
Jaarverslag 2020

In dit bewogen jaar werd het nieuws gedomineerd door COVID-19, anderhalve meter afstand en

thuiswerken. Bij Stichting E-pastoraat (ook genoemd e-pastoraat) werken vrijwilligers altijd vanuit

huis, ons werk kon daardoor gewoon doorgaan. Op afstand dichtbij zijn is bij e-pastoraat altijd

actueel, niet alleen in deze tijd. Ook dit jaar mochten we professioneel pastoraat via de e-mail blijven

aanbieden. Opnieuw mochten we zien dat God herstel en genezing geeft. We zijn dankbaar voor het

afgelopen jaar, voor de doorlopen trajecten, maar ook voor het verder groeien en ontwikkelen als

stichting.

Psalm 147:3
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.



Inleiding

In dit document leest u het jaarverslag van Stichting E-pastoraat van 2020. De activiteiten van de

stichting worden beschreven, evenals het financiële overzicht.

Terugblik
In vergelijking met voorgaande jaren zagen we dit jaar een sterke groei in het aantal aanmeldingen.

De jongste hulpvrager was 18 jaar, de oudste 66. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar. Van alle

aanmeldingen was 12% man en 88% vrouw. Aanmeldingen komen uit heel kerkelijk Nederland, van

Evangelisch tot Gereformeerd en kwamen geregeld binnen door het adverteren op Facebook.

Aanbod en vraag lagen gelukkig dicht bij elkaar waardoor we konden werken zonder wachtlijst.

Uitspraak van een hulpvrager
“Ik heb het pastorale traject als zeer positief ervaren. Omdat we niet vast zaten aan een specifieke
einddatum, gaf het mij de rust en veiligheid om het traject in mijn eigen tempo te doen. Contact wat
via de e-mail loopt sluit het beste bij mij aan. Ik klap verbaal snel dicht en kan mij daardoor niet goed
uiten. Het contact via de email was daarom ook wat ik nodig had om mij vrij te voelen.”



Het team van pastoraal werkers mochten we zien uitbreiden met een nieuwe vrijwilliger. Waar we

begin van het jaar als team nog fysiek bij elkaar konden komen voor werkoverleg en

intervisie/supervisie, moesten we vanaf maart overschakelen naar online ontmoetingen. Gelukkig

hebben we mogen merken dat we ook via deze weg opgebouwd konden worden en ondanks de

maatregelen elkaar maandelijks konden spreken. Door de corona maatregelen hebben we helaas

geen training kunnen volgen als team. Vrijwilligers konden wel individueel online trainingen volgen

en was er mogelijkheid om materiaal aan te schaffen ter ondersteuning van pastorale trajecten of

persoonlijke ontwikkeling. Aan het einde van het jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van

onze supervisor Henri.

Als bestuur kwamen we dit jaar ook tweemaal online bij elkaar, in juni en in november. Helaas

hebben we ook afscheid moeten nemen van Ruud, onze penningmeester. We zijn blij en dankbaar

dat José Roest deze functie over heeft genomen.

In maart, juni en december verscheen onze nieuwsbrief waarin we ons werk onder de aandacht

brachten en een update gaven over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is er verwezen naar de

blogs en artikelen die op de website zijn verschenen. Door middel van advertenties en posts via

facebook en instagram brachten we e-pastoraat verder onder de aandacht.

Eind 2020 zijn we een samenwerking gestart met Living Image. Living Image is een online mediahuis

die wij verzocht hebben te helpen met een stuk groei van onze stichting. We hopen op twee

terreinen te gaan groeien, verduurzaming in de vorm van financiële groei, en groei van pastoranten.

Het traject zal begin 2021 gaan starten.

Visie
Wij verlangen ernaar om een plek te zijn waar ieder mens terecht kan met zijn of haar verhaal en
geholpen wordt om Gods waarheid over zijn of haar leven te omarmen.



Financiële verantwoording

Voor haar inkomsten is Stichting E-pastoraat afhankelijk van individuele donateurs. Deze donaties

zijn in 2020 toegenomen tot €3315,- Er is in 2020 een positief resultaat behaald van €314,- . Door het

online werkoverleg namen de reiskosten af. Daarnaast is er geïnvesteerd in een laptop voor de

stichting. De laatste 6 maanden van het jaar heeft een van de directeuren een vrijwilligersvergoeding

ontvangen, deze was niet meer dan de toegestane maximale onbelaste hoogte.

Balans van baten en lasten

Baten 2020 2019 2018 2017

Giften € 3.315 € 2.562 € 3.145 € 2.745

Omzet € - € 68

Totaal baten € 3.315 € 2.630 € 3.145 € 2.745

Lasten

IT kosten € 722 € 596 € - € 1.157

Inventaris (laptop) € 499

Toerusting vrijwilligers € 145 € 403 € - € -

Vrijwilligersvergoedingen € 900 € 1350 € - € -

Kantoorbenodigdheden € 73

Advertenties/benaderen
doelgroep € 125 € 252 € 469 € 389

Bankkosten € 133

Reiskosten € 186 € 933 € 377

Overige kosten € 218 € 300 € 177 € 428

Inkoop van de verkoop € - € 19 € - € -

Totaal lasten € 3.001 € 3.853 € 1.023 € 1.974

Resultaat: € 314 -€ 1.223 € 2.122 € 771




