
 

Bestuursverslag 2021 

    
Het doel van de Stichting Empower Yourself is om de participatie, integratie en welbevinden van 
kwetsbare groepen en personen in de samenleving, die zich in een achterstandsituatie bevinden, 
te verbeteren. De Stichting realiseert dit door scholing en trainingen gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. De Stichting heeft deze uitgangspunten vastgelegd in haar Sociale Impact document.  

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68332904; het RSIN is 
857397060. De Stichting is ANBI aangemerkt. 

Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur is qua samenstelling veranderd gedurende het verslagjaar.  
De samenstelling van het bestuur is dit jaar ongewijzigd gebleven: 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 

• De heer R.E. van Rede, voorzitter 
• mw. T. Van der Bij, secretaris 
• De heer W.J. van der Eijk, penningmeester 
• De heer R.M. Méndez, bestuurder 
• De heer E. Post, bestuurder 

In het verslagjaar waren het aantal vergaderingen van het bestuur, als gevolg van de Corona 
pandemie beperkt en veelal online. Het bestuur vergaderde, met uitzondering van 1 vergadering, 
in alle gevallen in aanwezigheid van Mevrouw M.I. González Saavedra, de directrice. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. 

Terugblik 

We zijn in November 2020 verhuisd naar Canadalaan 1 in Groningen. We hebben een paar 
betaalde opdrachten gehad, met het geld konden we de kantoorkosten dekken.  

Eind februari 2021 zijn we gestart (3 mensen, ook als pilot) met het een jaar traineeschip tot jr. 
software ontwikkelaar PHP – Python – HTML, de theoretische kant is door een ICT-opleiding 
instituut gegeven (StarTel). Het traineeship eindigde eind maart 2022 en de juniors zijn klaar om 
naar een baan te gaan (uiteraard zoals bij elk nieuw baan met een inwerkperiode). We zijn ons 
ervan bewust dat zowel de kersverse full-stack ontwikkelaars als ook de softwaretesters ervaring 
in programmeren en testen moeten opdoen. Daarom is onze vrijwilliger senior software tester (die 
ook programmeert) in juni 2021 gestart met het bouwen van een applicatie, waarbij hij begeleidt in 
het werken volgens de Agile methodiek 


Het is steeds duidelijker geworden dat de traineeship praktischer moet worden. De deelnemers  
leren het meeste van de praktijkervaring. Net als in 2020 zijn stages bij bedrijven uiterst moeizaam 
voor elkaar te krijgen, laat staan een baan voor een junior ICT’er.   



De financiële situatie van de Stichting blijft een  punt van zorg. Door de beperkte financiële 
middelen is het dit jaar niet mogelijk geweest mensen in dienst te nemen. In het vorig 
bestuursverslag is aangegeven dat een groot deel van het salaris van de directrice niet is 
gefactureerd. Dit verslagjaar is dit zijn geheel niet gebeurd. Dit betekent dat de directrice alle 
werkzaamheden pro bono heeft verricht. Hoewel de afspraak ook was dat er alleen bezoldiging 
zou plaatsvinden als de financiële situatie van de Stichting dit zou toelaten, is het duidelijk voor het 
bestuur dat dit op de langere termijn geen houdbare manier van werken is.  

Vooruitblik 
 
In 2022 zal het bestuur samen met de directrice moeten bepalen of de Stichting levensvatbaar is 
of niet en moeten bepalen of de stichting door kan gaan of niet. 

Het vele goede werk dat het afgelopen jaar is verricht, is alleen maar mogelijk geweest door de 
inzet van vrijwilligers en vrienden van de Stichting die hun maatschappelijke betrokkenheid hebben 
getoond door elk op hun eigen wijze bij te dragen aan de sociale impact die SEY wil realiseren. 
Het bestuur dankt al deze mensen van harte voor hun inspanningen. 

  
Haren, 24 november 2022 
Namens het bestuur: 

  
R.E. van Rede      E. Post 
Voorzitter      Bestuurslid 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