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1.0 SAMENVATTING
Wie wij zijn
Onze Mandala is een gezellige mandala tekenclub bestaande uit 3 groepen die elk 12 keer per jaar
samenkomen in De Ark in Schiedam.
Onze Mandala startte in 2004 als naamloze mandalatekenclub en is sindsdien gestaag doorgegroeid
tot de vereniging die het nu is.
Voor Onze Mandala is gezellig samen tekenen voor iedereen het uitgangspunt. Daarom zijn en blijven
wij zowel fysiek als financieel toegankelijk voor volwassenen van alle leeftijden, inkomensgroepen en
vaardigheidsniveaus.
Bestuur
In 2019 ontstond een vacature voor assistent penningmeester, omdat huidige penningmeester Cora
Edelbroek het met haar betaalde baan te druk kreeg om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. Deze
vacature is verspreid onder onze leden en stond uit bij Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam.
Met ingang van 2020 zal een van onze leden, Lenie Pranger, deze functie op zich nemen.
Leden
Leden worden altijd lid voor een volledig seizoen van een half jaar met recht op het bijwonen van 6
bijeenkomsten. In het eerste seizoen van 2019 hadden wij 28 leden, waarvan 1 nieuw lid. In seizoen
2 kwam het aantal na 3 afmeldingen op 25.
Per 31 december 2019 varieerde de leeftijd van onze deelneemsters tussen de 47 en 90 jaar.
Zij waren gemiddeld 8 jaar lid. Veruit de meeste deelneemsters komen uit Schiedam (16) en
Vlaardingen (7), al zijn er enkelen woonachtig in Rotterdam (2).
Bijeenkomsten
In 2019 hielden wij in totaal 41 bijeenkomsten voor onze 3 groepen, waarin 23 door Christien
uitgewerkte opdrachten werden aangeboden met keuze uit 35 ontwerpen.
Vanaf seizoen 2 maakten we voor het eerst waar mogelijk gebruik van de kleinere, goedkopere zaal
in Zalencentrum De Ark. Die bevalt goed.
Verder hielden we dit jaar 3 verenigingsbijeenkomsten voor alle groepen samen: onze allereerste
Algemene Ledenvergadering (ALV), de opening van het tweede seizoen en de jaarlijkse kerstlunch. Bij
alle drie deze bijeenkomsten was een tekenopdracht onderdeel van het programma.
Promotie
Ter promotie hebben wij in 2019 flyers en visitekaartjes uitgedeeld en bleven wij gedurende de
seizoenen onze website en facebookpagina wekelijks bijwerken. Wij stonden het hele jaar als
mandalakring vermeld in het tijdschrift van de Nederlandse Mandala Vereniging en zijn sinds begin
november ook als dusdanig op hun website te vinden. Daarnaast staan we sinds eind 2019 in Google
vermeld als een ‘Mijn Bedrijf’, waardoor wij extra onder de aandacht komen bij mensen die gericht
op zoek zijn naar een plek om mandala te tekenen.
Dit jaar startten wij met tekenmiddagen op locatie, waar niet-leden kunnen kennismaken met het
plezier dat mandalatekenen biedt. Stichting Jongeren en Senioren Projecten en De 5 Molens hebben
hier in 2019 al gebruik van gemaakt. Hierdoor konden we Onze Mandala gericht promoten bij
liefhebbers van (mandala-)tekenen en genereerden we wat extra inkomsten.
Daarnaast bleek de Vrijwilligersmarkt 2019 in de Margriethal in Schiedam, waar wij aan deelnamen
om een assistent penningmeester te werven, onverwacht vooral een gelegenheid om Onze Mandala
onder de aandacht te brengen bij DOCK en bij bezoekers met interesse in het mandala tekenen.
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Financiën
Per 1 januari 2019 hadden we een bedrag van € 266,10 te besteden.
Op de begroting voor 2019 hielden we rekening met een eindsaldo van € 90,-. Voornamelijk door
bezuinigingen op de zaalhuur en extra inkomsten uit donaties en gegeven workshops werd het saldo
per 31 december 2019 in werkelijkheid € 418,47,-.
We verwachten dat de dalende trend in ledenaantal doorzet en wellicht moeten we in 2020 starten
met het betalen van bankkosten. Daarom begroten we voor 2020 zo’n € 240,- meer te moeten
uitgeven dan er binnenkomt. Dat bedrag kunnen we gezien ons startsaldo in 2020 nog opvangen, wat
ons op eind 2020 zou brengen op een positief eindsaldo van € 120,-.
Vooruitblik naar 2020
We overwegen de aanvraag van een subsidie voor promotiekosten, zodat wij ter ledenwerving
nieuwe flyers kunnen laten drukken en gericht kunnen adverteren in de lokale kranten.
Met de Nederlandse Mandala Vereniging is afgesproken dat wij uiterlijk 1 september 2020 kopij
inleveren voor de editie van hun tijdschrift die ‘licht’ als thema zal hebben.
In 2020 verwachten wij ten minste een tekenmiddag te geven in ’n Tikkie Ouder in Vlaardingen en in
Wijkcentrum Schiedam Oost. Voor de resterende beoogde 2 tot 3 tekenmiddagen in 2020 leggen wij
contact met nog nader te bepalen wijk- en/of ontmoetingscentra. Het is goed mogelijk dat wij op
herhaling gaan bij een eerdere tekenmiddaglocatie.
Voor de groepsbijeenkomsten in Zalencentrum De Ark blijven we waar mogelijk gebruik maken van
de kleinere, goedkopere zaal.
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2.0 INTRODUCTIE
Onze Mandala is een vereniging die meerdere keren per jaar gezellige bijeenkomsten in Schiedam
organiseert waar volwassenen van alle leeftijden en alle inkomensgroepen samen kunnen
mandalatekenen op het eigen vaardigheidsniveau. De fysieke en financiële toegankelijkheid van de
bijeenkomsten is dusdanig groot, dat zij haalbaar zijn voor ouderen en mensen met een krappe
beurs.
Wat een mandala is
Het woord ‘mandala’ is Sanskriet voor ‘cirkel’ en verwees vroeger naar afbeeldingen die letterlijk of
figuurlijk de kosmos uitbeeldden. Oorspronkelijk diende deze om bij te mediteren. Tegenwoordig is
elke ronde afbeelding een mandala te noemen en wordt het maken ervan vooral gezien als neutrale
vorm van beeldende kunst.
De mandala is niet gebonden aan een specifiek medium. De zandmandala zoals gebruikt in
boeddhistische kloosters is het meest bekend. Maar je vindt ze bijvoorbeeld ook als weefpatronen,
schilderijen of, zoals bij ons, als potloodtekeningen.
Doelen
Voor Onze Mandala is gezellig samen tekenen het uitgangspunt. Daarmee bereiken wij diverse
doelen:
- Gezellig contact mogelijk maken tussen leden tijdens onze bijeenkomsten;
- Het mandalatekenen aanbieden als een aangename, rustgevende, laagdrempelige vorm van
tijdverdrijf waarmee mensen zich bij ons en bij hen thuis kunnen vermaken;
- Onze groepsleden vertrouwd maken met het mandalatekenen als expressievorm;
- Onze groepsleden ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheid in het mandalatekenen.
Ons motto is dan ook: ‘Breng kleur in je leven.’
Achtergrond
Onze mandalagroep startte in september 2004 in wijkcentrum De Blauwe Brug in Schiedam onder
leiding van Jo Ouwens. Zij wilde op die manier haar plezierige hobby zonder leselement voortzetten
nadat de mandalacursus die zij in Schiedam volgde stopte. Zij besloot dat de groep toegankelijk
moest zijn en blijven voor iedereen, dus ook voor ouderen en mensen met een krappe beurs.
Omdat wijkcentrum De Blauwe Brug opgeheven werd, verhuisden we in 2013 naar Christelijk
Zalencentrum De Ark, waar Jo Ouwens de groep overdroeg aan Christien van Reeven, die haar al
jarenlang ondersteunde. Hier kreeg onze tekenclub voor het eerst een naam: Mandalagroep de Ark.
In al die jaren groeide het deelnemersaantal gestaag en breidden we uit van 1, naar 2 en sinds 2013
zelfs 3 groepen die elk 12 keer per jaar een bijeenkomst hebben.
Door de gestegen kosten voor de zaalhuur en de evenredig grote vergoeding aan de groepsleiding
werd het in 2017 noodzakelijk vrijwilligerswerk en privé activiteiten financieel te scheiden.
De groep onderging na een prijsvraag per 1 juli 2017 opnieuw een naamswijziging, met als doel meer
eigen identiteit uit te stralen. Op 3 november 2017 werden wij onder de winnende naam ‘Onze
Mandala’ opgericht als vereniging, met 3 deelneemsters als bestuursleden om groepsleidster
Christien van Reeven in haar werkzaamheden te ondersteunen.
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3.0 ORGANISATIE
Huidige organisatie
Christien van Reeven
Corri de Borst
Cora Edelbroek
Sandra Breur

Groepsleiding
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Vacature voor Assistent Penningmeester
In 2019 startten wij een zoektocht naar een assistent penningmeester, aangezien Cora het met haar
betaalde baan te druk heeft gekregen om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. Zij blijft zich graag
voor Onze Mandala inzetten, maar ziet zichzelf op termijn bij voorkeur in de positie van assistent,
waarbij een opvolgster haar plek in het bestuur overneemt.
De vacature is verzonden aan al onze leden, stond op onze website onder het kopje ‘Over Ons’, stond
als vacaturenummer 1277 uit bij Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam en is te vinden in bijlage I.
De vacature is op 26 september 2019 door voorzitter Corri, penningmeester Cora en secretaris
Sandra actief gepromoot tijdens de allereerste Vrijwilligersmarkt in de Margriethal in Schiedam.
Ter optimalisatie van de vacaturetekst nam secretaris Sandra Breur op 5 november 2019 deel aan het
coördinatorenoverleg van Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam over het werven en aanhouden van
nieuwe vrijwilligers.
Na al deze inspanningen kwam de nieuwe assistent penningmeester uiteindelijk uit ons eigen
midden. Lenie Pranger, een van onze leden, neemt in 2020 deze functie op zich.
Activiteiten van het bestuur
Nadat wij in boekjaar 2018 en begin 2019 druk waren geweest met het helder op papier krijgen van
alle uitgangspunten, afspraken en financiën, konden we ons in de loop van 2019 volledig gaan
richten op de promotie van Onze Mandala. Dit was nodig om het ledenaantal omhoog te krijgen,
zodat we de groepen voor een schappelijk contributiebedrag kunnen blijven voortzetten.
In het hoofdstuk ‘Promotie’ is hier meer over te lezen.
Uitgangspunten
De uitgangspunten van Onze Mandala zijn vastgelegd in het Beleidsplan en in het Huishoudelijk
Reglement, beide gedateerd op d.d. 1 december 2018 en beschikbaar op
https://www.onzemandala.nl/over-ons/documenten. Hier staan ook onze andere relevante
documenten, zoals het meest recente jaarverslag en de statuten.
Uitdagingen in 2020
In 2020 blijft het een uitdaging om nieuwe leden te werven en anderszins extra inkomsten te
genereren om ondanks een schappelijk contributiebedrag toch de begroting sluitend te krijgen.
Dit doen wij door de samenwerking met organisaties die soortgelijke doelgroepen bedienen als wij
en door voor niet-leden enkele losse tekenmiddagen buiten onze vaste locatie te houden.
Daarnaast gaan wij met de komst van een assistent penningmeester in 2020 de nu nog theoretische
verdeling van penningmeestertaken afstemmen op wat in de praktijk het meest effectief zal blijken.

Onze Mandala – Jaarverslag 2019

Pagina 6 van 15

4.0 LEDEN
Leden worden altijd lid voor een volledig seizoen van een half jaar met recht op het bijwonen van 6
bijeenkomsten. Leden die zich halverwege het seizoen inschrijven, kunnen in korte tijd de gemiste
bijeenkomsten in andere groepen inhalen. Het is bij uitzondering mogelijk om tegen gereduceerd
tarief in te schrijven voor een kleiner aantal bijeenkomsten.
Bestaande leden die het financieel wat zwaarder krijgen, mogen op coulance van onze kant rekenen.
Samenstelling ledenbestand
Per 31 december 2019 varieerde de leeftijd van onze deelneemsters tussen de 47 en 90 jaar.
Zij waren gemiddeld 8 jaar lid.
Veruit de meeste deelneemsters komen uit Schiedam (15) en Vlaardingen (7), al zijn er enkelen
woonachtig in Rotterdam (2), wat het totaal op 25 leden brengt.
In bijlage II vindt u een meer gedetailleerde opbouw van ons ledenbestand.
Ledenverloop
Onze seizoenen duren altijd een half jaar.
Tijdens de twee seizoenen van 2019 zag het ledenverloop er als volgt uit.

Aantal leden in voorgaand seizoen
Aantal afmeldingen voor aanvang van het seizoen
Aantal nieuwe aanmeldingen
Totaal

Seizoen
2019-1
2019-2
30
28
3
3
1
0
28
25

Reden voor afmeldingen
Van de 6 afmeldingen waren er 2 van dames die zonder opgaaf van reden niet terugkeerden in het
nieuwe seizoen. 3 dames moesten omwille van hun gezondheid al dan niet tijdelijk afhaken.
Een van de leden was genoodzaakt te stoppen in verband met een nieuwe baan.
Aanmeldingen
In seizoen 2019-1 meldde een oud lid zich opnieuw aan.
Proefleden
Zowel in seizoen 2019-1 als in seizoen 2019-2 kwam er een proeflid dat zo enthousiast was, dat zij na
de gratis proefdeelname direct het aanmeldformulier voor lidmaatschap invulden.
Een van hen vond bij nader inzien de reistijd vanuit Maassluis een te groot struikelblok. Zij trok haar
lidmaatschap in. De andere dame ontdekte bij thuiskomst dat de middag in onze groep haar om
gezondheidsredenen teveel had gevergd.
Zij vonden ons respectievelijk via de website en via de flyer bij de Albert Heijn.
Vooruitzicht voor 2020
Met enkele deelnemers met fysieke klachten lopen wij het risico dat op enig moment een aantal
leden genoodzaakt is te stoppen. Om ter compensatie hopelijk meer leden te werven, gaan wij in
2020 door met het geven van enkele tekenmiddagen op locatie en blijven wij de samenwerking
zoeken met andere organisaties in Schiedam.
Verder nemen we in 2020 de mogelijke aanvraag van subsidie voor promotiekosten in overweging,
zodat we nieuwe flyers kunnen laten drukken en betaalde advertenties in de lokale kranten kunnen
plaatsen.
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5.0 GROEPSBIJEENKOMSTEN
De leden van Onze Mandala zijn onderverdeeld in 3 groepen, die elk 6 keer per seizoen van een half
jaar bij elkaar komen om samen te tekenen. De bijeenkomsten waarbij uitsluitend getekend wordt
met leden van de eigen groep (en wellicht enkele leden uit andere groepen die gemiste lessen
inhalen) heten groepsbijeenkomsten.
Tijdens elke groepsbijeenkomst is er meestal keuze uit ten minste 2 opdrachten, die voor elk van de
drie groepen hetzelfde zijn. In boekjaar 2019 waren er 41 groepsbijeenkomsten met in totaal keuze
uit 32 opdrachten. De opdrachten zijn terug te vinden op de roosters in bijlage III.
Aantal
Aantal
Seizoen
groepsbijeenkomsten keuzeopdrachten
2019-1
19
15
2019-2
16
8*
Totaal
41
23*
* Bij enkele opdrachten in seizoen 2019-2 was er keuze uit meerdere patronen, waardoor dat seizoen
in werkelijkheid uit 20 verschillende mandala’s gekozen kon worden.
Kort tweede seizoen
Op het rooster van het tweede seizoen (zie bijlage III) is te zien dat er meerdere keren groepen
tegelijkertijd hun bijeenkomst hebben. Dit komt doordat de schoolvakantie dit jaar laat viel.
Daardoor ging De Ark pas wat later in het jaar na de zomervakantie weer open en bleven er voor ons
te weinig weken over om elke groep dit jaar nog afzonderlijk aan de beurt te laten.
Bijspijkerpakket
Voor nieuwe leden die hier behoefte aan hebben, is er naast het gratis welkomstpakket met
informatie over het mandalatekenen een bijspijkerpakket van € 5,- beschikbaar. Dit pakket is
samengesteld door groepsleidster Christien van Reeven en maakt nieuwkomers via opeenvolgende
oefeningen stapsgewijs vertrouwd met veelgebruikte technieken en patronen. Wie dit wenst, kan
hierbij tijdens de bijeenkomsten gratis persoonlijke begeleiding krijgen
In 2019 heeft een proeflid het bijspijkerpakket aangeschaft.
Donatie van hoogwaardig mandalaworkshop materiaal
Eind 2018 ontvingen wij een eerste boodschappentas vol hoogwaardig cursusmateriaal voor mandala
workshops. Dit cursusmateriaal is afkomstig van bekend mandalaboekenschrijfster Jeannette van der
Velden. Jeannette stopte in 2018 met het geven van workshops en wil graag dat haar materiaal in
gebruik blijft. Begin 2019 ontvingen wij de resterende 4 boodschappentassen vol.
Van een klein deel van dit workshopmateriaal hebben we al fijn gebruik kunnen maken. Het gaat dan
vooral om voorbeeldmandala’s om in de groep en op de website te tonen bij enkele opdrachten,
waarbij wij uiteraard haar naam vermelden.
Wij hebben ons best gedaan om met Jeannette in contact te treden en haar met een bos bloemen te
bedanken, maar dit is helaas niet gelukt. De tassen werden aangeleverd via een van onze leden.
Jeannette kon wel met haar in contact komen (als oud deelneemster van een workshop), terwijl zij
niet Jeannette’s contactgegevens had.
Wel lieten wij via een persoonlijk bericht een dankbetuiging achter op haar zo te zien lang
ongebruikte facebookpagina.
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Zaalwissel
Sinds 2013 gebruikten wij altijd de grote zaal voor al onze groepsbijeenkomsten. Om te bezuinigen
op de onkosten zijn we overgestapt naar de naastgelegen kleinere zaal. Hier was op advies van onze
leden toe besloten tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019.
Nu maken we alleen nog gebruik van de grote zaal voor verenigingsbijeenkomsten (wanneer alle
groepen tegelijkertijd aanwezig zijn) en wanneer de kleine zaal bezet is door mensen die een oudere
overeenkomst met De Ark hebben.
Vooruitzicht voor 2020
Ook in 2020 zullen we gebruik blijven maken van de kleinere zaal wanneer deze beschikbaar is. Deze
blijkt prima aan onze behoeften te voldoen.
Op het rooster gaan wij vanaf seizoen 2020-1 voor elke bijeenkomst weer uit van een keuze uit niet
meer dan twee opdrachten.
De afgelopen seizoenen werden dit er gaandeweg steeds meer, met in 2019-2 zelfs een
vlechtwerkopdracht met maar liefst 8 ontwerpen om uit te kiezen. Dit leverde de groepsleiding en de
secretaris steeds meer werk op aan extra voorbeeldmandala’s, kopietjes, scans en foto’s die ook
weer bewerkt en op de website geplaatst moesten worden.

6.0 VERENIGINGSBIJEENKOMSTEN
Verenigingsbijeenkomsten zijn, anders dan groepsbijeenkomsten, bestemd voor alle leden
tegelijkertijd, ongeacht de groep waarbij zij zijn ingedeeld. Het doel ervan is om de band tussen leden
uit verschillende groepen te verstevigen. Het maakt de drempel om gemiste groepsbijeenkomsten in
een andere groep in te halen een stuk lager en biedt de mogelijkheid om (op)nieuw contact te maken
met dames uit de andere groepen.
Ongeacht de aanleiding voor de gezamenlijke bijeenkomst, maakt gezellig samen tekenen er altijd
onderdeel van uit.
In boekjaar 2019 verzorgden wij niet de verwachte twee, maar drie verenigingsbijeenkomsten.
* Op 6 juni 2019 was er onze allereerste Algemene Leden Vergadering met na afloop een opdracht
intuïtief tekenen.
* Op 5 september 2019 hadden wij een gezamenlijke seizoensopening met de lotus als
tekenopdracht.
* Op 19 december 2019 hielden we onze gezamenlijke kerstlunch, met aansluitend het tekenen van
een kerstster.
In 2020 zal Onze Mandala naar verwachting wel weer twee verenigingsbijeenkomsten met
tekenonderdeel houden: de Algemene Leden Vergadering in seizoen 2020-1 en de kerstlunch in
seizoen 2020-2.
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7.0 PROMOTIE
Als gevolg van de gemiddeld hoge leeftijd van onze deelneemsters zijn er bij Onze Mandala bijna elk
seizoen wel leden die om gezondheidsredenen of omwille van zorgtaken niet meer met ons mee
kunnen doen. Om het ledental op peil houden, is het voor ons belangrijk om actief aan ledenwerving
te doen. Dit gebeurt op diverse manieren.
In 2019 startten we met twee voor ons nieuwe promotiestrategieën:
* Wij zochten de samenwerking met organisaties die gelijksoortige doelgroepen als de onze
bedienen, mede zodat zij geïnteresseerden naar ons kunnen doorverwijzen en vice versa.
* We gaven twee tekenmiddagen op locatie.
Vrijwilligersmarkt 2019
We bouwden in 2019 goed contact op met Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam, waardoor wij
konden deelnemen aan de Vrijwilligersmarkt 2019 in de Margriethal in Schiedam. Deze werd in
samenwerking met hen door KLIK Vlaardingen georganiseerd.
Wij waren daar op zoek naar een assistent penningmeester, maar onze uitstalling trok opvallend veel
mensen die interesse toonden in het mandalatekenen.
Tekenmiddagen op locatie
Tekenmiddag bij Jongeren & Senioren Projecten
Mieke Wigmans en Martin Stolk van Stichting Jongeren & Senioren Projecten kwamen begin 2019
spontaan een keer langs in een van de groepen om te kijken hoe het er bij ons aan toe gaat. We
spraken meteen af om een keer bij hen een tekenmiddag te houden als activiteit voor hun jongeren
en senioren. Dit resulteerde op 15 augustus 2019 in onze allereerste betaalde tekenmiddag op
locatie.
Het was een geslaagde activiteit met 10 deelnemers. Voor de meesten was dit de eerste
kennismaking met het zelf mandalatekenen. Een uitgebreider verslag met bijbehorende foto’s van
deze middag is te vinden op https://www.onzemandala.nl/nieuws/tekenmiddag-bij-j-s-projecten.
De aankondigingen en een kort verslag van de middag door J&S projecten vindt u in bijlage VII.
Tekenmiddag bij De 5 Molens
Op de tekenmiddag van 9 oktober 2019 bij seniorencentrum De 5 Molens kwamen slechts 3 van de
beloofde ingeschreven deelnemers opdagen. Omdat wij toch aanwezig waren en de spullen al
hadden klaargezet ging de middag wel door. Met een spontane extra deelnemer erbij kwam het
totaal op 4. Ondanks dit kleine aantal deelnemers werd het een gezellige middag.
Een uitgebreid verslag met foto’s staat op https://www.onzemandala.nl/nieuws/tekenmiddag-bij-de5-molens.
In bijlage VIII vindt u de aankondigingen van De 5 Molens voor deze middag en ons door hen
gedeelde Facebook verslag.
Flyers
‘Breng kleur in je leven!’ Flyer
Op meerdere plaatsen in Schiedam en Vlaardingen hebben wij (soms bij herhaling) flyers
opgehangen en/of neergelegd om nieuwe leden te werven. Het gaat om de volgende locaties:
- Christelijk Zalencentrum De Ark
- Voormalig wijkcentrum Dreesplein
- De 5 Molens
- Diverse Albert Heijn vestigingen in Schiedam en Vlaardingen
- J&S Projecten
- De Ontmoetingstafel in Hof van Spaland
Onze Mandala – Jaarverslag 2019
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Een afbeelding van de flyer vindt u in bijlage IV.
Deze flyer werd ontworpen in de drukkerij van Stroomopwaarts en is rond de kerstperiode van 2017
door hen afgedrukt op de achterkant van hun eigen kerstwensenflyer.
Tijdens de Vrijwilligersmarkt 2019 raakten zo goed als alle flyers op, waarna we zelf de flyer op
kopieerpapier afdrukten om uit te delen.
Stichting J&S Projecten ‘Mandala Tekenen’ Flyer
Op verzoek van Stichting Jongeren & Senioren Projecten (J&S) ontwierp Onze Mandala secretaris
Sandra Breur een flyer in hun huisstijl (zie bijlage VII) ter aankondiging van de tekenmiddag die wij bij
hen zouden houden. Deze flyer is door J&S breed gedeeld op Facebook.
Visitekaartjes
In boekjaar 2019 hebben wij onze visitekaartjes uitgedeeld tijdens de Vrijwilligersmarkt in de
Margriethal en tijdens de 2 tekenmiddagen die wij bij Stichting J&S Projecten en bij De 5 Molens
hielden. Een afbeelding van het visitekaartje vindt u in bijlage V. Uiteraard ontvingen onze nieuwe
netwerkpartners bij Stichting Vrijwilligerswerk Schiedam, Stichting Jongeren & Senioren Projecten,
De 5 Molens, DOCK en Sterk in Company er ook een.
Nederlandse Mandala Vereniging
Sinds nummer 127 (herfst 2018) staat Onze Mandala in het tijdschrift van de Nederlandse Mandala
Vereniging als mandalakring aangeduid. De vermelding in de herfsteditie van 2019 (nummer 130)
vindt u in de bijlage VI.
Sinds begin november 2019 zijn wij ook op hun website terug te vinden al mandalakring, en wel op
https://mandalavereniging.nl/home/mandalakringen/
Krantenartikelen
Wij hebben dit jaar zelf geen wervende artikelen ingestuurd naar de lokale kranten, aangezien die
van vorig jaar ook al niet geplaatst werden. Het plaatsen van een betaalde advertentie is met ons
budget niet haalbaar.
Wel werden wij op 13 augustus 2019 in Het Nieuwe Stadsblad genoemd als organisator van de
tekenmiddag bij J&S Projecten. Dit artikel kunt u teruglezen in bijlage VII.
Onze Mandala Website
De website www.onzemandala.nl wordt gehost door www.jouwweb.nl en is er voor onze leden, om
inspiratie voor opdrachten mee op te doen en huishoudelijke informatie of nieuws op terug te
vinden. Tegelijkertijd zijn wij hierdoor via online zoekmachines ook vindbaar voor geïnteresseerden.
De complete site staat sinds november 2019 in Google aangemerkt als ‘Mijn Bedrijf’. Daardoor
verschijnen we sindsdien bij relevante zoekopdrachten in Google ook als opvallend informatieblok
rechts bovenin.
In bijlage IX is in de Jouwweb statistiek globaal te zien dat de website in 2019 maandelijks tussen 52
(tijdens zomerstop) en 148 bezoekers trok, die per maand samen 101 tot 398 pagina’s bezochten.
Facebook
Onze Mandala facebookpagina
Op onze facebookpagina tonen wij foto’s van door leden meegebrachte mandala’s en plaatsen wij
relevante nieuwsartikelen over Onze Mandala, beide in de hoop nieuwe leden aan te trekken.
Het exacte aantal volgers was 60 op 1 januari 2019 en 67 op 31 december 2019. Het aantal
facebookbezoekers dat onze berichten op zijn of haar tijdlijn te zien krijgt ligt, op enkele uitschieters
na, over het algemeen tussen de 30 en 40. Alleen de berichten van ons die door anderen werden
gedeeld kregen een aanzienlijk groter bereik, met als positieve uitschieter 579 weergaven van onze
aankondiging voor seizoen 2019-2.
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Deze aantallen zijn erg laag. Slechts 7 van de volgers tekenen of hebben getekend bij Onze Mandala
of de voorganger daarvan. Het overgrote deel van onze leden is niet actief op facebook en kan dus
ook geen nieuwe volgers werven.
Facebookberichten over Onze Mandala
Zowel Stichting J&S Projecten als De 5 Molens hebben aankondigingen van de tekenmiddagen die wij
bij hen hebben gehouden op facebook gezet. Na afloop plaatsten zij ook fotoverslagen van die
middagen op hun pagina’s. U vindt deze in bijlage VIII en IX.
Online Schiedams wijkportaal
Door welzijnsorganisatie DOCK werden wij uitgenodigd om voor Onze Mandala een pagina aan te
maken op https://wijkportaal.oostpactdoor.nl/. Deze website was oorspronkelijk alleen bedoeld voor
organisaties en activiteiten in Schiedam Oost, maar zit midden in een transformatie tot portaal voor
heel Schiedam. Sinds 12 oktober 2019 staan wij hierop.
Hopelijk worden op korte termijn alle organisaties en activiteiten buiten Schiedam Oost gemakkelijk
vindbaar via het menu.
Het landelijke platform wijkconnect geeft via de Schiedam foto al wel toegang tot de volledige
Schiedam pagina https://www.wijkconnect.com/schiedam/, waar de donderdagmiddaggroepen van
Onze Mandala nu al als activiteit terug te vinden zijn.
Bijlage X toont onze pagina’s. Vooralsnog is Onze Mandala vermeld in de wijk Kethel, bij gebrek aan
andere passende opties. Wij zullen dit aanpassen zodra mogelijk.
Vooruitzicht voor 2020
In 2020 nemen wij in overweging om subsidie aan te vragen voor promotiekosten. Hiermee zouden
wij ondanks ons krappe budget wel nieuwe flyers kunnen laten printen en betaalde advertenties in
de lokale kranten kunnen laten plaatsen.
Naar verwachting zal https://wijkportaal.oostpactdoor.nl geschikt gemaakt zijn voor gebruik in heel
Schiedam en daarmee door meer mensen bezocht gaan worden. Onze vermelding in dit portaal
maakt Onze Mandala beter vindbaar voor mensen die in Schiedam gericht op zoek zijn naar een
creatieve activiteit.
In 2020 verwachten wij ten minste een tekenmiddag te geven in ’n Tikkie Ouder in Vlaardingen en in
Wijkcentrum Schiedam Oost. Het is goed mogelijk dat wij op herhaling gaan bij een eerdere
tekenmiddaglocatie. Voor eventuele extra tekenmiddagen in 2020 leggen wij contact met nog nader
te bepalen wijk- en/of ontmoetingscentra.
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8.0 INKOMSTEN EN UITGAVEN
Financieel jaarverslag 2019
<Op begin en eindsaldo op de bank na, zijn de bedragen afgerond op een veelvoud van € 5.>
We zijn het jaar gestart met een saldo van € 616,10 op de bank, met nog € 350,- te betalen voor de
zaalhuur van december 2018, inclusief de catering voor de kerstlunch. Per 1 januari 2019 hadden we
dus € 266,10 te besteden.
De grootste inkomstenpost is de ontvangen contributie, totaal over heel 2019 € 1395,-.
Om meer inkomsten te genereren, is dit jaar besloten om workshops te geven tegen € 5 per persoon.
Om dit praktisch uit te kunnen voeren, zijn er tekenmaterialen voor een bedrag van € 435,aangeschaft. Het door ons vooraf ingeschatte bedrag van € 460 is volledig door Stichting Elise
Mathilde gesubsidieerd. Dus méér dan werkelijk is uitgegeven! Met het geven van de 2 workshops is
€ 70 verdiend.
De grootste kostenpost is de zaalhuur à € 1345,- voor ’t gehele jaar.
Om de kosten te verlagen, zijn we in seizoen 2 een aantal keren in een kleinere zaal bijeen gekomen.
Dit scheelt € 5 per middag aan huur. Totaal heeft dit € 55,- minder huurkosten opgeleverd.
Verder is er ca € 110,- uitgegeven aan kantoorartikelen en administratie. Denk hierbij aan
inktcartridges, ordners, postzegels en een uittreksel KvK. De kosten voor de website
(promotiekosten) bedragen € 120,- per jaar.
De bank heeft ook dit jaar géén bankkosten aan ons in rekening gebracht.
Ook onze eigen leden, een vijftal, hebben geld gedoneerd. Bij elkaar een bedrag van € 130,-.
De kerstlunch heeft in totaal € 265,- gekost. Dit bedrag is inclusief wat kerstversiering voor op tafel.
Dit bedrag is volledig gesubsidieerd door fonds Schiedam Vlaardingen! Ook de zaalhuur van die
middag en een uittreksel KvK ten behoeve van de subsidieaanvraag zijn toegekend.
Er is iets minder door het fonds voorgeschoten dan we uiteindelijk hebben uitgegeven, waardoor we
nog € 5,- tegoed hebben.
Twee leden hebben al contributie betaald voor het komende seizoen, dus € 60,- vooruit ontvangen.
En zo sluiten we ’t jaar af met een saldo op de bank van € 418,47.
Verschil met de begroting voor 2019

bedrag

De begroting voor 2019 is al in nov 2018 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met
onvoorziene kostenposten in 't laatste stukje van 2018, waardoor het beginsaldo van 2019
in werkelijkheid € 65 hoger uitkwam dan begroot.

+ € 65,-

De contributie inkomsten zijn begroot aan de hand van het toenmalig aantal leden. We zijn
2019 met een aantal minder leden gestart, met als gevolg dat er € 215 minder aan
contributie is ontvangen dan verwacht.

- € 215,-

Er is een aantal donaties ontvangen, totaal € 130 , welke niet waren begroot.

+ € 130,-
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Vervolg verschil met de begroting voor 2019

bedrag

Pas in 2019 hebben we besloten workshops te geven, die totaal € 70 hebben opgeleverd.

+ € 70,-

Pas nà goedkeuring van de subsidieaanvraag is het tekenmateriaal voor deze workshops
aangeschaft. Stichting Elise Mathilde heeft het aangevraagde bedrag voor tekenmateriaal
gesubsidieerd. Dat bedrag lag € 25 hoger dan de materialen werkelijk hebben gekost.

+ € 25,-

Onverwacht is er tekenmateriaal gekocht en 1 bijspijkermap verkocht, beide voor € 5.

€ 0,-

Zaalhuur voor seizoen 1 komt overeen met de begroting. Voor seizoen 2 waren meer
bijeenkomsten begroot dan er werkelijk plaatsvonden. Plus we hebben in seizoen 2 de
meeste keren een kleinere, goedkopere zaal gehuurd. Bij elkaar scheelt dit € 175.

+ 175

Zowel kantoorartikelen/administratiekosten als promotiekosten zijn nagenoeg correct
begroot.
In beide seizoenen zijn er geen uitgaven gedaan voor representatiekosten evenementen.
Hier was wel een bedrag van € 20 in de begroting voor opgenomen.

€ 0,-

+ € 20,-

De kerstlunch is zoals verwacht door Fonds Schiedam Vlaardingen volledig toegekend.
Dit betekent dat we € 270 positiever eindigen dan vooraf ingecalculeerd.

€ 0,+ € 270,-

We hebben echter per 31 december 2019 nog € 5 aan subsidie over 2019 tegoed
en in 2019 al € 60 aan contributie voor komend seizoen ontvangen.

- € 5,+ € 60,-

We eindigen het jaar met € 325 meer op de bank dan begroot.

+ € 325,-

Het eindsaldo uit de begroting was
Het werkelijk saldo per 31-12-2019 bedroeg afgerond

€ 90,€ 415,-

Begroting 2020
De begroting voor 2020 is opgesteld op 12 november 2019, op basis van het dan aanwezige saldo op
de bank: € 599,26. Over november en december 2019 moet dan nog € 220,- voor zaalhuur en € 20,voor de website betaald worden. Zo starten we de begroting voor 2020 met een saldo van € 360,-.
Eind 2019 bestaat de vereniging uit 23 betalende leden, waarvan 1 lid reeds heeft opgezegd voor
komend seizoen. We verwachten beide seizoenen 22 x € 30,- aan contributie te ontvangen. Over heel
2020 is dat € 1320,-. We zien hierin een dalende lijn door het teruglopend ledenaantal van de
afgelopen jaren.
Het blijft daarom belangrijk om nieuwe leden te werven en onze vereniging onder de aandacht te
brengen. Onze Mandala promoten, netwerken met verschillende instanties en deelnemen aan
evenementen die zich daarvoor lenen is een mogelijkheid daartoe. Om tijdens zo’n evenement een
drankje te kunnen nuttigen is voor het hele jaar 3x € 15,- aan onkostenvergoeding evenementen
begroot.
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Vacature Assistent Penningmeester bij Onze Mandala
Samenstelling ledenbestand
Roosters
Flyer
Visitekaartje
Vermelding in het tijdschrift van de Nederlandse Mandala Vereniging
Tekenmiddag bij J&S Projecten
Tekenmiddag bij De 5 Molens
Vermelding in Schiedams Wijkportaal Oostpactdoor
Begroting 2019
Inkomsten en uitgaven 2019
Begroting 2020

Bijlage I – Vacature Assistent Penningmeester bij Onze Mandala
De vacature op https://www.onzemandala.nl/over-ons/vacature-assistent-penningemeester d.d. 7 september 2019
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De vacature op https://vacaturebank.vrijwilligersschiedam.nl/, met code V1277
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BIJLAGE II - Samenstelling ledenbestand
Ons ledenbestand was als volgt opgebouwd.

Totaal aantal leden

Seizoen 2019-1
Seizoen 2019-2
Per 6 juni*
Per 19 december*
28
25
1
1
2
4
6
6
3
1
4
0

1
1
0
3
6
6
3
1
2
2

Gemiddelde leeftijd
leeftijd oudste lid
leeftijd jongste lid

70,3
89,9
46,9

72,2
90,4
47,4

Gemiddeld aantal jaren lid
duur langste lidmaatschap (in jaren)

7,5
14,8

8,3
15,3

17
8
2
1

16
7
2
0

Aantal leden 45-49 jaar
Aantal leden 50-54 jaar
Aantal leden 55-59 jaar
Aantal leden 60-64 jaar
Aantal leden 65-69 jaar
Aantal leden 70-74 jaar
Aantal leden 75-79 jaar
Aantal leden 80-84 jaar
Aantal leden 85-89 jaar
Aantal leden 90-95 jaar

Aantal leden met woonplaats Schiedam
Aantal leden met woonplaats Vlaardingen
Aantal leden met woonplaats Rotterdam
Aantal leden met woonplaats Rozenburg

* Deze datum is de laatste bijeenkomstdag van het betreffende seizoen.
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BIJLAGE III - Roosters
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Mandalatekenen 1ste deel seizoen 2019
onderwerpen
1.a Argentijns kerkraam op zwart papier
of 'Imago Mundi'.
b Eigen tekening op zwart papier.
2.a Tetraëder. Combineer met 4 elementen of
5 elementen volgens Chinese astrologie.
b 4 elementenmandala of 5 elementen met een
dier er in.
3.a Kolam.
b Voorjaarsbloemen.

4.a Keltisch kruis of key pattern.
b Veren of pauwenmandala.

10 januari t/m 6 juni

Groep 1

Groep 2

Groep 3

10 januari

17 januari

24 januari

31 januari

7 februari

14 februari

21 februari

28 februari

7 maart

14 maart

28 maart

4 april

( 21 maart rommelmarkt )

5.a Mandala met 3 maten cirkels.
b Zendala.
6.a Numerologische mandala.
b Vlindermandala

11 april

18 april

25 april

9 mei

16 mei

23 mei

( 2 mei vakantie )

Algemene ledenvergadering

6 juni
Voor alle groepen
Eerst vergaderen, daarna tekenen.

Uitleg en voorbeelden:
1

“Basisboek symbolen in de mandala” blz. 22 t/m 25 ( Imago Mundi )
Tijdschrift 120 blz.12 ( Argentijns kerkraam )
“Kleur in je mandala” blz. 58/59

2

Tetraëder in “Werkboek Heilige Geometrie“ in de mandala blz. 38 t/m 43
“Natuurelementen in de mandala”
Tijdschrift nr.108 blz. 20/21 en 80/81; nr.110 blz.9 ; nr.115 blz. 25/26 ; nr.123 blz. 33.

3

“Kolam”– Hannie de Jong. Tijdschrift nr.111 blz. 14 en 34
Voorjaarsbloemen: tijdschrift nr.126 blz. 29

4a

“Werkboek Keltisch Tekenen” blz. 165 t/m 179

4b

Verenmandala in Tijdschrift nr.116 blz. 8, “Werkboek Natuurmandala's met zenpatronen blz. 86/87, “Mindfull Kleurboek” en
“Kleur in je mandala” blz. 6 ,
Pauwenmandala: “Oriëntaalse mandala's” blz. 90 t/m 102, kleur op pagina 11, “Natuurmandala's met zenpatronen” blz. 80/81;
Tijdschrift nr.126 blz. 29 , (Dikke)Mindfull kleurboek blz. 26/27

5a

Tijdschrift nr. 123 blz. 9/10

5b

Diverse boeken zendala en zentangle

6a

“Numerologische mandala's ” – Hannie de Jong
“Mandala werkboek Numerologie” – Joke Broekhans
Tijdschrift nr.112 blz.13 ; nr.118 blz. 24 ; nr.121 blz. 23/24 ; nr.122 blz. 11/12

6b

Vlindermandala: “Kleur in je mandala” blz. 1
“Basisboek symbolen” blz.114
Tijdschrift nr.108 blz. 18/19

7

Tijdschrift nr.126 blz. 8/9 en nr.127 blz. 7/8

Mandalatekenen 2de deel seizoen 2019
onderwerpen
1.

Maak een Lotusmandala naar eigen inzicht,
gemakkelijk of moeilijk.

2.

Vlechtwerk, kan zowel gemakkelijk als
moeilijk.

3.

Groep 1

5 september t/m 19 december
Groep 2

Groep 3

5 september
Voor alle groepen

12 september

19 september

26 september

Mandala met bloem of boom die bij je
sterrenbeeld hoort.

3 oktober

10 oktober

17 oktober

4. Keizerskroon of Regenboogmandala,
eventueel met yin-yang erin verwerkt.

24 oktober

31 oktober

7 november

14 november

21 november

28 november

5. Hartmandala gevlochten.

6. Stippelen ( of Arboriginalmandala) met
acrylverf en stokjes.

Kerstlunch en hierna de Kerstster tekenen

5 december

12 december
groep 2 en 3

19 december
Voor alle groepen

Uitleg en voorbeelden:
1

Lotusmandala – basisboek: Lidia van Woerden blz. 18 t/m 21
– boekje Anky Jacques blz. 18 t/m 21

2
3
4

Keizerskroon – basisboek: Lidia van Woerden, blz. 24 t/m 29
– boekje: Anky Jacques blz. 24 t/m 26 + regenboog

5
6

Dot painting – boekje: Anky Jacques blz. 45

Na de Kerstlunch: gevlochten ster met 10 punten: basisboek Lidia van Woerden blz. 49 t/m 51

BIJLAGE IV - Flyer
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BIJLAGE V - Visitekaartje
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BIJLAGE VI – Vermelding in het tijdschrift van de Nederlandse Mandala Vereniging
De vermelding van Onze Mandala als Mandalakring, op naam van groepsleidster Christien van Reeven, in
nummer 130 (herfsteditie 2019) van het Tijdschrift van de Nederlandse Mandalavereniging
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BIJLAGE VII – Tekenmiddag bij J&S Projecten
De flyer van J&S Projecten ter promotie van de tekenmiddag.
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Het krantenartikel ter aankondiging van onze tekenmiddag bij J&S Projecten

Onze Mandala – Jaarverslag 2019

Onze Mandala – Jaarverslag 2019

BIJLAGE VIII – Tekenmiddag bij De 5 Molens
Aankondiging van de tekenmiddag op 15 augustus bij De 5 Molens, die helaas door te weinig
aanmeldingen niet door kon gaan.
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Aankondiging van onze tekenmiddag bij De 5 Molens op 9 oktober 2019 door hun medewerker Anita
Breevoort.
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Door De 5 Molens gedeelde verslag van de tekenmiddag op 9 oktober.
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BIJLAGE IX – Aantal websitebezoekers
Jouwweb statistiek d.d. 4 januari 2020.
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BIJLAGE X – Vermelding in Schiedams Wijkportaal Oostpactdoor
Onze Mandala staat vermeld op het wijkportaal https://wijkportaal.oostpactdoor.nl, dat momenteel
in de overgangsfase naar wijkportaal voor Schiedam Oost naar portaal voor heel Schiedam zit.
Onze Mandala in de Kethel Agenda
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Onze Mandala activiteit ‘mandala tekenen’ in het wijkportaal
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Onze Mandala als organisatie in het wijkportaal Oostpactdoor
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BIJLAGE XI - Begroting 2019
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BIJLAGE XII - Inkomsten en uitgaven 2019
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BIJLAGE XIII - Begroting 2020
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