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1. Inleiding 
 
Iedere vorm van improvisatie heeft een (minimale) structuur nodig. Voor een stichting die Improviseren in 
haar naam heeft, die werkt met de principes van improvisatietheater, lijkt het wellicht vreemd om een 
meerjarenplan te hebben. Maar dit is onze structuur, onze richting, ons verhaal voor de komende jaren.  
Als u dit stuk beroepsmatig leest, dan mag u het ook een ‘Beleidsplan’, of een ‘Meerjarenstrategie’ noemen. 
Voor ons is het een “VanPlan”: we zijn het nodige van plan, in de wetenschap dat de werkelijkheid zich 
meestal niet aan een plan houdt. Dan gaan we improviseren en inspelen op wat de situatie dan nodig heeft. 
Want daar zijn we steengoed in. 
 
We zijn de afgelopen jaren zowel kwantitatief als kwalitatief sterk gegroeid, ondanks (of misschien wel 
dankzij) de lastige Corona-jaren. En daar zijn we trots op. We werk(t)en met een compacte organisatie en 
bevlogen trainers, met veel plezier onze bedoeling waarmaakten. En dit gaan we de komende jaren 
doorzetten, zodat we nog meer mensen bereiken en via het spelplezier van improvisatietheater een sociaal-
emotioneel zetje krijgen. Zo werken ze op een leuke manier aan zichzelf en zetten een stapje op de 
participatieladder. 
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2. Onze bedoeling 
 
ImproBattle maakt mensen weerbaarder.  
Wij versterken sociale vaardigheden, vergroten zelfvertrouwen en verbeteren welbevinden.  
Door mee te doen aan onze programma’s leren mensen beter luisteren, samenwerken, inspelen op 
onverwachte situaties, omgaan met stress en durven spreken. Je mag fouten maken en hebt bovendien veel 
plezier met elkaar.  
 
Op onze jaarvergadering maakten we -uiteraard in een game- de volgende beelden en kernwoorden over 
Improbattle: 
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3. Hoe doen we dat? 
 
We doen dit door workshops toegepast improvisatietheater te verzorgen voor een brede doelgroep. 
De basisprincipes van improvisatietheater zijn voor ons leidend in alle programma’s die we uitvoeren. Dan 
gaat het om: elkaars ideeën accepteren en aanvullen, positief omgaan met fouten, kunnen leiden en volgen, 
voor jezelf en anderen opkomen, je kunnen concentreren op wat er gebeurt en jezelf non-verbaal en 
verbaal durven uiten. En dat op een speelse manier en altijd met veel plezier. 
 
We hebben een speciale expertise om te werken met bijzondere doelgroepen, door kennis en ervaring die 
we in de loop dat de jaren gezamenlijk hebben opgebouwd.  
 
Op onze website houden we een actueel overzicht bij van ons programma-aanbod: 
www.improbattle.nl/aanbod.  
 

 
 

3.1 Drie voorwaarden om te bepalen wat we doen 
We hanteren een aantal voorwaarden om te beslissen wat we aan aanbod ontwikkelen of op welke vragen 
we ingaan.  

1. Versterken sociale vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen of het verbinden van mensen. 
Al onze programma’s moeten bijdragen aan onze bedoeling en hebben dus een sociaal-emotionele 
component. We werken altijd aan het versterken van zelfvertrouwen en eigen kunnen. 

2. Doelgroep die normaliter niet zou deelnemen aan een (improvisatie-)theateractiviteiten. 
Er is voldoende aanbod bij (jeugd-/amateur) theaterscholen voor mensen die als hobby aan theater 
willen doen. Wij proberen in al onze activiteiten juist de mensen te bereiken die hier niet 
gemakkelijk uit zichzelf aan zouden deelnemen, bijvoorbeeld omdat het onbekend of te duur is. 

3. Geen ‘kunst voor de kunst’. 
We doen geen theaterlessen, dramalessen, etc die ‘alleen maar’ tot doel hebben het maken van 
theater. Het betreft altijd workshops die het sociale en culturele domein combineren. 

 
Uiteraard bekijken we van geval tot geval wat bij ons past. In sommige gevallen kunnen we daarom 
beredeneerd afwijken van deze voorwaarden. 
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4. Waar staan we eind 2022? 
 

We zijn gezond. Zowel inhoudelijk als financieel. We zijn de coronatijd relatief goed doorgekomen, waarbij 
we wel zorgen hadden rondom onze trainers, die vaak een groot deel van hun werk – en daarmee hun 
inkomen- verloren. Daarom hebben we ook serieus werk gemaakt van het met elkaar in verbinding blijven. 
 
Onze opdrachtgevers zijn (zeer) tevreden over ons werk. Dat merken we ook, omdat we op veel plekken 
structureel worden teruggevraagd 
 
 
Wat is in de afgelopen meerjarenperiode gerealiseerd? Deze periode liep van begin 2021 tot eind 2022 (we 
hebben een kortere meerjarenperiode gehanteerd, vanwege de onzekere Corona-situatie destijds). 

- Tijdens periodes van lockdowns en strengere coronamaatregelen, zoals verplicht afstand houden 
en avondklok, hebben we minder programma’s gedraaid dan we zonder coronamaatregelen 
hadden gedaan. Vanaf begin 2022 zit er een enorme groei in het aantal programma’s dat we 
uitvoeren. We stevenen 65% meer workshops en een omzetgroei van 40%. En er zijn 16 trainers 
verbonden aan Improbattle; sommigen af en toe, sommigen wekelijks. 

- We kunnen inmiddels ‘onze eigen broek ophouden’ en zijn nog nauwelijks afhankelijk van 
inkomsten uit fondsenwerving, donaties en subsidies. In 2022 kwam minder dan 10% van onze 
inkomsten uit donaties, subsidies en fondsen. 

- We hebben veel nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen. Een deel daarvan is nieuwe 
onderwijsinstellingen, deels onder de NPO-regeling. Een deel is nieuwe Taaltheater-programma’s, 
een deel is programma’s voor nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een auditieve beperking of 
mensen met autisme. 

- We hebben meegedraaid in de landelijke pilot ‘Young Leaders door het hele land’ in het kader van 
een onderzoek naar maatschappelijke diensttijd. Er werden trainers opgeleid om zelfstandig deze 
trainingsmodule te verzorgen en de eerste vier groepen hebben gedraaid. 

- We hebben de afgelopen jaren onze programma’s verder ontwikkeld, onder andere in handboeken 
en programmabeschrijvingen, waarbij ook een koppeling is gemaakt met wetenschappelijk 
onderzoek. 

- We hebben verder gewerkt aan het opleiden, professionaliseren en ondersteunen van onze 
trainers. Dat deden we door online en offline-intervisiebijeenkomsten, trainersdagen en individuele 
begeleiding vanuit het kernteam. Bij opdrachten met meerdere trainers werken we nu in kleine 
projectgroepen die elkaar inspireren en ondersteunen. 

- We hebben ons professionele netwerk vergroot via onlinebijeenkomsten over onze methodiek en 
hebben contact gehouden met ons externe netwerk en (potentiële) opdrachtgevers via 
netwerkbijeenkomsten, social media (waaronder nu ook LinkedIn) en nieuwsbrieven. 

- We ontwikkelen samen met verschillende partners onze trainingen ‘Durf te Doen’ voor volwassenen 
met autisme én volwassenen met een auditieve beperking. Doel is om deze training uiteindelijk als 
een UWV modulair traject aan te bieden. 
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5. Wat willen we doen de komende jaren?  
 
We willen de komende jaren zoveel mogelijk mensen bereiken die een zetje kunnen gebruiken en daarmee 
zich verder kunnen ontwikkelen richting volwaardig meedoen aan de maatschappij. Dat willen we doen: 

- in het onderwijs, 
- in het jongerenwerk en jongerenwelzijn 
- voor andere doelgroepen, met name ten aanzien van arbeidsmarkt- en participatietrajecten, 

op een financieel gezonde manier, met een groep zeer gecommitteerde, vakkundige en enthousiaste 
trainers, ondersteund door een compact kernteam en een bestuur. 

 

5.1 ImproBattle in het onderwijs 
In algemeen willen we onze bestaande activiteiten in het onderwijs continueren, verbeteren en opschalen. 
Daarnaast krijgen we vanuit onderwijsteams een groeiend aantal vragen om onze kennis over 
improviserend lesgeven te delen en daarmee anderen te inspireren. 

 
We willen: 

- Het aanbod Taaltheater verder ontwikkelen voor het onderwijs, zowel voor jongeren op ISK-scholen 
als voor volwassenen bij taalscholen en inburgeringsprogramma’s. Dit willen we onder andere 
doen door het handboek verder in te vullen met onze praktijkervaring en een onderbouwing met 
bestaande wetenschappelijke inzichten.  

- Modules (door)ontwikkelen voor leerlingen op middelbare scholen en MBO’s. In de basis gaat het 
om het bijdragen aan de mentale weerbaarheid van leerlingen. We zien dat hier in het post-
lockdown-tijdperk een grote behoefte aan is en we verwachten dat deze behoefte niet snel 
verdwijnt. Denk daarbij aan thema’s als: 

o Weerbaarheid op school 
o Faalangst 
o Interventies in klassen waar de sfeer niet goed is 
o Aanbod uitwerken rondom ‘De Gouden Weken’. We worden nu al vaak gevraagd voor 

workshops aan het begin van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar worden 
ook wel ‘De Gouden Weken’ genoemd, omdat je als docent in die weken de norm zet voor 
het jaar, relatie legt met de leerlingen en de groepsdynamiek vorm krijgt. 

- Aanbod voor docenten door ontwikkelen. 
o Docenten begeleiden/trainen in ‘improviserend lesgeven’; hoe kan ons gedachtegoed hen 

helpen in de klas? 
o Pre-workshops voor docenten; voordat wij onze workshops gaan geven aan leerlingen, 

willen we de docenten kennis laten maken met ImproBattle. Dit doen we nu al als we een 
groot project gaan doen. We willen dit uitbreiden naar bijvoorbeeld teamdagen voor 
docenten. 

  
We zijn ons bewust van het feit dat de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) tijdelijk zijn. En 
hoewel we niet kunnen voorspellen wat dat betekent voor de vraag naar ImproBattle-diensten, hebben we 
er vertrouwen in dat veel scholen door deze NPO-gelden kennis hebben kunnen maken met ons. En van 
daaruit een verdere samenwerking willen aangaan. 
 
 

5.2 Jongerenwerk en -welzijn  
Op dit moment geven we weerbaarheidstrainingen in samenwerking met o.a. het Centrum Jeugd en Gezin. 
Deze trainingen gaan we inhoudelijk verstevigen (o.a. door nog beter vast te leggen wat we in de trainingen 
doen en welke doelen we nastreven) en aanbieden bij andere opdrachtgevers. We hebben hier een mooie 
dienst in handen, waar naast weerbaarheid ook talentontwikkeling zit. 
Uitgangspunt van onze dienstverlening in dit segment is dat we aansluiten bij opdrachtgevers en niet zelf 
jongeren gaan werven voor activiteiten; een organisatie heeft jongeren met een hulpvraag en wij maken 
daar aanbod voor. 
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De Kerngroepen 
De Kerngroepen hebben altijd een 
speciale plek ingenomen in onze 
organisatie. Bij de start van 
ImproBattle stonden ze centraal; 
workshops voor jongeren van ca 13 
tot 26 jaar, waar je iedere week 
terecht kon en waar je als jongere 
niet voor hoefde te betalen. 
ImproBattle werkte hiervoor samen 
met jongeren- of 
welzijnswerkorganisaties, waarbij wij 
zelf meestal ook een (groot) deel van 
de werving onder jongeren moesten 
doen. We gaan stoppen met de 
huidige vorm. 
Wat we wel gaan doen is onze ogen 
open te houden voor mogelijke 

kortere projecten met een kop en een staart (bijvoorbeeld 10-wekelijkse workshops) in samenwerking met 
en medegefinancierd door bijvoorbeeld CJG/OKT, schooljongerenwerk, buddy projecten of andere partners. 
 

5.3 Andere doelgroepen: arbeidsmarkt en participatie  
We zijn ooit gestart met jongeren als doelgroep. Maar inmiddels werken we voor een veel bredere 
doelgroep. Dit willen we uitbreiden; we willen ons huidige aanbod in aangepaste vorm naar nieuwe 
doelgroepen brengen en nieuw aanbod ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen. 
 
Hierbij richten we ons vooral, maar niet uitsluitend, op de thema’s arbeidsmarkt en participatie. 
 
We willen: 

- Ons aanbod voor ‘mensen die sociale vaardigheden en zelfvertrouwen willen ontwikkelen’ verder 
uitbreiden. Dat doen we nu onder andere in de ontwikkeling van de training ‘Durf te Doen’ in 
samenwerking met Werkpad voor mensen met een auditieve beperking en autisme. 

- Het aanbod Taaltheater verbreden naar andere doelgroepen. Er liggen inmiddels ideeën en 
contacten voor Taaltheater voor Expats (en hun kinderen). Hiervoor gaan we een plan uitwerken. 
We zien dit ook als een mogelijkheid om een deel van onze overhead te financieren vanuit deze 
trainingen. 

 
Daarnaast gaan we kijken naar andere doelgroepen. 

- Voor nieuwe doelgroepen willen we onderzoeken wat we voor hen kunnen betekenen. Daarbij 
denken we nu aan aanbod voor; 

o Ouderen bij het bestrijden van eenzaamheid 
o Mensen met een licht verstandelijke beperking bij het ontwikkelen zelfvertrouwen en van 

sociale vaardigheden  
o Activiteitenbegeleiders, die we willen inspireren voor hun eigen 

activiteiten/dagbesteding/etc. 
o Mensen met geheugenproblemen die hun zelfvertrouwen verliezen. 
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5.4 ImproBattle Intern 
 

5.4.1 Verder ontwikkelen/vastleggen methodiek 
Het programma ‘Weten wat werkt in jouw praktijk’, waaraan onze zakelijk en didactisch leider hebben 
deelgenomen, heeft onze ogen geopend. We zien de bijzondere meerwaarde van het beschrijven van onze 
programma’s, zowel voor onszelf (betere overdracht, focus binnen programma’s en coaching van 
deelnemers) als voor het inzichtelijk maken van onze aanpak en resultaten voor (potentiële) 
opdrachtgevers. 
 
We gaan onze aanpak binnen diverse programma’s daarom nog beter beschrijven. Te beginnen met de 
bestaande programma’s die het vaakst worden uitgevoerd. Daarbij willen we nog beter kunnen vertellen 
wat we willen in lessen en waarom. Dit gaat ook helpen bij de introductie van nieuwe docenten en 
kwaliteitsbewaking. Aandachtspunt daarbij is dat trainers binnen de kaders de vrijheid blijven houden om 
het programma naar eigen inzicht in te vullen. Een bijzondere kwaliteit van ImproBattle is namelijk dat de 
workshops geen eenheidsworst zijn.  
 

5.4.2 Kwaliteit en impactmeting 
We willen nog beter weten wat het resultaat is van onze workshops. Er zijn al diverse onderzoeken geweest 
naar de waarde van ImproBattle (Zie o.a. het rapport van Noorda uit 2014). Maar we willen actueler kunnen 
sturen op kwaliteit en de ervaringen van deelnemers kunnen delen met opdrachtgevers. 
We worden daar ook nu op bevraagd door opdrachtgevers. Deelnemers aan workshops voor het CJG wordt 
nu bijvoorbeeld al gevraagd om een eenvoudige vragenlijst in te vullen. 
Dit evalueren met de deelnemers willen we breder en vaker gaan doen. Daarvoor willen we een 
eenvoudige, goede methode (vragenlijst) gaan ontwikkelen, die ook past bij de doelgroepen. 
 

5.4.3 Ontwikkeling trainersteam 
Onze trainers zijn de dragers en mede-ontwikkelaars 
van onze programma’s, de gezichten van ImproBattle 
en de enthousiaste ambassadeurs van ons werk. We 
willen hen zo goed mogelijk ondersteunen in het 
uitvoeren van hun werk. En we willen de kwaliteit 
blijvend op peil houden en verhogen. Daarvoor gaan 
we een aantal dingen doen: 

- Structureel begeleiden van trainers die naar 
voor hen nieuwe doelgroepen gaan werken 
door ervaren trainers. Hier gaan we een plan 
voor maken, inclusief financiering. 

- We gaan structureler onze trainersdagen en 
intervisiemomenten organiseren. Hiervoor 
gaan we een curriculum per jaar ontwikkelen, 
dus minder ad hoc. Dit zijn dagen waarop 
inhoudelijk het nodige te halen is voor onze 
trainers, met experts van buiten en binnen. 
Daarnaast dragen de dagen bij aan verbinding 
en ontwikkeling van onze methodiek 

- We gaan een ‘Wiki-achtige omgeving’ maken 
voor de trainers. Dit wordt een 
werkvormendatabase, met een beschrijving 
van de opdrachten, doelen, tips, werkbladen 
en nabesprekingsmogelijkheden. Met daarin 
filters, zodat trainers beter hun lessen kunnen 
voorbereiden en kennis en ervaring wordt niet 
verloren gaat, maar wordt vastgelegd.  
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- We gaan het introductieprogramma voor nieuwe trainers verder uitwerken. 
- We delen alle feedback van opdrachtgevers aan onze trainers. 
- We blijven de trainers regelmatig informeren over ontwikkelingen bij ImproBattle en in het vak. 

 
 
Diversiteit trainersteam 
We willen de diversiteit van binnen ons trainersteam vergroten. Een divers trainersteam is belangrijk omdat 
sommige opdrachten een specifiek begrip van de doelgroep vereisen of omdat het soms fijn is als een 
trainer een rolmodel kan zijn dat dicht bij de doelgroep staat. Dit vergroot de impact van de trainingen. 
 

5.4.4 Stagiairs 
We hebben in het verleden diverse stagiairs gehad, die meestal een meeloop- of onderzoeksstage deden. 
Tot op heden werden deze begeleid door ervaren trainers die dit op vrijwillige basis deden en in eigen uren. 
Gezien de belasting van de trainers zijn we terughoudend bij het bieden van stageplaatsen en willen we dit 
vooralsnog alleen doen als er een trainer is de begeleiding op vrijwillige basis wil doen. 
 

5.4.5 Interne organisatie 
Het kernteam, bestaande uit een zakelijk leider, een didactisch leider en een ambassadeur (en oprichter van 
ImproBattle) draait goed. De interne organisatie staat, maar we moeten goed kijken naar de 
toekomstbestendigheid. 
 
Het kernteam voert de organisatorische taken uit naast de taken als trainer. Bovendien is Marijn, de 
oprichter van Improbattle, zijn werkzaamheden als trainer en ambassadeur aan het afbouwen. Door de 
groei van de organisatie, groeien de werkzaamheden van de zakelijk leider stevig. En ook zetten we flink in 
op het inhoudelijk ontwikkelen van onze programma’s 
Vandaar dat we het kernteam willen uitbreiden, waarbij we denken aan uitbreiding op het terrein van 
marketing en verkoop/acquisitie. We gaan een taakomschrijving maken en op zoek naar versterking. 
  

5.4.6 Beloningsbeleid 
Het bestuur is onbezoldigd en we hebben geen personeel. De ingehuurde zelfstandigen (inclusief kernteam) 
worden tegen marktconforme tarieven ingehuurd. 
 

5.4.7 Marketing en verkoop 
We willen nog beter vertellen wat we doen. En wat we nog meer betekenen voor opdrachtgevers die we al 
wel kennen en ons bijvoorbeeld eenmalig inhuren. 
 
Ons verhaal 
We gaan daarvoor onze trainers ook inschakelen en met hen werken aan het verhaal van ImproBattle. 
Daarvoor gaan we ook verhalen ophalen bij oud-deelnemers, waarvan een deel inmiddels Bekende 
Nederlander is geworden. 
 
Zichtbaarheid 
We willen onze zichtbaarheid vergroten als we een opdracht uitvoeren. Daarbij is het uitgangspunt: als wij 
op locatie zijn, dan zijn we zichtbaar als ImproBattle. Dat betekent ImproBattle kleding voor de trainers 
(hoodies, shirts, etc) of een ImproBattle-button/kenmerk op reguliere kleding. En zeker bij eenmalige 
workshops waar mogelijk een banner, etc.  
We gaan ons logo nog nadrukkelijker op alles zetten dat we uitdelen: pennen, notitieblaadjes en ander 
workshopmateriaal. 
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Beeldmateriaal 
We hebben goede foto’s en video’s nodig, omdat 
potentiële opdrachtgevers hierom vragen. Het is 
vanaf papier lastig om het spelplezier en onze 
aanpak te begrijpen. Dit betreft enerzijds 
printmateriaal en anderzijds video. 
Hier gaan we de komende jaren verder in 
investeren. 
 
We gaan starten met materiaal voor Taaltheater, 
Werbaarheidstrainingen, Durf te Doen en MBO 
Entree-trainingen. 
 
 
 

5.4.8 Financiering programma’s en beheer vermogen 
 
Dekking van programmakosten en niet-programma-gebonden kosten 
De kosten zijn op te splitsen in programmakosten en niet-programma-gebonden of organisatiekosten.  
Programmakosten zijn alle kosten om het programma uit te voeren: vanzelfsprekend het honorarium en de 
reiskosten van de trainer, maar ook de voorbereidingskosten en administratieve kosten. We streven ernaar 
om de programmakosten uit de omzet van het betreffende programma te betalen. Zo is er per 
opdracht/programma nooit een negatief resultaat. 
 
De overige kosten, kunnen gezien worden als overhead die niet samenhangen met de uitvoer van één 
specifieke opdracht. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing van trainers, investeringen in marketing en 
communicatie, het beschrijven van programma’s, acquisitie, bestuurskosten en administratieve kosten die 
niet direct programma-gebonden zijn, zoals het opstellen van een jaarrekening. Deze organisatiekosten 
dekken we vanuit de kleine marges op onze programma’s of de grotere marges op commerciëlere 
opdrachten, zoals teambuildingactiviteiten. 
 
Fondsen en subsidies 
We zijn steeds minder afhankelijk van subsidies. En gelukkig kunnen we onze overhead inmiddels vrijwel 
volledig financieren uit de marge die we daarvoor opnemen in de niet-gesubsidieerde projecten. 
 
Beheer vermogen 
Op dit moment heeft ImproBattle reserves die vooral tot stand zijn gekomen uit giften: een 
weerstandsreserve en een groeireserve. Vanuit de laatste financieren we de komende jaren een aantal 
plannen uit dit DuizendDagenPlan. De afgelopen (corona-)jaren hebben we wat moeten interen op onze 
weerstandsreserve. We willen deze weer gaan aanvullen met een eventueel positief jaarresultaat. We 
streven ernaar om 20% van onze jaaromzet als weerstandsreserve te houden, zodat eventuele tegenvallers 
hieruit kunnen worden betaald. 
 
Het vermogen wordt niet belegd en staat op een vrij opneembare rekening bij Triodos Bank. 
De stichting kent geen vaste activa en heeft ook geen plannen om deze te verkrijgen. 
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6. Waar gaan we mee beginnen in 2023? 
 
We kunnen niet alles wat we hierboven schrijven direct realiseren, we moeten keuzes maken waar we tijd 
en geld in gaan investeren. Voor 2023 hebben we een aantal keuzes gemaakt. Zijn deze taken uitgevoerd, 
dan beslist het bestuur, samen met het kernteam, wat de volgende acties worden.: 
 

1. We breiden het kernteam uit voor de uitbouw van marketing en acquisitie. We gaan dit zes 
maanden proberen.  

2. We gaan een handboek Taaltheater maken. 
3. We gaan de TaalTheater training voor expats ontwikkelen en uitvoeren. 
4. We gaan een evaluatievragenlijst voor opdrachtgever en deelnemers na een trainingscyclus maken. 
5. We gaan weer actief vier trainersdagen per jaar organiseren. 
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7. Meerjarenbegroting 2023-2025 
 

 

 
Prognose  

2022 
Begroting  

2023 
Begroting  

2024 
Begroting  

2025 
 € € € € 
Baten 117.105 122.775 148.575 201.950 
Activiteitenlasten 96.409 98.775 118.200 159.975 
Organisatiekosten project gerelateerd 13.527 13.137 13.137 21.609 
Bruto exploitatieresultaat 7.169 10.863 17.238 20.366 
     
Organisatiekosten algemene 
overhead (1) 

6.704 6.595 6.848 8.026 

     
Exploitatieresultaat 465 4.268 10.391 12.341 
     
Investering vanuit groei reserves (2) 0 15.585 6.945 3.267 
     
Resultaat 465 -11.317 3.445 9.074 
     

 
Opmerkingen: 

(1) In het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat 7,5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 
vijf jaar, mag worden besteed aan niet-projectgerelateerde organisatiekosten. 

(2) In 2022 is besloten om de groeireserves in te zetten met het oog op verbetering van de programma’s én 
het vergroten van het bereik. Enkele zaken die uit de groeireserves zullen worden bekostigd zijn: extra 
acquisitie, het schrijven van diverse handboeken voor opdrachtgevers en trainers, het vastleggen van 
oefeningen en lesopzetten in een interne online database, het verbeteren van de marketing en 
communicatie, ontwikkeling van een evaluatiemethodiek en het ontwikkelen en testen van nieuwe 
programma’s. 

 
 


