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Samenvatting  
De stichting Gouden Verhalen heeft in 2021 een bijzonder ontwikkeling 
doorgemaakt. Er is steeds meer begrip en waardering voor de activiteiten. Een 
grotere kring van organisaties, instellingen en deelnemers raken bekend met de 
activiteiten van de stichting. Meerdere organisaties hebben ons dit jaar zelf 
benaderd en gevraagd, om voor hun doelgroep projecten te organiseren. 
 
We kregen ook veel publiciteit. Het hoogtepunt van het jaar was een expositie in 
Museum Haarlem. Hierbij werden tekeningen en boeken van vele deelnemers die 
het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan Gouden Boeken bijeenkomsten 
tentoongesteld. Een mooie afsluiting van de vele online bijeenkomsten tijdens de 
corona-periode of de enkele cursussen die wel op locatie konden plaatsvinden. 
Sommige deelnemers zagen elkaar voor het eerst live tijdens de feestelijke 
opening. In het verlengde was ook een expositie en serie workshops in Centrum 
Schalkwijk, wat veel mensen bereikte, die anders niet in de gelegenheid zijn om 
hun verhalen te delen. 
 
Onze culturele activiteiten hebben we ook kunnen uitbreiden. Er is in 
samenwerking met Hart Haarlem en Kennemerhart Oppeppers hard gewerkt 
aan de realisatie van het festival Goudmakers in Haarlem Noord. Een sociaal 
cultureel festival waarbij kunstenaars met buurtbewoners kunstuitingen vorm 
geven, waarbij ontmoeting en verhalen delen centraal staat. In december 2021 
was de startbijeenkomst met de deelnemende kunstenaars.  
 
Het jaar sloten we af met vier indrukwekkende bijeenkomsten in het Inloophuis 
Zuid-Kennemerland in Schalkwijk.    
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Activiteiten  
 
1. Gouden Boeken cursussen 
In 2021 zijn op vier nieuwe locaties Gouden Boeken cursussen verzorgt. Daarnaast 
zijn op 2 locaties de cursussen uit 2020 afgerond, omdat deze door corona niet 
eerder afgerond konden worden. Hieronder een kort verslag van elk van deze 
locaties.   
 
 Ontmoetingscentrum Schalkhart | Kennemerhart | Haarlem-Schalkwijk 
Okt 2020 – Apr 2021 | 10 bijeenkomsten | 14 deelnemers 
 
Helaas konden een aantal 
bijeenkomsten eind 2020 geen 
doorgang vinden, maar zijn deze in 
maart – april 2022 alsnog vervolgd. 
Opvallend was dat alle deelnemers 
nog precies wisten wat ze getekend 
hadden. Op dat vlak werkte hun 
geheugen nog goed.  
 
Op de laatste bijeenkomst zijn 
familieleden en vrienden 
uitgenodigd om online mee te 
kijken naar de presentatie van ieders 
boek. Hierbij was ook Haarlem105, 
een lokale televisiezender, aanwezig 
die een opname heeft gemaakt van 
de verhalen van de deelnemers.  
Zie hier het resultaat. 
 

 
Een deelnemer afkomstig uit Afghanistan voelde zich zo gezien en blij op deze middag, dat 
hij uitriep: ‘The best day ever!’ Hij vertelde zijn verhaal als arts in Kabul, waar hij meer dan 
40 jaar gewerkt heeft.  Via de tekening kon hij uiting geven aan zijn geschiedenis, ondanks 
dat hij de Nederlandse taal niet goed beheerste. 

 
 
 
 Woonzorgcentrum Schoterhof | Kennemerhart | Haarlem-Noord 
Okt 2020 - Apr 2021 | 10 bijeenkomsten | 7 deelnemers 
 
Schoterhof is een woonzorgcentrum in Haarlem-Noord, waar mensen wonen met 
een lichamelijke en/of geestelijke beperking, zoals Parkinson, dementie en 
algemeen slechte gezondheid. Deze Gouden Boeken bijeenkomsten moesten 
ook afgebroken worden in verband met de corona lockdown. In april 2021 zijn de 

https://www.youtube.com/watch?v=R0pZrKU5Rp0
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bijeenkomsten hervat. De tekeningen zijn voor deze groep gebonden in een boek 
met de verhalen erbij die vrijwilliger Hennie Kuijer had opgehaald tijdens de 
bijeenkomsten.  

 
 
 
De bijeenkomsten waren intiem en zeer de moeite waard voor de deelnemers. 
Herinneringen worden verwerkt en opnieuw besproken. Zingeving en 
levenswerking komen aan de orde.  
 
 Dreefhart | Kennemerhart Oppeppers Dichtbij | Heemstede 
Mrt – Apr 2021 | 4 bijeenkomsten | 8  deelnemers 
 
Plein 1 in Heemstede is een nieuwe locatie van Kennemerhart waar ouderen 
worden verwelkomt. In samenwerking met Denise van Nieuwenhuizen zijn 
bijeenkomsten georganiseerd voor ouderen met een haperend brein. Het waren 
vier mooie bijeenkomsten met een verrassend resultaat. 
 
Deze bijeenkomsten zijn gefinancierd door Kennemerhart. 
 
 ABC Architectuurcentrum | Haarlem Centrum 
Okt – Dec 2021 | 9 bijeenkomsten | 7 deelnemers 
 
Het ABC architectuur centrum is een inspirerende locatie midden in het centrum 
van Haarlem. Als vervolg op de expositie in het naburige Museum Haarlem, is er 
een nieuwe groep tekenaars ontstaan van thuiswonende ouderen. De thema’s in 
deze serie Gouden Boeken heeft regelmatig te maken met Haarlem, met huizen, 
met wonen, met herinneringen aan buurten, maar ook zeer persoonlijke 
onderzoeken naar lichtvoetige doch diepe levensonderwerpen.  
 
De cursus is door bijdragen van deelnemers gefinancierd. 
  

Mevrouw Bakker (99): ‘Er gaan 
steeds laatjes open in mijn 
hoofd. Ik herinner me de gekste 
dingen weer!’. Zo herinnerde ze 
zich opeens een vakantie als 
meisje van zes naar Enkhuizen, 
wat resulteerde in een prachtige 
tekening van de drommedaris, 
de fietstocht in de nacht, en 
andere details. Ze was helemaal 
opgetogen dat dit opeens weer 
haar te binnen was geschoten. 
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 Inloophuis Zuid-Kennemerland | Locatie Schalkwijk  
Nov 2021 – Jan 2022 | 5 bijeenkomsten | 6 deelnemers 
 
Twee jaar geleden verzorgden we ook een serie bijeenkomsten op deze locatie en 
er werd nog steeds over gesproken en naar gevraagd. In overleg met coördinator 
Manon Boom is besloten om een korte serie met de frequentie van om de twee 
weken te organiseren. De groep was vrijwel direct volgeboekt. Er was duidelijk 
een behoefte naar verdieping, verwerking, en ontmoeting in deze intense periode 
na corona. Gouden Boeken voldoet op een speelse manier aan die wezenlijke 
behoefte, waarin verhalen gedeeld kunnen worden die een grote waarde hebben 
voor iemands levenswandel.  
 
De opdrachten in deze cursus 
waren gericht op ondersteuning en 
versterking tijdens ernstige ziekte. 
De steunende werking van de 
groep, de humor, lichtheid en 
speelse manier van omgaan met 
zware onderwerpen maakten deze 
bijeenkomsten tot iets speciaals. 
Het bleek opnieuw dat tekenen en 
schrijven een deel in de hersenen 
activeert, waardoor een positief 
gevoel ontstaat. Hiermee groeit de 
eigenwaarde en zelfwaardering. Dit 
is vooral van belang voor mensen 
die ernstig ziek zijn.  
 
 Dunamare Onderwijsgroep 
Mei - Aug 2021 | 3 bijeenkomsten | 6 deelnemers 
 
Dunamare Onderwijsgroep is een overkoepelende organisatie die 22 middelbare 
scholen in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer onder zijn koepel heeft. 
Zij wilden een cursus Gouden Boeken aanbieden voor personeel die bijna met 
pensioen gingen. Om hun ervaringen en verhalen vast te leggen en te delen met 
nieuwe collega’s. Er startte een enthousiaste groep, maar door werkdruk konden 
de leraren geen tijd meer vrijmaken voor deze activiteit. Na 3 bijeenkomsten is 
besloten om de bijeenkomsten begin 2022 voort te zetten. 
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2. Online Gouden Boeken 
Jan – Dec 2021 | 62 bijeenkomsten | 38 unieke deelnemers 
 
Het online aanbod, wat in 2020 is opgezet, is geheel 2021 op de woensdagochtend 
van 10.00 – 12.00 uur voortgezet, ook in de zomervakantie. In februari is gestart 
met een donderdagavond-groep. Hier bleek echter niet heel veel vraag naar, 
waardoor deze na 5 maanden weer is stopgezet. Deelnemers kopen een 
strippenkaart en doen mee wanneer het hun past. Hierdoor zijn er steeds 
verschillende groepen, maar is er wel sprake van een hechte groep. In elke 
bijeenkomst wordt een ander thema aangeboden. De waardering voor deze 
wekelijkste bijeenkomsten is zeer hoog. In de bijeenkomsten wordt op een lichte 
manier de meest diepe dingen gedeeld, en er is veel vertrouwen en openheid. 
Tekenen maakt vrolijk, maakt positief en de ochtenden tillen iedereen op. 
Ondanks dat we niet fysiek bijeen zijn, wordt het als zeer samen en verbonden 
ervaren. 
 

 
 

  

Deelnemer Online Gouden Boeken 
 ‘Het is een life-line voor me, en helpt me echt nu ik mantelzorger ben voor mijn 
man met een Parkinson en ik het huis bijna niet uit kan. Ik knap hier zo van op.’ 
 
‘De lessen weken iets los. Ik heb een tekening over mijn zus gemaakt, en na een 
lange stilte tussen ons, belde ze me opeens. Ik heb haar de tekening laten zien, 
en we hebben enorm gelachen en gehuild. Het contact is weer goed, zo fijn!’ 
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3. Workshops 
 Centrum Schalkwijk 
Sept 2021 | 5 workshops | 50 deelnemers 
Centrum Schalkwijk vierde zijn 50 jarig bestaan. Gouden Boeken werd gevraagd 
om hier invulling aan te geven. Midden in het winkelcentrum werden vijf 
workshops gratis verzorgd voor bewoners van Schalkwijk om op een 
laagdrempelige manier in contact te komen met de bijeenkomsten van Gouden 
Boeken. Er bleek vraag naar, alle 5 de workshops waren vol en er deden in totaal 
50 deelnemers mee.  
 
Het was een bijzondere gelegenheid om buurtbewoners met elkaar in contact te 
brengen en hun verhalen een podium te geven. Iets wat voor veel bewoners in 
Schalkwijk niet vanzelfsprekend tot de mogelijkheden behoort. In zeer korte tijd 
ontstond er een zeer ontspannen sfeer en deelden de aanwezigen hele 
persoonlijke unieke verhalen met elkaar.  
 

 
 Museum Haarlem 
Okt 2021 | 1 bijeenkomst | 15 deelnemers 
In het kader van de expositie Gouden Boeken in Museum Haarlem, zijn bezoekers 
uitgenodigd om ook deze manier van tekenen te ervaren. Op 10 november waren 
er 15 deelnemers, die tussen de expositietekeningen in hun eigen ervaringen in 
tekening vast legden. Een moeder had haar dochter mee, die ontzettend genoot 
en inmiddels via de online Gouden Boeken bijeenkomsten ook af en toe aansluit.  
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 Tandem voor mantelzorgers | Hart Haarlem 
Nov 2021 | 1 bijeenkomst | 19 deelnemers 
De workshop werd tijdens de ‘Dag voor de mantelzorger’ aangeboden. De leeftijd 
van de deelnemers was gemiddeld 70+. De opdracht ging over een herinnering 
die plezier en voldoening gaf. Daaraan terugdenken bracht ruimte en bracht 
mensen op ideeën om weer op te laden. Het was een bijzondere ervaring, de 
mantelzorgers ervoeren deze manier van laagdrempelig tekenen als zeer prettig 
en ontspannend.  
 
 

 

  

Deelnemer  
‘Het is fijn dat ik zelf even aandacht krijg, tijd voor mezelf en aandacht voor iets wat 
me goed doet. Voel me een stuk vrolijker vandaag.’ 
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4. Exposities 
In de exposities worden de makers op een podium gezet, dat heeft een zeer 
positief effect. Het toe leven naar een expositie, dit delen met de kring om je heen, 
je verhaal kunnen houden, erkenning en waardering krijgen, alles draagt bij tot 
meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Ook kijken familie en vrienden 
anders naar deelnemers. Ze horen andere verhalen en de positie van 
“onbelangrijke oudere” wordt hiermee doorbroken. Het leidt tot weer nieuwe 
ontmoetingen en nieuwe dwarsverbanden. 

 
 Haarlem Museum | Sept – Okt 2021 
Het project Gouden Boeken mocht van begin september tot en met eind oktober 
tekeningen exposeren in het café van Museum Haarlem. Alle cursisten waren 
uitgenodigd om originele tekeningen of boeken aan te leveren. Samen met het 
museum werd de expositie vorm gegeven. Meer dan 75 tekeningen en 10 boeken 
zijn in deze periode tentoongesteld. Op 3 september was de feestelijke opening 
van de expositie. Deelnemers waren trots dat hun werk in een museum hing. De 
expositie genereerde veel publiciteit. 
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 Centrum Schalkwijk | Sept – Dec 2021 
De expositie in (winkel) Centrum Schalkwijk was een overzicht van 50 tekeningen 
geprint op A2 formaat. Eind september 2021 zijn 25 tekeningen van deelnemers 
aan cursussen van Gouden Boeken in Schalkwijk op A2 formaat afgedrukt op 
harde borden en opgehangen. Vervolgens is de expositie met 25 tekeningen 
uitgebreid met tekeningen uit de workshops en tot december 2021 blijven 
hangen.  Deelnemers van de workshops waren ontzettend trots dat hun tekening 
en verhaal voor een periode van 3 maanden zichtbaar was in het winkelcentrum. 
Na afloop kregen de deelnemers de geëxposeerde tekening op A2 formaat mee 
naar huis. 
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5. Zij-programmeringen 
 
 Spelen met Tijd | Samenwerking met Stadstoneel 
Nov 2021 – Feb 2022 | 10 bijeenkomsten | 10 deelnemers (allen 70 jaar en ouder) 
 

Theatermaker Joanne Swaan en Eva 
Durlacher werkten met bewoners van 
de wijk De Pijp in Amsterdam samen 
aan het uitzoeken van gebeurtenissen 
en ervaringen die de tijd kleur hebben 
gegeven en ze helpen dit uitbouwen 
tot een theatraal verhaal.  
 
In een serie van 10 bijeenkomsten is er 
eerst getekend en geschreven. De 
verhalen die uit de tekeningen en 
teksten naar voren kwamen zijn met 
theatrale oefeningen in het 
Ostadetheater tot een voorstelling 
gesmeed. 

Het decor van de vertellingen waren de geprojecteerde tekeningen die als 
achtergrond van het verhaal een belangrijke rol speelden. De bijeenkomsten zijn 
afgesloten met een presentatie voor vrienden en familie. 
 
Toekomst: De samenwerking met Joanne Swaan was een leerzame oefening om 
beter te leren om deelnemers te begeleiden om verhalen op een podium 
brengen.  
 
 Troosttas | Samenwerking met Haarlem Effect 
Een op de drie van de mensen die worstelen met ernstige eenzaamheid is haar of 
zijn partner verloren. Daarom bedacht de werkgroep Eenzaamheid en 
Levensmomenten de Troosttas. Deze wordt uitgedeeld aan mensen wiens 
partner is overleden en bevat naast tastbare ingrediënten ook informatie over 
plekken en workshops waar weduwen en weduwnaars gelijkgestemden kunnen 
ontmoeten. Stichting Gouden Verhalen biedt in dit kader ook een gratis 
workshop Gouden Boeken aan. Tot op heden is er nog geen vraag geweest naar 
deze workshop.  
 
De werkgroep bestaat uit collega’s van stichting Nabestaandenzorg, DOCK, 
Getijden Uitvaartzorg, Burennetwerk Haarlem en Haarlem Effect. 
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6. Gouden Boeken tekenopdrachtenboek 
De stichting heeft het eerste Gouden Boeken 
tekenopdrachtenboek van Eva Durlacher laten ontwerpen 
en drukken. Deze is in december 2021 in de verkoop gegaan 
voor € 17,50 per stuk. Er is vraag vanuit heel Nederland en 
meerdere zorg- en welzijnsorganisaties hebben deze 
tekenopdrachtenboeken aangeschaft. Daarnaast ishet 
boekje ook bij meerdere winkels in Haarlem te koop.  
 
Tekst en tekeningen  | Eva Durlacher 
Ontwerp   | Vincent Wijers 

 

7. Gouden Boekenclubs 
Eerste Gouden Boekenclub is ontstaan uit de deelnemers van de cursus op 
locatie De Luifel (WIJ Heemstede). Drie deelnemers spreken nu regelmatig af om 
samen thuis verder te tekenen aan de hand van opdrachten uit het 
tekenopdrachtenboek. 

 

8. Goudmakers Haarlem Noord 
In samenwerking met stichting Hart 
Haarlem en Kennemerhart Oppeppers is 
met succes een subsidieaanvraag 
aangevraagd voor een cultureel project in 
Haarlem Noord. Zeven kunstenaars gaan 
met een groep buurtbewoners 3 maanden 
aan de slag. Elk in de eigen discipline zoals 
dans, percussie, buurttheater, mozaïek, 
ontwerpen met stoffen, beeldende brieven 
en straatkunst. In december 2021 was de 
startbijeenkomst met de meewerkende 
kunstenaars. Er was veel enthousiasme om 
dit project verder samen vorm te geven. Op 
25 juni 2022 is de afsluitende 
Goudmakerdag, waarin alle projecten voor 
buurtbewoners worden getoond. Eva 
Durlacher is de artistiek leider en Debbie 
Claassen de projectleider van dit project. 
Meer informatie: www.goudmakers.nl. 
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Communicatie en Publiciteit 
 
Publiciteit 
Op verschillende momenten kreeg Gouden Boeken publiciteit. Zowel op tv, social 
media, kranten als tijdschriften. Zie hieronder een overzicht. 
 
Gouden Boeken bij Schalkhart 
Haarlems Weekblad | 14 april 2021 
Ouderen Kennemerhart Oppeppers presenteren naslagwerk over hun leven | 
Haarlems Weekblad | Nieuws uit de regio Haarlem 
 
Haarlem105 | 15 april 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=R0pZrKU5Rp0 
 
Expositie Museum Haarlem  
Haarlems Weekblad | 17 augustus 2021 
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/700852/kleine-expositie-rond-
gouden-verhalen-project-in-museum-haarlem 
 
Haarlems Dagblad | 7 september 2021 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210906_60607241?utm_source=googl
e&utm_medium=organic 
 
Centrum Schalkwijk | Workshops Gouden Boeken 
Haarlems Weekblad | 21 september 2021 
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/activiteiten/754098/burgemeester-jos-
wienen-snijdt-taart-van-50-meter-aan 
 
Interview BeterOud | nieuwsbrief december 2021 
https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/december/ouderen-maken-gouden-
boeken-over-hun-leven 

 
Folders 
Voor elke cursus zijn flyers gemaakt voor de werving van deelnemers. Standaard 
worden daar de financiers op vermeld.  
 
Poster 
Museum Haarlem heeft een poster en flyers ontworpen voor de communicatie 
rondom de expositie in Museum Haarlem.  
 
Social Media 
Activiteiten zijn onder de aandacht gebracht via eigen social media kanalen, zoals 
Facebook en LinkedIn. Daarnaast hebben de samenwerkingspartners ook 
berichten op hun eigen kanalen ingezet.  
 

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/maatschappelijk/678688/ouderen-kennemerhart-oppeppers-presenteren-naslagwerk-over-hun-
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/maatschappelijk/678688/ouderen-kennemerhart-oppeppers-presenteren-naslagwerk-over-hun-
https://www.youtube.com/watch?v=R0pZrKU5Rp0
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/700852/kleine-expositie-rond-gouden-verhalen-project-in-museum-haarlem
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/kunst/700852/kleine-expositie-rond-gouden-verhalen-project-in-museum-haarlem
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210906_60607241?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210906_60607241?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/activiteiten/754098/burgemeester-jos-wienen-snijdt-taart-van-50-meter-aan
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/activiteiten/754098/burgemeester-jos-wienen-snijdt-taart-van-50-meter-aan
https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/december/ouderen-maken-gouden-boeken-over-hun-leven?utm_medium=email
https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/december/ouderen-maken-gouden-boeken-over-hun-leven?utm_medium=email
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Nieuwsbrief 
Elk seizoen verzorgt stichting Gouden Verhalen een nieuwsbrief voor 800 leden.  
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Partnerships | Fondsenwerving  
 
Steeds meer organisaties binnen zorg- en welzijn in de regio Haarlem en 
Amsterdam zien de meerwaarde van Gouden Boeken voor hun cliënten. Zij zijn 
dan ook steeds meer bereid om financieel bij te dragen aan Gouden Boeken 
bijeenkomsten. Ook wordt Gouden Boeken meer gevraagd om bijeenkomsten te 
organiseren voor diverse organisaties. Het echt financieel draagkrachtig maken, 
blijft nog een aandachtspunt. 
 
Een overzicht van samenwerkingen in het afgelopen jaar 
Stichting Kennemerhart 
Stichting Inloophuis Zuid-Kennemerland 
Stichting Tandem voor mantelzorgers 
Stichting Stadstoneel 
Stichting Burennetwerk 
Stichting Nabestaandenzorg 
Stichting Dunamare Onderwijsgroep 
Museum Haarlem 
ABC Architectuurmuseum 
Centrum Schalkwijk 
 
Door het doorschuiven van activiteiten, lag de focus begin 2021 vooral op het 
afronden van projecten uit 2020. Vervolgens zijn er rond de zomer plannen 
gemaakt voor een grote aanvraag ter verduurzaming van Gouden Boeken. Deze 
aanvraag is ingediend bij het Lang Leve Kunstfonds (LLKF) en het 
Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem. Beiden hebben positief 
beoordeeld. Het LLKF vooral op de uitvoer van de verschillende activiteiten. De 
gemeente voor het opnieuw organiseren van een expositie.  
 
Een aanvullende aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie staat in de 
planning, waarbij nadrukkelijk wordt gezocht naar een samenwerkingspartner in 
het sociale domein. Hier moet nog nadrukkelijker gekeken worden, hoe deze 
samenwerking eruit moet komen te zien. Het streven is om in 2022 de 
subsidieaanvraag te versturen. 
 
Toegekende subsidies in 2021 
Lang Leve Kunstfonds   | Gouden Boeken in Haarlem eo  € 30.000 
Cutuurstiumuleringsfonds  | Expositie     € 3.410 
Stichting Hart   | Goudmakers Haarlem Noord  € 7.744
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Toekomst 
 
Online Gouden Boeken heeft nieuwe mogelijkheden ontdekt. Ook online blijft de 
essentie van het herinneren en delen van je levensverhalen staan. In 2021 gaan we 
nieuwe wegen verkennen, waarmee nog meer mensen hun levensherinneringen 
kunnen tekenen en delen. Daarnaast blijven we online bijeenkomsten 
organiseren en indien de maatregelen het weer toelaten ook op locatie. 
 
Geplande activiteiten in 2022 
(Online) Gouden Boeken bijeenkomsten 
• Online voortzetten op woensdagochtenden 
• Start bijeenkomsten bij Incluzio Leiderdorp  
• Nieuwe cursus bij ABC Architectuurcentrum, WIJ Heemstede 
• Gouden Boeken voor leerkrachten die bijna met pensioen gaan (Dunamare) 
 
Goudmakers Haarlem Noord 
Het Goudmaker Haarlem Noord organiseren en in juni tot een mooi eind 
brengen.  
 
Zij-programmering 
Kamerata-Zuid heeft Eva Durlacher benadert om mee op tournee te gaan en 
tijdens de bijeenkomsten herinneringen aan muziek op te halen.  
 
Opzetten van Train-de-trainer programma 
In 2022 wordt het train-de-trainer programma voor zorgmedewerkers verder 
uitgewerkt en onderzoek gedaan naar vraag vanuit het werkveld. 
 
Aanvullende financiering  
De stichting zet zich wederom in voor het benaderen van fondsen voor 
financiering voor het verduurzamen van de activiteiten vanuit de stichting en 
nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien. Hierbij wordt ook expliciet gezocht naar 
samenwerkingspartners op structurele basis activiteiten te kunnen organiseren. 
In het voorjaar wordt het Fonds voor Cultuurparticipatie aangeschreven voor een 
subsidie voor langere duur.  
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Organisatie 
 

 
 
Het stichtingsbestuur is afgelopen jaar 6 keer bijeen geweest. In februari 2021 trok 
Mirjam MacLean zich terug als secretaris. Margriet Gordijn nam haar functie over 
en er werd een nieuwe penningmeester gevonden, John van de Gevel. Mirjam 
MacLean blijft echter wel aanwezig als adviseur van het bestuur en 
ondersteuning op het uitvoerende vlak voor Eva Durlacher. Eva Durlacher en 
Debbie Claassen zijn veelal ook aanwezig tijdens de vergaderingen voor duiding 
en delen van geplande activiteiten en ontwikkelingen. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting Gouden verhalen wordt gevormd door 
 
Karin Wissenburg | Voorzitter 
Publiciteitmedewerker diverse welzijnsorganisaties  
 
Margriet Gordijn | Penningmeester 
Creatief therapeut AvL ziekenhuis 
 
John van de Gevel | Penningmeester 
Arbeidsdeskundige 
 
Uitvoering Gouden Boeken 
Eva Durlacher | Beeldend kunstenaar en levenscoach 
Goudader Trainingsbureau 
 
Debbie Claassen | Organisatorische en administratieve ondersteuning 
Deb Projectsupport 
 

  

Stichting Gouden Verhalen 
De stichting Gouden verhalen stimuleert mensen om hun herinneringen en 
inzichtenuit te drukken door middel van creatieve opdrachten en technieken.  
Daarvoor worden creatieve trainingen en cursussen georganiseerd. Ook produceert 
de stichting theater, storytelling, film, mixed media en exposities. De trainingen zijn 
toegankelijk voor iedereen met of zonder tekentalent. Voor vakmensen als 
docenten zijn speciale trainingen ontwikkeld. 
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Financieel 
 
Het boekjaar 2021 loopt nooit helemaal gelijk met de uitvoer en betaling van 
fondsen. Fondsen betalen veelal achteraf op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten. Pas na verantwoording en uitbetaling van de fondsen, kan het loon voor 
uitvoer worden bepaald.  
 
De stichting heeft het boekjaar 2021 met een positief resultaat á € 5.157,46 
afgesloten. Dit komt doordat de uitvoerkosten van het project Online Gouden 
Boeken op het boekjaar 2020 drukten en de fondsen begin 2021 hebben 
uitgekeerd. Een overzicht van inkomsten en uitgaven vindt u in onderstaande 
tabel. Een specificatie van de kosten en inkomsten zijn opvraagbaar. 
 
De inkomsten in boekjaar 2021 bestonden naast subsidies verkregen van stichting 
RCOAK, Sluyterman van Loo, VSB fonds en Cultuurstimuleringsfonds, uit 
bijdragen van samenwerkingspartners stichting Kennemerhart, stichting Hart, 
stichting Dunamare onderwijsgroep,  en stichting Stadsparels. Aanvullend zijn de 
inkomsten vanuit deelnemersgelden en de verkoop van het Gouden Boeken 
tekenopdrachten boek. 
 
Belangrijk blijft voor komende jaren om de opbrengsten uit fondsenwerving te 
stabiliseren en het aangaan van partnerships met marktpartijen om de groeiende 
vraag naar Gouden Boeken bijeenkomsten en het verduurzamen hiervan te 
kunnen financieren. 
 

 

Kosten stichting Uitgaven Inkomsten Balans
Zakelijke Bankkosten 132,13€                
Representatiekosten 280,88€                

Bedrijfsmiddelen 25,00€                  
Porto kosten 173,58€                

Website, communicatie, promotie 252,38€                
Overig 300,00€                

Uitvoeringskosten Gouden Boeken
Loon 38.171,73€          

Materiaal 1.173,98€            
Digitale middelen 118,51€                

Inkomsten
Fondsen 39.969,00€         

Deelnemersgelden 5.701,65€           
Verkooop Tekenopdrachtenboek 115,00€              

Donaties -€                     
Tegemoetkoming deelnemersgelden 
vanuit donaties
Totaal 40.628,19€          45.785,65€         5.157,46€                          


