JAARVERSLAG 2020
JANUARI 2020
Banksaldo 22.000 euro.
Veel positieve reacties: ‘Heel goed wat je doet’.
De eerste drie draaidagen bij ggz-instelling Pro Persona.
Meer zien en lezen? Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

Jöran in de
separeercel tijdens
de draaidagen bij
Pro Persona

FEBRUARI 2020
Per 19 februari is Verona geen voorzitter meer. Zij
vervult de rol van interim-voorzitter tot er een nieuwe
voorzitter is.
ANBI-status, met terugwerkende kracht toegekend per
6 december 2019.
Stichting Take 4 gaat zich actiever met fondsenwerving
bezighouden.

MAART 2020

APRIL 2020

Start nieuwe team Fondsenwerving. Opstellen lijst van
organisaties met wie we een connectie willen maken en
die ons mogelijk financieel willen steunen.
Team Zlatan is gek (filmmakers, ondersteuners en
bestuur Take 4) stapt over op online meetings vanwege
corona.

Corona brengt twijfels met zich mee over de fondsenwerving. Is het slim om partijen nu te vragen om een
donatie? Wel doen we een paar subsidieaanvragen de
deur uit.
Vincent de Groot wordt bestuurslid Take 4 (met name
om zich op de fondsenwerving te richten).
Focus op het schrijven van de synopsis (korte samenvatting) en treatment (beschrijving van inhoud en
verloop) van de docufilm.

MEI 2020
Jöran trekt zich een paar dagen terug met zijn medische
dossiers, oude dagboeken en de gedachten en ideeën die
hij tijdens en na zijn eerste psychose op papier heeft gezet.
Brief ‘verzoek om financiële bijdrage’ (voor fondsenwerving) is af.
Bij grotere en kleinere fondsen en verstrekkers worden
subsidieaanvragen gedaan.

JUNI-JULI-AUGUSTUS 2020
Corona en de vakantie halen de snelheid uit het werk van
Take 4. Koude acquisitie blijkt niet succesvol en het
werven van donateurs verloopt moeilijk.
Wel is er succes met het op papier zetten van het script
voor de docufilm.
Psychiater Marc Lochmann van Bennekom (Pro Persona)
geeft mooie steunbetuiging: “Ik vind het geweldig dat
Jöran bezig is met het maken van een documentaire over
zijn ervaringen met de bipolaire stoornis. Hij is gedreven
en vol passie bezig met het realiseren van een persoonlijk
document, maar het reikt veel verder dan dat. De documentaire kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan
een beter begrip en meer acceptatie van de aandoening
bij andere mensen met een bipolaire stoornis, bij naasten,
belangstellenden, maar zeker ook zorg-verleners. De
documentaire biedt een unieke kans om de impact die de
aandoening heeft op zijn leven, te laten zien. En ook de
veerkracht waar hij blijk van geeft, vanuit zijn perspectief
mee te kunnen beleven. Ik ben ervan overtuigd dat hij
met zijn inzet en overtuigingskracht deze doelen ook kan
verwezenlijken."

SEPTEMBER 2020
Jöran wordt 38 op de 6e
van deze maand. Hij viert
het in het park. Ook met
zijn vrienden van Take 4
en het projectteam. “Lang
geleden dat ik me op die
dag zo prettig gevoeld
heb”, zegt hij na afloop.
Rob Vullings en Stef
Schenkelaars treden toe
tot het bestuur van
Stichting Take 4; Rob
wordt de nieuwe
voorzitter, Stef adviseur
van het bestuur.
We gaan nog hard op zoek
naar donateurs en
subsidieverstrekkers en
maken op 1 januari 2021
de definitieve balans op.
Met dat bedrag gaan we
de film maken.

Verjaardag in
het park

OKTOBER 2020
Jöran en Take 4 voeren goede gesprekken met een paar
geïnteresseerde en interessante partijen, zoals de
HAN/Zorgalliantie en SPIG.

NOVEMBER 2020
We schakelen een belbureau in dat namens Stichting Take
4 potentiële donateurs over de streep probeert te trekken.
Jöran heeft een afspraak met Jan Jacobs, wijkagent
Zorgmijders in Nijmegen.
Vincent legt zijn bestuursfunctie neer.
De teller staat op 34.800 euro.

DECEMBER 2020
Dankzij vereende inspanningen maken we een eindspurt
met de fondsenwerving: begin december noteren we een
stand van 39.250 euro.
Jöran bezoekt burgemeester Bruls. Je leest hier hoe dit
bijzondere gesprek gelopen is.

Meer zien en lezen? Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

We sluiten het jaar af met zicht op 55.000 euro.

Een prachtig begin van 2021
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Jöran in
gesprek met
wijkagent Jan
Jacobs

