
Actueel verslag activiteiten Completer is Beter 
Januari t/m december 2019 

 

Activiteit Locatie of organisatie Wanneer 

- Workshop Ecologisch 
tuinieren 

- Kookworkshop 
Vleesvervangers 

ZDA kerk Hoogeveen Januari en februari 2019 

Workshopserie: 
- Voeding tegen ziektes 
- Watertherapie 
- Huismiddeltjes 
- Wilde kruiden 

ZDA churchplant Refugio Februari t/m mei 2019 

Workshopserie: 
- Voeding tegen ziektes 
- Wilde kruiden 
- Watertherapie 
- Huismiddeltjes 

ZDA kerk Het Kompas Mei, juni, november, 
december 2019 

Kookworkshop 
Vleesvervangers 

ZDA kerk Zoetermeer Juni 2019 

Kraam op de Open dag Huis ter Heide Juni 2019 

Massagetraining (2 weken) Ellecom Augustus 2019 

Health Expo en 
evangelisatieweek (lezingen) 

Ternat, België September 2019 

Presentatie Stichting bij ASI 
conferentie 

Almere Oktober 2019 

Kookworkshop Maaltijd Stieltjeskanaal December 2019 
 

De stichting heeft in het jaar 2019, naast het doorgang laten vinden van de activiteiten zoals 
workshops en trainingen, de focus voornamelijk gehad op het ontwikkelen van de 
organisatie, fondsenwerving en naamsbekendheid verwerven. 

 

Zakelijke en organisatorische ontwikkeling  

a) De financiële administratie is opgezet 
b) ANBI aanvraag ingediend. 
 

Fondsenwerving 

a) Bronnen van inkomsten plannen en realiseren. Dit is nog niet afgerond. 
b) Donaties bij dienstverlening (workshops en trainingen) is gerealiseerd doormiddel van 

een donatiebox. 
c) Verkoop producten heeft plaatsgevonden bij verschillende activiteiten. 



 
Naamsbekendheid  

De Stichting en haar diensten zijn bekend gemaakt door middel van: 
a) Activiteiten/diensten uitvoeren: zie activiteitenoverzicht. In het overzicht is te zien dat 

het merendeel van de tijd is gegaan naar deze activiteiten. 
b) Aanwezigheid bij congressen, conferenties en open dagen. De stichting was aanwezig bij 

het ASI congres in Nederland en op de Open dag van de ZDA kerk. 
c) De website gebruiken voor aankondiging van activiteiten en verspreiding van materiaal 

en tot een goede bron van informatie maken. Dit is nog in ontwikkeling. Facebook is ook 
ingezet voor de bekendmaking van activiteiten. 

d) Het uitgeven van een nieuwsbrief. Deze is eenmaal verzonden in dit jaar.  
 

Opvallende zaken 

ANBI status 
In 2019 hebben we de ANBI status aangevraagd. Deze is echter afgewezen. Dit was niet 
verwacht en een bezwaar is hierop ingediend. De stichting was nog in de mogelijkheid te 
worden gehoord of om nog een brief bezwaar afwijzing ANBI status in te dienen. Er is 
besloten niet verder te procederen tegen de uitspraak van de belastingdienst. 
 
Massagetraining  
Deze is goed bevallen. Er waren 11 deelnemers en 1 gast aanwezig. 5 vrijwilligers hebben 
zich ingezet tijden de training buiten het team van Completer is Beter om.  
Vanuit de deelnemers en de vrijwilligers is er om een vervolg gevraagd. 
 
Donaties  
Deze zijn positief uitgevallen, veel meer dan begroot, terwijl er nog niet veel tijd aan 
fondsenwerving is besteed. Voor details zie de financiële verantwoording. 
 

Conclusie  

Het merendeel van de tijd is gespendeerd aan naamsbekendheid door middel van 
workshops. Hierdoor is er minder tijd besteed aan sommige organisatorische ontwikkelingen 
en voor het ontwikkelen van educatiemateriaal. 
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