   
 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
Er is in 2014 een verzekering bij Centraal Beheer afgesloten waarbij tevens alle vrijwilligers 
als verzekerd zijn inbegrepen. Deze verzekering is in 2020 geprolongeerd.  
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4 Gerealiseerd en toekomst 

In 2020 zijn de volgende doelen met betrekking tot de aanpassingen van Castel Marguerite  
gerealiseerd: 

• Een start gemaakt met de bouw van toiletten 
in het souterrain, waaronder 1 aangepast 
toilet voor mensen met lichamelijke 
beperkingen; 

• Het verhogen van de balustrade voor het 
terras van de bovenste verdieping, i.v.m. 
veiligheid; 

• Het opzetten van een gedegen veiligheidsplan 
met vluchtwegen en andere veiligheids-
voorzieningen; 

• Een goed begin gemaakt met de 
herinrichting/-beplanting  van de tuin, 
inclusief het rooien van bomen; 

• De vernieuwing en operationalisering van de website; 
 

 
In 2020 zijn de volgende gestelde doelen door corona NIET gerealiseerd: 

• Het stimuleren van participatie in brede zin van het woord; 

• Het stimuleren van door derden te organiseren (thema-)weken met facilitering 
door IDZO; 

• De installatie van een nieuw brandmeldsysteem; 

• Uitbreiding van het aantal ontmoetings-/thema- en activiteitenweken tot 
minimaal 10 weken op jaarbasis; 

• De realisering van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere ideële 
partners. 

 
 
Als wensen en doelen hebben we ons als stichting voor het jaar 2021 het volgende gesteld: 
 

• Realisering van ontmoetings-/thema- en activiteitenweken in de wintermaanden, 
waardoor er op jaarbasis minimaal 10 weken bezetting met groepen is; 

• Installatie en operationalisering van een nieuw brandmeldsysteem; 

• Definitieve oplevering van de toilettenunit in het souterrain, waaronder 1 
aangepast toilet voor mensen met lichamelijke beperkingen; 

• De realisering van een samenwerkingsovereenkomst met andere ideële 
organisaties; 

• Het stimuleren van participatie en donatie, o.a. door het inrichten van een “Club 
van 100” en nieuwe sponsorweken; 

• Het stimuleren van door derden te organiseren (thema-)weken met facilitering 
door IDZO; 
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5 Jaarrekening 2020 (vanaf 01-07-2021 zichtbaar). 
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