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1. Voorwoord 
 

De missie van Stichting Vitamine Z om de jongvolwassen generatie een gezondere levenshouding 

aan te leren is nog erg actief en we hebben afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het behalen 

van deze missie. Ons verhaal, dat we ziek worden van de gelukseconomie, is een verhaal dat steeds 

vaker door andere organisaties of media verteld wordt. Tijdens het geven van lezingen of workshops 

door Vitamine Z, merken we ook dat er in de afgelopen 5 jaar, meer vertrouwdheid is gekomen met dit 

thema. Hier zijn wij als Stichting heel blij mee omdat het onze missie is om deze onderwerpen te 

normaliseren. Toch liegen de cijfers er niet om en blijven burn-out en depressie een groot en groeiend 

probleem. Zo erg dat er zelf al burn-outs voorkomen bij kinderen onder de 10 jaar.  

 

Omdat dit maatschappelijke probleem, ontstaan door de ongezonde en eenzijdige kijk op het leven 

(dat alles succesvol, mooi en gelukkig moet zijn), nog steeds hoogtij viert, blijven wij ons gemotiveerd 

voelen in onze missie en in het bestaansrecht van deze organisatie.  

 

Lerend van de afgelopen jaren hebben we ons werk in 2019 gevormd volgens drie belangrijke 

kernpunten: sterke evenementen, goede campagnes en schaalvergroting door samenwerkingen. 

Daarnaast hebben we onze ontwikkelingen rondom de business to business voortgezet zodat we 

financieel sterker kunnen worden. Deze focus heeft gezorgd dat we ons echt konden richten op de 

dingen waar we goed in zijn: evenementen organiseren en een verhaal vertellen. Dit heeft 

geresulteerd in een wederom geweldig Icarus Festival op de Ceuvel (1200 bezoekers) en een nieuw 

uitverkocht evenement in de Rode Hoed: De dag van de Imperfectie. We hebben bewust afscheid 

genomen van de evenementen Blender en Retraite, omdat we merkten dat we door andere 

evenementen ons publiek beter bereikten. De meditatiecursussen en Vlieglessen zijn op een lager 

pitje gezet, om zo meer ruimte te geven aan andere initiatieven vanuit de organisatie, zoals de Dag 

van de Imperfectie. We hebben extra aandacht besteed aan een sterke PR-campagne om zo onze 

boodschap nog beter te verkondigen. En in samenwerking met Vuurwerk hebben we 8 - veelal 

uitverkochte - Filosofische diners georganiseerd.  

 

Een ander mooi gevolg van onze focus op betere samenwerkingen is het ontwerpen van de Holy Shit 

Show. Samen met Wing Yan Man van 3310 - School for Millennials, heeft Simeon Karsten deze 

voorstelling (zingeving-theater) ontworpen. De voorstelling gaat over onze zoektocht naar geluk (de 

heilige graal) en de obstakels die je onderweg ontmoet en hoe je daar op een verstandige manier mee 

om kan gaan. De show wordt veelal gekocht door Universiteiten of bedrijven. We hebben hem tevens 

in 2019 1 keer in een theater gedaan (openbaar toegankelijk) en gaan in 2020 dit 3 keer doen.  

 

Omdat Stichting Vitamine Z al langer dan 5 jaar bestaat, voelen we dat ons verhaal echt volwassen is 

geworden en dat we ondertussen een autoriteit zijn op het gebied van burn-out en depressie preventie 

bij jongvolwassenen. Helemaal omdat wij niet de therapeutische of academische invalshoek kiezen 

maar juist die van zingeving, ontdekking en ervaring, worden we goed gevonden en werken andere 

organisaties graag met ons samen. We denken dan ook dat de toekomst van Vitamine Z ligt in het 

doorzetten van onze sterke punten en een verdere uitwerking van de samenwerkingen.  
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2. Onze evenementen in 2019 
 

Evenement Aantal 
keer 
gehouden 

Data  Aantal 
deelnemers 

Bereik PR 

Icarus Festival 1 1 september 1200 300.000 

Dag van de 
Imperfectie 

1 25 november 480 300.000 

Holy Shit Shows 9 gemiddeld 1 x per maand 
vanaf 1 maart 

810 45.000 

Filosofisch diner  
 

8 diners 6 maart             3 april 
1 mei                5 juni 
4 september     2 oktober 
6 november      4 december 

228 40.000 

Spoedcursus 
imperfectionisme 

3 9 april, 24 november, 7 
december 

90 500 

Regie op je energie 
 

5 3 x op het icarus festival 
1 x bij luxury hotel 

120 500 

 

Icarus Amsterdam Festival  
Ook in 2019 was het Icarus Festival het visitekaartje van Stichting Vitamine Z, het centrale evenement 

met het grootste bereik. Met de leus ‘Word ook imperfectionist’ werd een nieuwe draai gegeven aan 

het bestaande thema. Zo wordt nog explicieter een uitnodiging gedaan aan het publiek om zich 

kwetsbaar op te stellen en ermee om te gaan dat het leven ook mindere kanten heeft.  

 

Er werd onder het mom van less is more gekozen voor een relatief simpele programmering, waarbij 

enkele theatervoorstellingen en workshops meerdere keren werden gehouden. Dat leverde 

verschillende voordelen op. Het publiek kon vanwege het herhalende karakter een groter deel van het 

programma meemaken. Daarmee samenhangend bereikten de theatermakers en workshopleiders 

meer mensen dan wanneer ze maar één optreden hadden gehad. Ook financieel was het voordeliger 

om met minder acts toch een volledig programma aan te kunnen bieden. De focus lag bovendien 

sterker dan in voorgaande jaren op kwaliteit van de deelnemende acts en hun verbondenheid met de 

inhoud van de boodschap. 

 

Het aantal bezoekers steeg ten opzichte van 2018 naar 1200, mede dankzij een goed geplande PR-

campagne. We hebben 2000 posters verspreid via wildplakken en via Flyerman in Amsterdam. 

Daarnaast hebben we op meerdere online agenda’s gestaan en op de eventpagina van het Parool en 

op enkele blogpagina’s. Via Facebook, Instagram, de website en onze nieuwsbrief hebben we voor 

het festival online afgerond 250.000 unieke bezoekers bereikt. De nieuwe PR-strategie is hierin 

doorslaggevend.  

 

We kozen ervoor om geen promotie- of aftermovie te maken van het festival, omdat er veel 

vertrouwen was in de campagne, die andere middelen inzette om het publiek te bereiken. Afgaande 

op het bereik en het bezoekersaantal is dat een weloverwogen keuze geweest. 

 

Verslag van het festival 
Op 24 augustus 2019 vond het Icarus Festival plaats onder perfecte weersomstandigheden voor een 

imperfect feest. Bezoekers kwamen binnen door een speciaal aangelegde entree, waar faalverhalen 

te horen waren en bezoekers zelf hun faalverhaal konden opschrijven. Een moment van verstilling 

voordat ze het drukke festivalterrein betraden. Er waren in totaal zeven locaties voor de 

programmering van theater en inhoud en drie muziekpodia. Een aantal workshops en theateracts 

werd vaker opgevoerd. Los van de uitgebreide aandacht voor het inhoudelijke programma (Jan Drost 

was een favoriete spreker) en het theater (de tapdansvoorstelling Loco werd driemaal laaiend 
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enthousiast ontvangen en Harry Piekema was een grote naam) ontstond er aan de waterkant een 

bijzonder ontspannen strandsfeer, waarbij een groot deel van de bezoekers een duik nam in het 

water. In de loop van de avond werd het dagprogramma afgesloten door hele sterke optredens van 

Benjamin Fro en Valvetronic Brass Band, waarna een deel van de bezoekers bij de Silent Disco en 

binnen in Café de Ceuvel nog tot ca. 2u de avond afsloten. 

 

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 mensen herbergt, 

zorgde voor de ruimte om nog meer bezoekers tegelijk te bereiken met onze boodschap. Zo kreeg Jan 

Drost 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 en later op een andere manier door URLAUB. 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. 

 

Sfeerimpressie festival 

 

 

 

Filosofische diners 
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Filosofisch Diner 

Met Het Filosofisch Diner wil Vitamine Z in samenwerking met partner Vuurwerk Filosofie mensen 

rond de eettafel in gesprek laten gaan over actuele maatschappelijke onderwerpen. 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. De bestaande 

partnerschap met We Are Public werd voorgezet. Pashouders van dit cultuurabonnement konden met 

korting naar de diners. Mede dankzij een goed aandeel in bezoekers via WAP, waren alle diners 

uitverkocht. In financieel opzicht gingen de diners er dan ook op vooruit ten opzichte van 2018. 

Vanwege dit groeiende succes is besloten om de diners vanaf 2020 te laten plaatsvinden op een 

nieuwe locatie, waar 40 tot 50 bezoekers per keer kunnen deelnemen.  

 

Partners zijn: Vuurwerk Filosofie, Robin Food en We Are Public. 

 

Edities: 

Lenteserie ‘ZIN’ 

6 maart:  De Maakbaarheid van Zin  Jolanda Breur 

3 april:   Kunst & de Zin van Onzin  Eva Grosfeld 

1 mei:   Werk & de Illusie van Zingeving  Menno de Bree 

5 juni:   Eigenzinnigheid - Zelf Zin Maken Peter Henk Steenhuis 

 

Herfstserie: ‘Empathie’ 

4 september:  Empathie voor Beginners  Rutger van der Hoeven 

2 oktober:  Empathie voor Gevorderden  Ewoud Kieft 

6 november:  Empathie voor Experts   Joachim Duyndam 

4 december:  Empathie Extra!    Cees Zweistra 

 

 

  



Jaarverslag 2019 Stichting Vitamine Z 

7 
 

Dag van de Imperfectie 

Op 25 november hebben we de Dag van de Imperfectie georganiseerd in de Rode Hoed te 

Amsterdam. We hebben Dirk de Wachter uitgenodigd om vanuit het perspectief van zijn nieuwe boek, 

De Kunst van het Ongelukkig Zijn, in gesprek te gaan met moderator, tevens denker des vaderlands, 

Daan Roovers. In een uitverkochte zaal (450 stoelen) gingen ze in gesprek over het belang van 

kwetsbaarheid en de Ander. En dat we de ander nodig hebben om tot echte zingeving te komen en 

dat dit het beste gaat als we ons niet laten misleiden door “het opgeblazen ik” maar door de moed te 

vinden om aan te geven: “het gaat niet goed met mij”. Dirk de Wachter kon bijzonder boeiend en 

pakkend omschrijven wat het belang is van deze eerlijkheid omdat je dan de ander ook de kans geeft 

om écht met jou in contact te komen en zich zinvol te voelen in het leven. We kunnen pas iets 

betekenen voor elkaar als we ook durven vragen dat we elkaar nodig hebben. Een mooie ode aan 

imperfectie wat ons betreft.  

In het tweede deel van de avond was er een panel van ervaringsdeskundigen op het gebied van 

psychische klachten (burn-out) en in het organiseren van meer imperfectie. Het doel van de avond 

was om te onderzoeken wat het belang is van imperfectie en of het een goed idee is om ruimtes te 

organiseren in de samenleving waarbinnen deze imperfectie weer ervaren kan worden. Samen met 

het panel, en met Dirk de Wachter, ging Daan Roovers op onderzoek uit rondom dit vraagstuk.  

Lees hier een verslag van de avond gemaakt door HUMAN. https://www.human.nl/lees/2019/publieke-

opinie-imperfectie.html 

Als afsluiter van deze avond werd er een pledge getekend samen met 8 andere organisaties die 

elkaar beloven in de periode na 25 november (vooral 2020 dus) samen te gaan werken in het 

ontwerpen en uitvoeren van deze ruime voor imperfectie. Deze organisaties zijn: New Connective, 

Humanistisch Verbond, Careerwise, De Kwekerij, 3310 - School for Millennials, De Nationale 

Denktank, De Turn Club en Thrive Amsterdam. 

Stichting Vitamine Z ziet deze verzegeling van afspraken met deze organisaties als een belangrijke 

stap in een van haar 3 kerndoelen van 2019: het samenwerking en schaalvergroting. Tijdens het 

schrijven van dit jaarverslag zijn er al 3 vergaderingen geweest en is er een agenda opgesteld voor 

imperfecte activiteiten en merken we echt dat het verhaal van Stichting Vitamine Z een dusdanige 

kracht heeft dat dit ook door andere organisaties gedragen is.  

 

  

https://www.human.nl/lees/2019/publieke-opinie-imperfectie.html
https://www.human.nl/lees/2019/publieke-opinie-imperfectie.html
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Collectief voor imperfectie 

Sinds 25 november zijn deze 9 organisaties, waaronder dus wij als oprichter van dit initiatief, verder 

gegaan als collectief voor imperfectie en zullen we in 2020 samen werken om jongeren, 

jongvolwassenen en studenten nog beter bij te staan en te inspireren rondom de thema’s, geluk, 

ongeluk, imperfectie en zingeving.  

 

Foto-impressie Dag van de Imperfectie 
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3. PR 
 

In 2019 hebben we gekozen om ons nog meer te richten op het vertellen van ons verhaal. PR is 

daardoor een heel belangrijk element van Stichting Vitamine Z. Het is ons middel om ons verhaal te 

vertellen aan een groot publiek. De campagnes, ontworpen door Marieke Josselet, ondersteunen 

onze evenementen en onze evenementen ondersteunen de campagne. De samenwerking met 

Marieke Josselet (Coördinator Marketing & Campagne) was zeer prettig. Haar professionele bijdrage 

en coördinatie van onze pr en marketing heeft de kwaliteit van onze organisatie aanzienlijk verbeterd. 

We gaan daarom ook verder met deze samenwerking in 2020.  

 

Strategie 2019 
Voor 2019 werden drie campagnedoelen opgesteld: 

- De identiteit van Icarus versterken; 

- Naamsbekendheid en zichtbaarheid van Icarus vergroten; 

- Aandacht vragen voor maatschappelijke vraagstukken rondom imperfectie en falen. 

 

De doelgroep van jongvolwassenen tussen de 18 en 35 bleef hetzelfde als in voorgaande jaren. Wel 

werd de taal van de campagne meer op deze groep afgestemd. De tone of voice was geformuleerd 

als die van de ‘filosoof next-door’, een wijze raadgever die steun biedt met adviezen en inzichten, 

maar wel vanuit een gelijke positie spreekt. Precies in overeenstemming met hoe Stichting Vitamine Z 

zichzelf ziet. 

 

Vanuit een moodboard werkten we aan een uitstraling die open, uitnodigend, eigentijds, geestig en 

inspirerend was. Op basis daarvan werd de campagne online en offline vormgegeven. Sociale media 

(Facebook, Instagram) werden doorlopend ingezet om het publiek te bereiken. De vormgeving en 

inhoud van de nieuwsbrief werd vernieuwd op basis van het moodboard. Een wildplakcampagne van 

posters met verschillende uitspraken omtrent falen, prestatiedruk, burn-out, depressie, staat van de 

maatschappij en tijdsgeest werd door de stad verspreid, gecombineerd met een postercampagne voor 

het Icarus Festival. Op sociale media gaven we vervolgens weer aandacht aan deze offline 

campagnes. 

 

Resultaten PR 
Voor alle evenementen hebben we een betaalde facebook campagne gemaakt alsmede een strategie 

ontwikkeld om op een ludieke en authentieke manier posts te plaatsen op social media. In deze posts 

hebben we constant gezocht naar een goede mix tussen inhoud, humor en programma. We richten 

ons vooral op facebook omdat daar onze grootste groep volgers zit, maar we hebben ook ontdekt dat 

het publiek zich steeds meer op Instagram bevindt. We hebben daarom ook altijd gezocht naar 

vrijwilligers die zich mede konden richten op een campagne op instagram zodat daar ons bereik ook 

kan groeien.  

 

Ons facebook account heeft ondertussen 1500 volgers. Onze nieuwsbrief heeft 1068 volgers en op 

instagram 543. Posts op instagram hadden (niet betaald) 350 bereik per week, facebookpost hadden 

een bereik tussen de 100 en 350 per post. De betaalde campagne voor het Icarus Festival had een 

bereik van 16.700 op facebook. Voor de dag van de Imperfectie had Facebook een bereik van 22.000. 

Voor dat evenement hebben de 8 andere partners alsmede de Rode Hoed zelf flink meegeholpen. 

Daardoor was het evenement ook al weken van tevoren uitverkocht. Daarnaast hebben we 2 x 900 

posters door de stad verspreid voor de campagne van het Icarus festival. De campagnes voor het 

festival resulteerde in 1200 bezoekers. Een mooie stijging ten opzichte van vorige jaren.   
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De postercampagne voor het Icarus Festival 

 

 
 

Resultaten in de Pers 

We stonden weer in het Parool, en humanistisch verbond had ons vermeld in de nieuwsbrief (40.000 

lezers). Verder is Simeon Karsten geïnterviewd door Kruispunt. Dit interview was een online fragment 

als reactie op de kruispunt-aflevering over Dirk de Wachter en ging over onze tips om gezond 

ongelukkig te zijn. Verder was er een artikel in Trouw over Zin in het alledaagse door Peter Jan 

Steenhuis waarin Simeon Karsten, oprichter van Vitamine Z, vertelde over zijn eigen depressie en hoe 

deze ervaring hem richting gaf en inspiratie om Vitamine Z op te richten. Dit interview is later opnieuw 

gedaan in de vorm van een podcast.  

 

Link interview Trouw 

Link interview Kruispunt 

Link interview Trouw Podcast 

 

  

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ik-was-iemand-die-nooit-ruzie-maakte-maar-de-allemansvriend-bestond-niet-meer~b777776b/
https://www.youtube.com/watch?v=C8FnLsTxDOk
https://www.trouw.nl/nieuws/simeon-tuimelde-al-dansend-in-een-depressie~be2772239/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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4. Interne organisatie 
 

Bestuur  
In 2019 is het bestuur onveranderd gebleven met Tobias Karsten als voorzitter, Sil Lugtmeijer als 
penningmeester en Eline van der Geest als secretaris. Samen met de Creatief Directeur (Simeon 
Karsten) kwamen ze gemiddeld om de 40 dagen bij elkaar. In de tweede helft van 2019 was Tobias 
Karsten 4 maanden weg voor zijn werk en hebben we de vergaderingen zonder hem gedaan en hem 
via de mail op de hoogte gebracht. Voordat hij weg ging is besloten dat we actief gaan zoeken naar 
een nieuw bestuur. Dit is 2019 nog niet geresulteerd in nieuwe bestuursleden. We hopen in 2020 een 
nieuwe voorzitter en secretaris te vinden, voor nieuwe energie en inzichten.  
  

Productie  
Simeon Karsten is in 2019 de Creatief Directeur gebleven. Hiermee is hij coördinator van alle 
projecten. Marieke Josselet was verantwoordelijk voor de pr-campagne en het coördineren hiervan. 
Het aantal vaste vrijwilligers is gedaald naar 4, wel kwamen er nieuwe vrijwilligers voor een korte 
periode helpen. Alle vrijwilligers werken mee aan de B2B, website, social media, producties, het 
programmeren en alle andere taken die gedaan moeten worden. Eind 2019 kwam er een studente 
van de opleding CMV uit Nijmegen haar eindproject/stage bij ons doen. Zij was vanaf medio augustus 
2 dagen op kantoor en hielp met alle activiteiten en organiseerde uiteindelijk een eigen project voor 
ons: Blue Funday wat in januari 2020 is uitgevoerd.  
  

Werkwijze 
We werken projectmatig. We leven naar een evenement toe en zorgen dat dit evenement ons verhaal 
zo goed mogelijk verteld. Daarnaast zoeken we constant naar geschikte partners en maken we een 
goede marketingstrategie. Vervolgens zoeken we de juiste vrijwilligers en werken we systematisch 
van conceptontwikkeling naar uitvoering. Ons kantoor is nog steeds op de Ceuvel waar we elke 
woensdag en vrijdag samenkomen.  
  

Personeel 
In 2018 werkte Vitamine Z, naast Simeon Karsten en de Coördinator Marketing & Campagne, 
voornamelijk met vrijwilligers. Vrijwilligers kregen allemaal een vrijwilligerscontract met daarin een 
afspraak dat ze gemiddeld 4 uur per week werkzaam zijn voor Vitamine Z. We hebben besloten dat 
we alles samen doen wat heeft gezorgd voor meer werkvreugde. Er waren minder vaste vrijwilligers, 
dit liep wel weer op als de evenementen bijna plaatsvonden. Dit jaar hebben we voor het eerst ook 
gebruik gemaakt van de Vrijwilligerscentrale. Dit leverde voor het festival al 20 vrijwilligers op voor op 
de dag zelf. We organiseren ook elk jaar een familiedag voor alle betrokkenen van Vitamine Z. Dit jaar 
zijn we gaan barbecueën en sjoelen. In 2020 zullen we een roeiclinic ontvangen, als gevolg van een 
gratis gegeven workshop imperfectie.  
  

Business to Business (B2B)  
Het doel van de ontwikkeling van B2B was om minder afhankelijk te worden van fondsen. In 2019 
heeft dat geleid tot bijna € 5.000,- aan inkomsten wat neerkomt op ruim 1/8e van het totaal. Samen 
met Sjoerd van der Linden zijn er 2 trainingen ontwikkeld die we aanbieden via onze site (op een 
aparte B2B-pagina). Daarnaast is er een samenwerking met 3310 - School for millennials waarmee 
we een show hebben ontworpen die in 2019 al 10 keer is opgevoerd. Samen met Sjoerd en het 
bestuur is er een beleid geschreven waarin er gegarandeerd een groot deel van de kosten bij de 
Stichting blijven en dat de trainer wel eerlijk wordt uitbetaald. We hopen deze trend en groei van de 
B2B in 2020 voort te zetten.  

 

Financieel 
Stichting Vitamine Z heeft het jaar goed afgerond zonder schulden of verlies te maken. De 
kaartverkoop was positief en de hoeveelheid bereidwillige vrijwilligers was weer geweldig. Samen met 
een goede ervaring in onderhandeling en kwaliteit zien bij opkomende artiesten heeft dat gezorgd 
voor een financieel gezond jaar. De winst- en verlies rekening is €4.000 hoger uitgevallen ten opzichte 
van 2018. Deze extra inkomsten zijn te weiden aan de groei van de B2B. Dit is vervolgens 
voornamelijk uitgegeven aan meer pr en marketing (vooral de postercampagne).  
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5. WINST & VERLIES 01-01-2019 t/m 31-12-2019 

 
Code Omschrijving Verlies Winst 

4530 Reis- en verblijfkosten 464,78 
 

4550 Bankkosten 112,95 
 

4700 Kantoorbenodigdheden 68,59 
 

5000 B2B 3.898,12 
 

5010 Overkoepelend - Administratie 2.709,95 
 

5011 Overkoepelend - Coördinatie 7.305,22 
 

5012 Overkoepelend - PR 6.714,72 
 

5013 Overkoepelend - Onderzoek 146,39 
 

5015 Dag van de Imperfectie 1.406,30 
 

5020 Festival - Coördinatie 25,45 
 

5021 Festival - PR 1.640,00 
 

5022 Festival - Productie 2.865,72 
 

5023 Festival - Programmering: Inhoud 1.111,30 
 

5024 Festival - Programmering: Kunst 2.514,47 
 

5025 Festival - Programmering: Plezier 2.962,67 
 

5026 Festival - Programmering: Randprogrammering 1.125,83 
 

5040 Blender - Productie en personeel 415,59 
 

5041 Blender - Programmering 32,93 
 

5050 Vlieglessen 252,36 
 

5070 Filosofisch diner 270,00 
 

8001 Dag van de imperfectie 
 

2.764,06 

8010 B2B 
 

4.953,55 

8020 Overkoepelend - Giften 
 

17.395,00 

8032 Festival - Kaartverkoop 
 

8.875,41 

8060 Vlieglessen 
 

299,64 

8070 Filosofisch diner 
 

4.438,98  
Saldo winst 2.683,30 

 

    38.726,64 38.726,64 

 

 

 

  



Jaarverslag 2019 Stichting Vitamine Z 

13 
 

6. Vooruitblik 2020 
 

We zetten de normalisering van imperfectie voort als hoofddoel van onze organisatie, omdat 

depressie en burn-out nog altijd groeiende problemen zijn. De bestaande samenwerking met andere 

organisaties breiden we verder uit, zodat we deze problemen op een grotere schaal bespreekbaar 

kunnen maken. Het fundament daarvoor legden we in 2019 met de gezamenlijke ondertekening van 

een pledge. Zodoende hoeven we niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we op een 

veel effectievere manier onze krachten bundelen en inzetten. Tevens verwachten we door deze 

focus op samenwerking een beter financiële gezondheid van onze organisatie te bewerkstelligen. 

Ook de B2B-transitie1 blijft in het komende jaar onze aandacht houden, om verdere sociale impact 

mogelijk te maken. 

Zoals we altijd hebben gedaan, blijft de meeste nadruk liggen op onze eigen visie en de wijze waarop 

we mensen aanspreken; door ons te richten op preventie, en door verdere ontwikkeling van onze 

eigen taal. Deze taal willen we door onze hele organisatie heen gebruiken, ook in de zakelijke tak. 

We willen ons dit jaar extra richten op het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, zodat de taal en 

energie van onze organisatie niet alleen maar vóór de doelgroep is, maar ook dóór de doelgroep zelf 

gedragen en vertaald wordt. Daarnaast hopen we op een gezonde groei van onze zakelijk tak door 

meer betaalde klussen te werven. 

In 2020 willen we wellicht investeren in de huur van een nieuwe locatie bij het Westerpark. Dit huisje 

te midden van een oase aan groen en volkstuintjes is te huur voor slechts €1.000 per jaar en zou een 

perfecte tussenstap zijn voor één van de dromen van Stichting Vitamine Z: het oprichten van een 

modern stilteklooster. Deze plek kan een ruimte worden voor contemplatie, zingeving, stilte, 

retraites en workshops. Eind maart dienen we hiervoor een plan in. Verder willen we onze website 

opnieuw inrichten, zodat ons aanbod voor externe partijen duidelijker wordt en om online beter 

gevonden te worden. Als dit verwezenlijkt is, overwegen we aanspraak te doen op een Google 

Grant2. Wij komen hiervoor in aanmerking vanwege onze ANBI-status. Ook hopen we uit deze status 

meer profijt te halen door te zoeken naar particulieren of bedrijven die ons structureel financieel 

willen steunen.  

 

Programmering 2020 
 

Blue Funday | 20 januari – Op ‘Blue Monday’ maken we van de vermeende meest depressieve dag 

van het jaar: Blue Funday. Voor iedereen die wel eens zijn slingers kwijt is, het liefst in eindeloze 

Netflix-series verdwijnt of denkt dat de rest van de wereld wél altijd leuke succesvolle dingen doet, 

organiseren wij een treurig feest. Een wereld vol melancholie, feest, ongemak, chaos en troost in een 

zaal vol mensen met hun ziel onder de arm.  

 

Icarus Festival | 29 augustus – Icarus is een uitnodigend festival waar ruimte bestaat om eindelijk 

eens te uiten wat je normaal aan niemand laat zien. Je oneffenheden, je gêne de keerzijde van de 

perfecte Instagram foto. Voor de vijfde keer vieren we een feest waar je je imperfectie tot 

uitdrukking kunt brengen op een manier die bij je past: in woord, in dans, of door een spreker of een 

 
1 Voor een uitleg van B2B zie bijlage II 
2 https://www.google.nl/grants/how-it-works/ 

https://www.google.nl/grants/how-it-works/
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workshop die je blik verandert. Op deze mooie, open dag kan iedereen gezamenlijk zichzelf zijn en 

leren om menselijkheid en imperfectie te omarmen als onlosmakelijk onderdeel van het leven.   

 

Dag van de Imperfectie | november – Onze maatschappij draait door. We meten ons aan perfecte 

plaatjes en stellen onhaalbare doelen. Vervolgens werken we onszelf te pletter om die te halen. 

Intussen projecteren we een perfecte versie van onszelf, die anderen aanspoort hun lat ook hoger te 

leggen. Maar achter de façade ligt alles in puin. Mag het ook iets minder perfect? Een jaar na 

ondertekening van haar pledge komt het Collectief voor Imperfectie in Felix Meritis bij elkaar om te 

laten zien wat er bereikt is en wat de nieuwe doelen zijn. 

 

Het Filosofisch Diner | doorlopend – Sinds ruim drie jaar werkt Vitamine Z samen met Vuurwerk 

Filosofie in de organisatie van Het Filosofisch Diner. Het doel daarvan is om mensen op 

laagdrempelige wijze aan te moedigen om in gesprek te gaan. Om eens anders te kijken. Naar de 

wereld en naar zichzelf. Filosofie biedt daarvoor de beste methode, de eettafel is de perfecte setting. 

Van alledaagse dilemma’s tot grote maatschappelijke vragen, het komt voorbij tijdens Het Filosofisch 

Diner. 

 

Publieke campagne – In 2019 konden wij door een uitgebreide en creatieve campagne rekenen op 

1.200 bezoekers tijdens Icarus Festival. De lijn die is ingezet tijdens deze publieke campagne zal in 

2020 worden voortgezet, zodat deze als een rode draad door Vitamine Z en al haar activiteiten loopt 

en deze ook onderling met elkaar verbindt. Want deze verbinding is met de uitbreiding van 

de activiteiten van groot belang. Losse hoofdstukken uit het  Vitamine Z verhaal zullen met elkaar 

moeten worden verbonden om meer impact te genereren. Door middel van een eigentijdse publieke 

campagne, gericht op de overkoepelende missie van alle activiteiten, zal Vitamine Z als een stevig 

platform worden gelanceerd. Een platform waarnaar de steeds diverser wordende doelgroepen hun 

weg kunnen vinden de komende jaren.   

 

Trainingsaanbod – In 2020 zetten we in op samenwerkingen met diverse partijen -waaronder 

partners De Ceuvel en Careerwise - om onze trainingen onder de aandacht te brengen van bedrijven 

en instellingen. Daarnaast voeren we gesprekken met grote organisaties, onder meer in het hoger 

onderwijs en de gezondheidszorg, om ons aanbod op te nemen in het assortiment trainingen en 

workshops die hun afdelingen kunnen inkopen voor teambuilding, heidagen en onderwijsbudgetten. 

Ook ontwikkelen we nieuw aanbod, waaronder: 

- Persoonlijke coaching programma’s rond zingeving voor medewerkers van bedrijven 

- Persoonlijke mindfulnesstrajecten in bedrijfssetting 

- Filosofisch diner voor bedrijven 

- Weekendretraite voor bedrijven 

 

PR 2020 

Ook in 2020 blijft ons doel om zoveel mogelijk publiek te werven voor onze activiteiten en 

evenementen, niet alleen om een zo groot mogelijk publiek te verzamelen, maar ook om een groter 

bereik voor ons verhaal te genereren. We gebruiken hiervoor een mixed media strategie en 

aansprekende campagnes om het bestaande netwerk én nieuwe bezoekers en geïnteresseerden te 

informeren en activeren. Online willen we een nog sterkere aanwezigheid, herkenbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid opbouwen, door de algemene Vitamine Z website te vernieuwen en opnieuw 
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in te richten. We maken een duidelijke link tussen al onze activiteiten en de stichting om onze 

identiteit te versterken en naamsbekendheid en zichtbaarheid van de evenementen te vergroten, 

zodat we onze boodschap in puntige, herkenbare en toegankelijke taal, die uitnodigt tot conversatie 

en aanzet tot nadenken, kunnen blijven delen.  

 

 

Amsterdam, 

xx-xx-2020 

Tobias Karsten  
Voorzitter Stichting Vitamine Z 


