Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Mixblik
Inleiding
Het was een jaar van verkennen, keuzes maken, afscheid nemen en gaan. 2019 stond in het
teken van netwerken, om bij lokale partners gezien te worden, om te ontdekken waar we
kunnen aansluiten, samenwerken, waar behoefte aan is en de kansen liggen. Keuzes hebben
we moeten maken en daar hoort afscheid bij. Een roerig jaar dat ons duidelijk heeft laten zien
waar onze krachten liggen en wat de koers voor 2020 wordt.
Samenwerkingen
Mixblik heeft zich aangesloten bij een netwerk van kleine stichtingen in Rotterdam. Daardoor
kunnen krachten gebundeld worden, zoals het delen van een kantoor, deelnemers naar elkaar
doorverwijzen, op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en vooral activiteiten
uitvoeren waar behoefte aan is. Mixblik gaat zich in eerste instantie richten op de vrouwelijke
vluchtelingen. De eerste activiteiten zullen gericht zijn op activering, kennismaking, vertrouwen
opbouwen. Voor dit project, Blikvanger, is financiering geworven bij vijf fondsen.
Blikvanger
Blikvanger is een project waarbij creatieve activiteiten
gecombineerd worden met discussies rondom sociaalmaatschappelijke thema’s. Hiervoor is 10.000,- euro begroot en
financiering toegekend door Stichting Volkskracht, het Haella
Fonds, het Elisa Mathilde Fonds, Solidarodam en de Fundatie van
den Santheuvel, Sobbe.
Nadat Mixblik samen met Stichting Vluchtelingen 4 Vluchtelingen
een ruimte hadden gehuurd voor activiteiten, is er ingebroken en
zijn alle benodigde middelen om de workshops uit te voeren
verdwenen. Hierdoor is de start uitgesteld en hebben de fondsen
toestemming gegeven om het project te starten in 2020.
Afscheid
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van drie leden van
Mixblik. Akil is gestopt bij de organisatie omdat zijn gezondheid het
niet toeliet. Gelukkig is hij herstellende. Van Naima en Omar is er
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ook afscheid genomen. Zij konden niet langer voor zowel Mixblik als hun huidige werkgever
werken. Nura heeft Mixblik inmiddels versterkt als tolk en voorbeeldfunctie voor de vrouwen. Zij
is zelf zo’n vijf jaar in Nederland en spreekt zowel het Arabisch, Tigrinya als het Nederlands. In
2020 zal er naar een nieuw bestuurslid gezocht dienen te worden.

Financieel overzicht 2019
Uitgaven

Inkomsten

Website

€113,27

Sleutels kantoor

€18,50

KvK uittreksel

€7,50

Totaal

€139,27

Financieel jaarverslag 2019, Stichting Mixblik

Haella Fonds Donatie Blikvanger
(voorschot voor
2020)

€2000,-

Totaal

€2000,-
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