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1. Voorwoord 
 
2018 was een jaar waarin we veel geleerd hebben, gegroeid zijn in aantal vrijwilligers, bezoekers en begroting 
en een jaar waarin we vooral nog sterker ons eigen verhaal zijn gaan vertellen via het Icarus project: wordt ook 
imperfectionist!  
 
Stichting Vitamine Z heeft als missie het (filosofisch) antidepressivum te zijn voor jongvolwassenen; de 
doelgroep die het hardst getroffen wordt door burn-out en depressie. Dit doet zij door een brug slaan tussen 
de leefwereld van jongvolwassenen aan de ene kant en de wereld van de zingeving en filosofie aan de andere 
kant door middel van kunst en cultuur. Op deze manier blijven we weg uit het domein van de therapie, 
spiritualiteit of academie. Kunst en cultuur is een medium dat beter aansluit op de interesses van onze 
doelgroep én is een medium dat veel vooral erg geschikt is om de bezoeker op een laagdrempelige manier 
nieuwe ervaringen en inzichten op te laten doen. We willen hiermee vooral kwetsbare onderwerpen 
bespreekbaar maken en de hoge druk die veel jongvolwassen ervaren laten afnemen.  
 
Naast de zelfde serie evenementen die we in 2017 hebben georganiseerd om onze missie te bereiken, hebben 
we in 2018 ook veel tijd besteed in het uitwerken van een b2b tak van het bedrijf zodat we financieel 
onafhankelijker kunnen worden. Ook willen we hiermee het bedrijfsleven helpen, een domein waar natuurlijk 
heel veel burn-out en depressie voorkomt. Verder hebben we aandacht besteed aan de organisatiecultuur en 
de rol van de vrijwilligers daarin. Zo hebben we veel tijd gestoken in het vinden van ieders passie en plezier én 
werken we iedere week samen op het kantoor in plaats van ieder in zijn eigen tijd los van elkaar, wat zorgt voor 
meer werkplezier. Ook organiseren we 2 keer per jaar een familiedag voor iedereen die meewerkt. Deze sfeer 
en aandacht zorgen voor veel betrokkenheid en meer resultaat. Ten slotte hebben we de anbi status 
verkregen, waardoor men aantrekkelijker financieel kan steunen.  
 
Dit jaarverslag geeft een beeld van wat de stichting in 2018 heeft bereikt. Het omvat een omschrijving van de 
activiteiten en het financiële jaaroverzicht. Het verslag sluit af met een vooruitblik: hoe we in 2019 verder 
willen bouwen op de resultaten van 2018. 

2. Onze evenementen in 2018 
 

Evenement Aantal keer 
gehouden 

Data  Aantal 
deelnemers 

Bereik via 
media 

Festival 1 1 september 1000 250.000 

Blender 4x   17 mei 
21 juni 
20 september  
18 oktober  
15 november  

125 35.000 

Retraite 
 

1 weekend  17 augustus  9 7.000 

Vlieglessen 2 workshopavonden  10 oktober en 14 
januari 

31 1400 

Meditatiecursus 
beginners 

2 x 6 bijeenkomsten Najaar en voorjaar   14 6.000 

Mindfulnesscursus 8 bijeenkomsten  Najaar 11 6.000 

Filosofisch diner  
 

6 diners 24 april 
29 mei 
26 juni 
25 september 
30 oktober 
27 november 
 

132 24.000 
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Icarus Amsterdam Festival  

Net als in 2017 heeft Stichting Vitamine Z het Icarus festival georganiseerd, ditmaal rondom het thema “Ode 
aan imperfectie.” Het doel van dit festival is om samen met de aanwezigen de taboesfeer, die rondom 
kwetsbare thema’s zoals ongeluk, eenzaamheid en falen bestaat, te doorbreken. Alle evenementen, 
georganiseerd vanuit Vitamine Z, zijn gericht op het aan de kaak stellen van het monopolie van het succes en 
het geluk, wat toekomstige burn-outs en depressies kan voorkomen.  
 
Dit jaar was het programma van Icarus Festival inhoudelijk gezien sterker en diverser dan eerdere edities.. Een 
nieuw onderdeel was het ‘laboratorium voor ongewenste emoties’. Via een route van een uur werden de 
deelnemers meegenomen in een interactieve beleving met wetenschap, theater en goede gesprekken. Tevens 
waren er wederom relevante sprekers (zoals Jan Geurtz en Ignaas Devisch) die krachtige lezingen en workshops 
gaven.  
Er waren iets minder bezoekers dan vorig jaar (rond de 950 t.o.v. 1100 in 2017), maar het aandeel van 
bezoekers dat specifiek voor het festival naar de Ceuvel kwam was een stuk hoger dan voorgaande jaren. 
 
We hebben 1000 posters verspreid via wildplakken en via Flyerman in Amsterdam en Utrecht. 
Daarnaast hebben we op meerdere online agenda’s gestaan en op de eventpagina van het Parool, 
nu.nl en op enkele blogpagina’s. De initiatiefnemer Simeon Karsten is voor Amsterdam FM 
geïnterviewd over het festival en de stichting en het actuele belang daarvan. Via Facebook, Instagram, de 
website en onze nieuwsbrief hebben we voor het festival online 
afgerond 143.000 unieke bezoekers bereikt. Het radiointerview en de krantenartikelen zorgen voor veel 
bereik maar dat is lastig te meten. 
 
Net als voorgaande jaren hebben we veel mensen bereikt met een promotievideo. Deze video had 
dit jaar een nieuw, onafhankelijk concept en zet duidelijk een andere toon dan vorig jaar: het festival is 
kwetsbaar, klein, aangenaam, echt. (link promovideo) 
 

Verslag van het festival 

Op 1 september 2018 begon de dag om 14.30 met de fijne klanken van singer-songwriter Mevrouw Tamara en 
een workshop van het Instituut voor Faalkunde. De muzikale live programmering ging door tot 23.00 uur 
waarna er zowel bij de silent disco als in het cafe nog de mogelijkheid was om door te dansen. De inhoudelijke 
programmering vond plaats op vier verschillende locaties - één meer dan vorig jaar - en ging doorlopend door 
tot 22.00 uur. Er waren zeven verschillende beeldende kunst performances, zes workshops, vier lezingen, een 
verdiepend debat op het hoofdpodium, spoken word en héél veel muziek. Er was een filosofische wijnproeverij 
als randprogrammering en er waren live kunstenaars aan de slag met de input en faalverhalen van de 
festivalgangers.Kortom:gevarieerd, interactief, en zo geprogrammeerd dat elke bezoeker een route kon 
samenstellen met een mooie combinatie van educatie en vermaak. .  
 
Waar we dit jaar op hebben ingezet is om inhoudelijk gezien nog sterker te zoeken naar verdieping en 
verbreding van het thema ‘imperfectie’. De aanwinst van een grote zaal die tot 150 mensenherbergt, zorgde 
voor de ruimte om nog meer bezoekers tegelijk te bereiken met onze boodschap. Zo kreeg Jan Geurtz een 
afgeladen zaal stil en liet hij de toeschouwers onderling kennismaken en kwetsbaarheden delen. Het Icarus 
verhaal werd op het hoofdplein briljant - gevoelig en humoristisch - vertolkt door theatermaker Olivier van 
Klaarbergen. Toen tijdens het laatste spectaculaire optreden van de West Afrikaanse band DANDANA! de 
stoppen eruit vlogen, ging de zang en percussie ongehinderd door dankzij de energie van het publiek. Toen 
wisten we: we hebben een prachtige, stuntelige ode gebracht aan de imperfectie. 
 
(link aftermovie) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=13zUSoIwr_E
https://www.youtube.com/watch?v=5KnofeQU-RU
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Sfeerimpressie festival 
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Retraites 

 
In het weekend van 12-14 oktober 2018 organiseerde Vitamine Z een Wildkampeerweekend. Psycholoog en 
mindfulnesstrainer Babette van der Burg en schrijver/kunstenaar René van der Stok namen een groep van 
negen twintigers en dertigers mee naar een wildkampeerplek in de bossen bij Zeist. Het doel van het weekend: 
de deelnemers laten groeien in zelfvertrouwen en zelfkennis met behulp van de inzichten uit de Deep Ecology 
en Ecopsychologie. Centraal dit weekend stond het inzicht dat we als mens onlosmakelijk verbonden zijn met 
de natuur. De natuur kan een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn, en een goede plek voor zelfreflectie. Ze 
kan bovendien bijdragen aan mentaal welzijn. Met activiteiten als een nachtwake bij het vuur, een Deep Time 
Walk waarbij deelnemers leerden over het ontstaan van de wereld, mindfulnessmeditatie in de ochtend, en 
solotijd doorbrengen in de natuur, vonden deelnemers de rust en leerden ze de natuur en zichzelf 
herwaarderen.  
 
Babette en René zijn gelieerd aan het instituut Ecodharma in Spanje, waar vergelijkbare activiteiten 
plaatsvinden.  
 
Quotes deelnemers: “Dank je wel voor dit prachtige weekend. Gloei nog een beetje na, kabbel nog een beetje 
door, modder nog een beetje aan. Geniet van elkaar en de natuur op deze mooie dag! Aho.”  
 
“Vond het weekend echt geweldig. Deed me veel goeds.” 
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Blenders  

Het doel van de Blender-avonden is om moeilijk bespreekbare thema’s of taboes (bijv. depressie, dood en drugs) 
aan te snijden en bespreekbaar te maken. Dat wordt bereikt door per evenement vier uiteenlopende 
perspectieven op het thema te bieden, twee uit de kunst en twee uit de wetenschap of praktijk. De toon van de 
Blender is luchtig om ervoor te zorgen dat de thema’s daadwerkelijk beter bespreekbaar worden en om het 
toegankelijk te maken. In die sfeer, waar lachen en bloedserieus zijn soms heel rap op elkaar volgden, durfden 
publiek én sprekers zich open en kwetsbaar op te stellen.  
 
Voor de blender-avonden in 2018 hebben we lichtere thema’s gekozen dan voorheen om een meer algemeen 
herkenbaar beeld van de alledaagse strijd van jongvolwassenen in de prestatiemaatschappij te scheppen en zo 
mogelijk een groter publiek aan te spreken. De kapstok voor alle thema’s was ‘Millennial Mythes’, ofwel de 
onhaalbare idealen die jonge mensen nastreven en die door onder andere sociale media en de succescultuur 
alleen maar versterkt worden.  
 
In de lente-serie lag de nadruk op de druk van sociale verwachtingen, in de herfst stond de meetbaarheid van 
succes en hokjesdenken meer centraal. De opkomst was in de lente doorgaans acceptabel maar in de herfst zeer 
laag. Vanwege deze tegenvallende bezoekcijfers is besloten om de laatste Blender, die een week voor de kerst 
op het programma stond, vroegtijdig af te gelasten. 
 
De conclusie na vier series Blenders isdat het een inhoudelijk heel sterk concept is, waarin lastige thema’s op 
heel persoonlijke wijze worden benaderd, zowel door sprekers als het publiek. De investering van tijd en energie 
in de programmering en productie staat echter niet in verhouding tot het resultaat. Daarom worden voorlopig 
geen nieuwe Blenders georganiseerd. Partners van de Blender-avonden zijn De Ceuvel en Vuurwerk Filosofie. 
 
Edities: 
Lenteserie 
19 april: Geluk vs. Genot 
17 mei: Statusangst 
21 juni: Liefde & Seks 
 
Herfstserie: 
20 september: Het Huidige Educatiesysteem 
18 oktober: De Unieke Reiziger 
15 november: Rugzakjescultuur 
20 december: Rolmodellen (afgelast) 
 

                                            
Vlieglessen 
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Het doel van de Vlieglessen is om op een avond op interactieve wijze meegenomen te worden in de wijsheid en 
inspiratie van een leraar of ervaringsdeskundige en bruikbare tools en handvatten mee te krijgen voor een 
gezonde levenshouding.  
 
In 2018 stonden er drie Vlieglessen op het programma. De eerste Vliegles zou door Sjoerd van der Linden 
(mindfulness trainer en journalist) worden gegeven, maar hier waren helaas te weinig aanmeldingen voor. De 
Vliegles ‘Faalkunde’ door Saakje Bakker van het Instituut van Faalkunde was daarentegen wel een succes. De 
15 mensen die aanwezig waren gaven allemaal terug het een inhoudelijk sterke avond te vinden waar ook 
ruimte was voor lichtvoetigheid. De Vliegles van Lammert Kamphuis ‘Over leven in een prestatiemaatschappij’ 
was ook een geslaagde avond. Na een pakkende eigentijdse uiteenzetting over de verschillende visies van 
filosofen op werk en carrière, bood Lammert concrete tools om je beter te verhouden tot de 
prestatiemaatschappij. Alle Vlieglessen vonden plaats op de Ceuvel in Amsterdam Noord.  
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Meditatiecursus voor drukke Amsterdammers 

Het doel van de meditatiecursussen is om jongvolwassen Amsterdammers een methode aan te bieden die 
helpt tegen stress, drukte en burn-out.  
 
Met een nuchtere, eigentijdse visie worden oosterse wijsheden van het boeddhisme behandeld door de 
meditatieleraar. De deelnemers onderzoeken door zelfreflectie en door het groepsgesprek hoe deze inzichten 
vandaag de dag hun kunnen helpen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn omgaan met 
lastige emoties, (liefdes)relaties en compassie. Van januari tot en met maart liep een reeks losse wekelijkse 
bijeenkomsten onder de noemer ‘Meditatie voor drukke Amsterdammers’. Deze reeks werd gehouden in de 
sfeervolle yurt van Mahara in Amsterdam West. In deze bijeenkomsten behandelde Simeon alledaagse thema’s 
vanuit boeddhistisch perspectief. De opkomst varieerde tussen 6 en 10 deelnemers per sessie. 
In oktober gingen twee series van start: Simeon startte een nieuwe reeks Meditatie voor drukke 
Amsterdammers. Er waren vier wekelijkse sessies op de boot van Vitamine Z op De Ceuvel. Aan deze reeks 
deden zes mensen mee. 
 
Eveneens in oktober startte Sjoerd een achtweekse mindfulnesstraining volgens het officiële Mindfulness 
Based Stress Reduction-curriculum (mbsr). Deze training was een co-productie van Vitramine Z en De 
Padvinderij, het bedrijf van Sjoerd. Aan deze training begonnen 11 deelnemers; om diverse redenen zijn drie 
deelnemers onderweg afgehaakt. De overige acht hebben inzicht gekregen in de fysiologie en psychologie van 
stress; zij hebben geleerd hun eigen signalen van stress te herkennen en hoe zij vroegtijdig keuzes kunnen 
maken die behulpzaam zijn en die stress tegengaan. De training werd goed geëvalueerd; 7 van de 8 deelnemers 
zouden de training van harte aanbevelen aan vrienden en familie. 
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Filosofische diners 

Het doel van de Filosofische diners is om deelnemers naast een heerlijke maaltijd ook ‘food for thought’ aan te 
bieden. Elke avond biedt plaats aan twintig tot dertig deelnemers en bestaat uit een driegangenmaaltijd, met 
tussen de gangen door een korte voordracht door een deskundige, ruimte voor discussie en spoken word of 
poëzie als afsluiting. Het publiek wordt geprikkeld om zelf vragen te stellen of een gedachtegang te vormen 
over de besproken thematiek.  
 
De diners vinden altijd plaats bij Robin Food, een volkskeuken in Amsterdam West. De ruimte wordt gratis ter 
beschikking gesteld op voorwaarde dat er minstens twintig deelnemers zijn. Een verdere partner, vanaf mei 
2018, was We Are Public. Pashouders van dit cultuurabonnement konden met korting naar de diners. Mede 
dankzij de partnerschap met WAP waren alle diners in 2018 redelijk tot goed bezocht. Gemiddeld waren er 22 
betalende bezoekers per diner, bijna de helft daarvan kwam via WAP. Financieel gezien waren de diners 
minder succesvol, omdat WAP-deelnemers feitelijk voor de kostprijs meedoen. Daar staat tegenover dat WAP 
een publiciteit en reikwijdte kon realiseren, die puur met eigen middelen niet mogelijk was geweest.  
 
Partners zijn: Vuurwerkfilosofie, Robin Food en We Are Public. 
 
Edities: 
Lenteserie ‘De Verbeelding Voorbij’ 
24 april: Engagement 
29 mei: Egotopia 
26 juni: Behoudzucht 
 
Herfstserie: ‘Te…’ 
25 september: Overdaad 
30 oktober: Overload 
27 november: Overal 
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3. PR 
In 2018 hebben we strategieën uit 2017 herhaalt die toen succesvol waren maar zagen de bezoekersaantallen 
niet of nauwelijksstijgen. Vooral de blenderbijeenkomsten en de retraites kregen niet de gehoopte opkomst. 
Dit heeft ons er ook toe gezet om in 2019 deze evenementen niet meer vast aan te bieden maar alleen in 
opdracht. We zagen ook dat facebook veel lastiger wordt als marketing platform. In de eerste plaats zorgen de 
nieuwe algoritmes van facebook ervoor dat er veel minder publiek bereikt kan worden met betaalde berichten 
en in de tweede plaats lijken de facebookgebruikers ook veel minder vatbaar voor reclames op dit medium. Het 
wordt steeds meer een “bedrijvenreclame platform i.p.v. een persoonlijk profielplatform”. We proberen 
daarom onze pr meer te richten op Instagram maar hier hebben we nog niet zo veel volgers. Dit wordt een 
speerpunt voor 2019.  
 
Naast de PR, communicatie en marketing van het project in zijn geheel, heeft elk evenement ook een eigen PR-
aanloop gehad. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een mooi bereik hebben behaald en daarnaast veel hebben 
geleerd.  We hebben ons gericht op jongvolwassenen (18 tot 35) in Amsterdam. In de praktijk lag dit vaker rond 
de 30, dit blijkt uit de deelnemers van de events.  
 
Daarnaast verstuurden we maandelijks een nieuwsbrief en werden de events op verschillende online agenda's 
gedeeld. Voor het promoten van het Icarus Festival is er een groter PR-bereik gehaald door een persbericht te 
sturen en influencers in te zetten. 
  
Net als in 2017 hebben we geprobeerd meer bereik te generen door samenwerkingen. Dit heeft gezorgd voor 
veel positief effect (bereik en geloofwaardigheid) maar kan ook nog erg verbeterd worden. Dit wordt dan ook 
een van de speerpunten van 2019.  
 
De pr strategie van 2017 is in 2018 verder uitgewerkt door Claire Vintges, de nieuwe communicatie en marketing 
adviseur. Zij heeft een analyse gemaakt van posts die meer effect hadden en daar een nieuwe strategie op 
geschreven. Belangrijkste inzicht was dat we vooral veel bereik krijgen als anderen onze berichten gaan delen.  
 

Strategie 2018 
Icarus maakt zich hard voor het doorbreken van het ‘taboe’  rondom het thema falen/imperfectie, door het 
gesprek hierover te openen en kwetsbaarheid een podium te bieden. De boodschap werd te veilig 
gecommuniceerd en mocht in 2018 duidelijker en directer gecommuniceerd worden. Icarus zou in de manier 
van communiceren zelf een voorbeeldfunctie kunnen pakken, door een kwetsbaarder en minder gepolijst 
verhaal te delen. Het type content ‘wat is een succesvol leven’ was een stap in de juiste, maar ook deze content 
richt zich op ‘succes’ en laat niet zozeer de rauwere kant van het verhaal zien.  
In 2018 was het doel in onze campagnes om nog meer te proberen het échte, transparante verhaal te vertellen 
en daar zelf een voorbeeld in te zijn. Dit hebben we gedaan door een serie kwetsbare videos op te nemen en 
door onze taal en posts vaak vanuit een persoonlijk, kwetsbaar perspectief te schrijven.  
 
We kijken naar onze doelgroep (de 3 vormgegeven persona’s) en selecteren per sub-doelgroep/persona 
(gekeken naar leeftijd, levensfase, interesses, thema’s) een aantal personen die hun persoonlijke verhaal deelt. 
Dit zijn mensen die in het verleden zelf een burn-out hebben gehad, depressief, overwerk, angstig, verslaafd, 
eenzaam of verdrietig zijn geweest (in lichtere of zwaardere vorm). We vragen hen om beknopt een concrete 
situatie te beschrijven waarin zij zich ongelukkig voelden (in alle verschillende uitingen). Gewoon dat. Niet met 
een oplossing erbij of een label erop geplakt. Alleen het delen van de situatie en de emotie op dat moment. 
Deze content haalt deze emoties (die er vaak niet mogen zijn) uit de taboesfeer. Vitamine Z neemt het 
voortouw door te zeggen: jongens, het leven is niet altijd perfect, maar hee je bent ook maar gewoon een 
mens! Dus laten we dat vooral delen met elkaar zodat we ons niet alleen en mislukt voelen. En misschien leren 
we zelfs wel van elkaar. Ik kan me voorstellen dat mensen die zelf kopje onder zijn gegaan en zich nu 
gebalanceerd voelen, hier graag aan meewerken. En tegelijkertijd kan ik het me voorstellen dat mensen het 
spannend vinden om zich op beeld zo kwetsbaar op te stellen. Naast deze ‘kwetsbare’ content, posten we ook 
nog steeds aankondiging van evenementen, artikelen/nieuwswaardigheden en Inspiratie /grapjes, gelinkt aan 
onze thema’s.  
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4. Interne organisatie 

Bestuur  
In 2018 is het bestuur onveranderd gebleven met Tobias Karsten als voorzitter, Sil Lugtmeijer als penningmeester 
en Eline van der Geest als secretaris. Samen met de directeur (Simeon Karsten) kwamen ze gemiddeld om de 40 
dagen bij elkaar.  

 

Productie  
Simeon Karsten is in 2018 de Creatief Directeur gebleven. Hiermee is hij coördinator van alle projecten. Claire 
Vintges heeft de PR naar een hoger plan getild, door zowel strategie uit te schrijven als de uitvoering op zich te 
nemen. Claire is halverwege het jaar gestopt. In oktober is Marieke Josselet daarvoor in de plaats gekomen die 
voor 2019 een nieuwe PR strategie heeft ontwikkeld voor Icarus. Het aantal vaste vrijwilligers is gestegen naar 
8. Deze werken mee aan de B2B, website, social media, producties , het programmeren en alle andere taken die 
gedaan moeten worden.  
 

Werkwijze 

We zijn meer gaan werken met de gezamenlijke schijf (Google Drive) opgezet, waarin belangrijke documenten 
gemakkelijk gedeeld kunnen worden. Voor het festival, de vlieglessen en de blenders zijn draaiboeken gemaakt, 
zodat het de productie vergemakkelijkt bij volgende edities. Elke woensdag en vrijdag is er de mogelijkheid om 
samen te werken in de boot (onze werklocatie in de Ceuvel) wat voor een verhoogde werksfeer en betere 
productiviteit zorgt.  
 

Personeel 
In 2018 werkte Vitamine Z naast Simeon Karsten en de PR medewerker voornamelijk met vrijwilligers. 
Vrijwilligers kregen allemaal een vrijwilligerscontract met daarin een afspraak dat ze gemiddeld 4 uur per week 
werkzaam zijn voor Vitamine Z. Vervolgens zijn de projecten verdeeld over de vrijwilligers. Zo waren er 
projectleiders voor de vlieglessen, blenders, retraites en het festival. Simeon Karsten, als creatief directeur 
functioneerde steeds als coördinator. Het aantal vrijwilligers was redelijk stabiel door het jaar heen, waarbij een 
aantal vrijwilligers zijn gestopt en weer anderen zijn gestart. We hebben gezorgd voor veel verantwoordelijkheid 
bij de vrijwilligers, maar ook veel begeleiding. De sfeer was daardoor erg prettig en gelijkwaardig, en we zorgden 
altijd dat er ruimte was voor kwetsbaarheid en fouten maken.  
 

Business to Business (B2B)  

In 2017 is het idee ontstaan om onze expertise en kennis te verkopen, zodat we van die inkomsten onze idealen 
en missie sneller en makkelijker kunnen behalen. De B2B tak is hierdoor ontstaan, opgezet door Simeon Karsten 
en Sjoerd van der Linden. Met Sjoerd als kartrekker is er een plan opgezet, zijn er 7 bedrijven geïnterviewd voor 
marktonderzoek en is er een proeftraining gegeven. Met de feedback hierop hebben we het jaar afgesloten, 
hebben we een concept ontwikkeld en hopen we in 2019 onze eerste trainingen te gaan geven.  
 

Financieel 

In 2018 hebben wij een transitie ingezet naar een gezondere organisatie die minder afhankelijk is van 
fondsen. De ambities die wij daarin voor 2018 hadden gesteld, zijn aan de hoge kant gebleken maar er zijn veel 
zaadjes geplant voor gezonde financiële ontwikkelingen zoals de B2B, realistischere begrotingen, minder risico’s 
en een investering in partners en giften. Allemaal ontwikkelingen waarvan we in 2019 hopen de eerste echte 
vruchten te kunnen plukken. Verder zijn de jaarcijfers ruim 10.000 euro hoger uitgevallen dan 2017 wat aangeeft 
dat deze organisatie nog steeds een gezonde groei doormaakt. Een groei die we verwachten in 2019 door te 
zetten.  
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5. WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018 
      

Code Omschrijving Verlies Winst 

5010  Overkoepelend - Administratie  1.901,59   

5011  Overkoepelend - Coördinatie  2.852,25   

5012  Overkoepelend - PR  2.730,97   

5013  Overkoepelend - Onderzoek  452,80   

5020  Festival - Coördinatie  582,57   

5021  Festival - PR  2.244,03   

5022  Festival - Productie  7.225,93   

5023  Festival - Programmering: Inhoud  5.234,66   

5024  Festival - Programmering: Kunst  1.147,90   

5025  Festival - Programmering: Plezier  1.489,98   

5026  Festival - Programmering: Randprogrammering  410,49   

5031  Weekend - Productie  1.328,86   

5040  Blender - Productie en personeel  762,97   

5041  Blender - Programmering  3.987,04   

5050  Vlieglessen  254,00   

5070  Filosofisch diner  25,11   

  Voorziening te ontvangen facturen 3.767,45   

8020  Overkoepelend - Giften en fondsen  24.945,00 

8030  Festival - Fondsen   2.500,00 

8031  Festival - Horeca   461,00 

8032  Festival - Kaartverkoop   6.211,10 

8041  Weekend - Deelnemersbijdrage   352,51 

8050  Blender    275,70 

8060  Vlieglessen   302,08 

8070  Filosofisch diner   880,66 

8090  Meditatie   181,00 

  Saldo verlies  289,55 

    36.398,60 36.398,60 

 

6. Vooruitblik 2019 
In 2018 hebben wij een transitie ingezet naar een gezondere organisatie die minder afhankelijk is van 
fondsen. De ambities die wij daarin voor 2018 hadden gesteld, zijn aan de hoge kant gebleken. In 
2019 zetten wij daarom nog meer in op samenwerking om onze missie te behalen en onze visie te 
realiseren. Stichting Vitamine Z wordt daarin ondersteund door Alles is gezondheid, het platform 
voor samenwerking van het Nationaal Programma Preventie. Wij zien onszelf als 
boodschapverkondiger en zijn als zodanig op zoek naar partijen die ons kunnen helpen aan een 
groter bereik, meer bezoekers, meer geloofwaardigheid en meer middelen. 
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Op het moment van schrijven zijn wij in gesprek met de volgende organisaties: GGD Amsterdam, 
BNN VARA, MIND Young, De Nieuwe Liefde, UvA, VU en het Humanistisch Verbond. Bovendien 
zoeken we actief naar nieuwe mogelijke partners.  
 

Programmering 

Dat heeft gevolgen voor onze programmering. Wij kiezen er in 2019 voor om onze energie en 
menskracht te richten op wat goed werkt, en afscheid te nemen van onderdelen die minder goed 
presteerden. De Blenders en Retraites kampten met te kleine bezoekersaantallen en maken in 2019 
daarom geen deel uit van Project Icarus. Wel maken deze concepten deel uit van ons portfolio dat wij 
meenemen in gesprekken met mogelijke nieuwe partners. Een Blenderreeks bij de Belastingdienst of 
een Retraite voor een regionale onderwijsinstelling leveren we op bestelling. 
 
De energie en menskracht die daarmee vrijkomen onder onze vrijwilligers zetten we in voor nog 
krachtiger programmering van het Icarus Festival en de Vlieglessen. Vanuit Vitamine Z blijven we 
bovendien inzetten op de Filosofische Diners en meditatiecursussen, die zichzelf financieren.  
 

Nieuw concept 

Vanuit deze nieuwe focus op samenwerking verbreden we ook onze kijk op onze doelgroep. In 2019 
willen wij onze missie maatschappij-breed insteken en minder lokaal. Daartoe ontwikkelen we een 
nieuw concept: de Dag van de Imperfectie. Deze zal plaatsvinden op 16 november, in het weekend 
na de ‘Week van de Werkstress’. Inhoud en toon van dit evenement zijn afgestemd op het 
maatschappelijk debat. Op deze manier willen wij samen met partners de aandacht vestigen op het 
feit dat, niet alleen in Amsterdam maar in onze samenleving als geheel, het streven naar perfectie en 
het taboe op kwetsbaarheid veel schade aanrichten – met name in de vorm van depressie en burn-
out. We willen ons publiek en de samenleving als geheel aansporen en inspireren om op een 
gezondere, completere manier in het leven te staan en met elkaar om te gaan. 
 

Nieuwe inkomstenbronnen 

In 2018 zijn we de weg ingeslagen naar grotere financiële onafhankelijkheid. De grote ambities die 
we daarin voor 2018 hadden, zijn niet volledig gerealiseerd. Daarmee zijn deze ambities echter 
allerminst afgeschreven. In 2018 hebben wij een trainingsprogramma voor bedrijven ontwikkeld en 
getest rond de boodschap van Vitamine Z. Sinds januari 2019 benaderen we de markt met dit 
product, en werken we aan een breder aanbod voor vervolg en verdieping. Op het moment van 
schrijven zijn in totaal drie workshops verkocht, een aan een instelling in Amsterdam en twee aan 
een ziekenhuis in Almere. Uiteraard komen eventuele winsten geheel ten goede aan het doel van 
grotere financiële onafhankelijkheid, sterkere PR en nog krachtiger programmering. 
 
Stichting Vitamine Z is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Donateurs kunnen onder voorwaarden profiteren van belastingvoordeel. Wij gaan dit actief 
uitdragen en het potentiële donateurs zo makkelijk mogelijk maken om ons te ondersteunen. 
 
Wij werken hard aan een stichting die grotendeels onafhankelijk is van fondsen. Voor 2019 streven 
wij ernaar om maximaal 22% van de begroting te dekken met bijdragen van fondsen. 
 

PR 

Gezien onze primaire bestaansreden van boodschapverkondiger is PR van levensbelang voor 
Vitamine Z. Op dit moment werken we aan een diepgaande verbeterslag van onze websites. Ook 
hebben wij een professional ingehuurd om een campagne voor 2019 te ontwerpen. Deze campagne 
ondersteunt primair het Icarus Festival 2019, dat op 24 augustus plaatsvindt; daarna wordt de 
campagne de spil voor het verkondigen van onze boodschap en onze zichtbaarheid voor partners en 
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het brede publiek. Wij hebben een robuust nieuw beleid ontwikkeld voor het vergroten van onze 
online zichtbaarheid. Alle vrijwilligers dragen hier actief aan bij. 
 
Wij ervaren dat Vitamine Z als boodschapverkondiger volwassen is geworden. In 2019 is onze missie 
om onze boodschap nog krachtiger en nog weidser te verspreiden, niet alleen in Amsterdam maar in 
heel Nederland. Ons verhaal is onverminderd actueel, onze insteek van werken aan preventie, aan 
een oplossing door aandacht voor de hele mens maakt ons nog altijd uniek. Wij kijken er naar uit om 
ook in 2019 jongvolwassenen te helpen bij het omarmen van imperfecties! 
 
 
Amsterdam 
13-03-2019 

 
 
Tobias Karsten  
Voorzitter Stichting Vitamine Z 


