Jaarverslag 2018

Algemeen
In 2017 zijn wij begonnen met het voorbereiden van al onze plannen en wij hebben met
dank aan sponsering en vele vrijwilligers (waaronder veel leerkrachten) al drie mooie dagen
mogen plannen.

Het eerste half jaar
In het eerste half jaar hebben wij ons bezig gehouden met het organiseren van onze eerste
evenement. Deze dag stond in het teken van het bekendmaken van de stichtiging.
Via sociale media hebben wij het evenement gepromoot. Tabitha was ook aanwezig en
bezoekers mochten met haar op de foto.
De eerste dag heeft plaatsgevonden op zondag 25 maart 2018, MZJB fotoshoot dag. Een
dag waarop iedereen de show kon komen stelen en een professionele foto mocht laten
maken.

In de wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder toestemming van de ouders
geen foto's online geplaatst mogen worden. Om te voldoen aan de privacywetten hebben wij
de bezoekers onder de 18 jaar een toestemmingsformulier laten ondertekenen om met de
toestemming van ouders gebruik te kunnen maken van het beeldmateriaal.
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere bezoekers foto’s maken tijdens het evenement. Wij
hebben daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat zij ook goed nadenken bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Akoestisch concert
Na een succesvol eerste evenement, gingen wij meteen weer in de startblokken voor het
tweede evenement.
Dit evenement moest een ander karakter krijgen dan de eerste editie. Onze tweede editie
van #mooizoalsjebent op zondag 17 juni was liefdevol. Samen hebben wij mogen genieten
van een optreden van Tabitha live en akoestisch, dankzij de sponsoring van 100% juice. Op
de locatie van Sparkel Group kwamen wij samen en hebben in mooie zitzakken van Ploff,
Tabitha beter leren kennen in een huiselijke sfeer.

Het tweede halfjaar
In de zomervakantie stonden wij op het zomerfestival kwaku op 29 juli. Op kwaku hebben wij
t-shirts verkocht en met de opbrengsten hebben wij materialen gekocht die wij nodig hebben
voor de trainingen.

Na een welverdiende zomervakantie zijn wij weer vol aan de slag gegaan om de trainingen
af te maken. Want daar moesten wij ook de laatste hand nog aan leggen.
Naast het organiseren van de evenementen in het eerste halfjaar hebben zijn wij ook druk
geweest met de ontwikkelingen van de trainingen. Daar de site in mei online is gegaan en
de aanvragen rustig aan binnen kwamen.
Naast aanvragen krijgen wij ook geregeld mailtjes van mensen die onze stichting willen
steunen via hun diensten. Zo zijn wij in contact gekomen met R&D events.
Twee jonge meiden die als passie het organiseren van evenementen hebben. Zij wilden
graag hun steentje bijdragen en daarom zijn wij een samenwerking aangegaan voor onze 3e
dag op 7 oktober. De samenwerking berust op vrijwillige basis.

We doen het samen!
Zoals hierboven benoemd zal zondag 7 oktober onze volgende dag plaatsvinden “We doen
het samen!”. Mooi zoals je bent organiseert een dag waar samenwerken en vriendschap
centraal staat. We bieden een dag voor vrienden om deel te nemen aan 6 verschillende
workshops. Workshop Handlettering, Basketbal, positieve teksten schrijven, chill out,
samenwerken en een kook workshop.

Einde van het jaar
Na het 3e evenement zullen staan er geen nieuwe evenementen gepland in 2018. De
stichting zal zich voornamelijk richten op het geven van de trainingen, de administratieve
afsluiting van het jaar 2018 en een planning maken voor het jaar 2019. In 2019 willen wij
namelijk structureel op de vrijdagen scholen/zorginstellingen bezoeken en nog meer mooie
evenementen organiseren.

#MOOIZOALSJEBENT
#mooizoalsjebent is voor vele jongeren de start geweest om in te zien dat zij niet alleen zijn,
op dit moment hebben wij op Instagram 1748 volgers. Wij plaatsen om de zoveel dagen een
positieve boodschap voor de jongeren en brengen hen op de hoogte van de komende
evenementen of beantwoorden vragen die worden gesteld via persoonlijke berichten.
Op dit moment zijn er meer jongeren die kampen met een negatief zelfbeeld dan ooit
tevoren. #mooizoalsjebent geeft hen de kans om anders te leren denken, om zelfvertrouwen
terug te winnen en mooi te zijn zoals je bent. Wij gaan jongeren helpen op weg naar een
mooie toekomst.
#Mooizoalsjebent is een stichting zonder winstoog-kenmerk, momenteel is de aanvraag voor
de ANBI- status van de stichting in behandeling. Alle donaties zullen worden besteed aan
het behalen van de doelstellingen voor de jongeren.

