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Voorwoord van de voorzitter 

In september 2018 ben ik, Marieke Burghouts, als alleenstaande moeder met twee kinderen 
begonnen met mijn zoektocht of er behoefte was om bijeenkomsten te organiseren voor 
alleenstaande vrouwen met kinderen in Dukenburg Nijmegen. Tijdens dit onderzoek heb ik 
gesproken met verschillende alleenstaande vrouwen met kinderen en alleenstaande vrouwen zonder 
kinderen. Ik heb gesproken met medewerkers van het sociale wijkteam, pastorale medewerkers van 
de Ontmoetingskerk, de wijkmanager van de gemeente Nijmegen, buursportcoaches en 
opbouwwerkers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat die behoefte er was. In december 2018 ben 
ik, samen met de Pastor van de Ontmoetingskerk, met de bijeenkomsten van start gegaan. Begin 
2019  kwam er  vanuit de Buurthuiskamer in de wijk Tolhuis de vraag of de mogelijkheid bestond 
daar ook bijeenkomsten te organiseren. De vrouwen die met regelmaat de bijeenkomsten in de 
Ontmoetingskerk bezochten, gaven aan hun sociale netwerk te willen uitbreiden en meer 
gelijkgestemden te willen ontmoeten. Daarop volgend is besloten de bijeenkomsten in de 
Ontmoetingskerk te stoppen en de groepen samen te brengen in de Buurthuiskamer (BHK) in de wijk 
Tolhuis. In oktober 2019 heb ik stichting Krachtwerk Nijmegen opgericht, daar de organisatie steeds 
professioneler werd, de stichting subsidie had gevraagd bij de gemeente Nijmegen, er sponsoren 
waren om de bijeenkomsten en de trainingen te subsidiëren.   
 

Verslag van het bestuur 

 
Stichting Krachtwerk Nijmegen (SKN) zet zich in om vrouwen te ondersteunen die de verbinding met 
zichzelf en de maatschappij voor een deel zijn kwijtgeraakt. Doormiddel van bijeenkomsten en 
trainingen krijgen de vrouwen (her) inzicht in hun eigen kracht en werken ze naar door hen zelf 
gestelde doelen. Tijdens de trainingen die SKN (stichting Krachtwerk Nijmegen) één keer per week bij 
trainingscentrum Michi in Nijmegen organiseert, ontdekken de vrouwen hoe zij hun kracht en 
zelfredzaamheid kunnen verhogen. Door zelf inzicht te krijgen in hun talenten, maar ook door 
valkuilen bespreekbaar te maken. Aan de trainingen zijn bijeenkomsten gekoppeld waarbij wij de 
thema’s bespreken die in de weerbaarheidstraining aanbod zijn gekomen. Deze thema’s  gaan o.a. 
over “in je kracht blijven staan en blijven”, “grenzen stellen en verdedigen”.  Doormiddel van de 
training (weerbaarheidstraining) en ondersteuning (thema bijeenkomsten) komen de vrouwen 
sterker in het leven te staan, durven ze meer te laten zien wie ze zijn en kunnen op deze manier een 
bijdrage leveren aan de maatschappij.   
 

Naast de trainingen en de daaraan gekoppelde 
bijeenkomsten organiseert SKN één maal per 
twee weken bijeenkomsten in de BHK van 
Tolhuis. Deze bijeenkomsten hebben een 
informeel karakter. Koffie/thee drinken, 
wandelen, thema bijeenkomsten met o.a. 
Halloween, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het 
Suikerfeest, workshops handvaardigheid, 
pottenbakken en sieraden maken.  
 
 
 

In oktober 2019 is stichting Krachtwerk Nijmegen (SKN) opgericht. En in juni 2020 heeft de stichting 
de ANBI status ontvangen.  
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Activiteiten 

 
In verband met Covid-19 heeft de stichting haar trainingen en bijeenkomsten in maart 2020 moeten 
stopzetten. Dat betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Juist in die tijd, toen de eenzaamheid zijn 
hoogtepunt bereikte, hebben wij talloze 
individuele trajecten opgezet. Zodat wij de 
vrouwen nog één op één konden blijven 
ontmoeten. Door de individuele 
gesprekken met de vrouwen hebben wij 
een nog beter beeld gekregen, waar de 
behoefte van de vrouwen ligt en hoe wij 
deze informatie kunnen inzetten om een 
nog betere op maat gemaakte training 
kunnen bieden.  
In september 2021 starten de trainingen en 
de bijeenkomsten weer.  
 

Toekomst 

 
In september 2021 starten wij met de trainingen en bijeenkomsten bij trainingscentrum Michi. De 
trainingen en bijeenkomsten bij trainingscentrum Michi bestaan uit 40 bijeenkomsten, met 
uitzondering van de schoolvakanties. Dit is een intensief programma voor één jaar. Daarnaast starten 
in september 2021 de bijeenkomsten in de BHK van Tolhuis, deze vinden éénmaal in de twee weken 
plaats, met uitzondering van de schoolvakanties.  
 
Wat de toekomst betreft. SKN heeft als doel in 
meerdere wijken binnen Nijmegen trainingen en 
bijeenkomsten te organiseren om alleenstaande 
vrouwen met kinderen en alleenstaande vrouwen 
zonder kinderen in plaats van kwetsbaar te zijn, 
weerbaar te maken. Zodat zij deelgenoot zijn en 
blijven aan de maatschappij. In september 2021 
gaat SKN onderzoeken of in de wijk Nijmegen 
oud-west (Wolfskuil) behoefte is aan het 
organiseren van trainingen en bijeenkomsten.  
 
SKN heeft in januari 2020 contact gelegd met Stip Noord Nijmegen en Welzijn in Noord Nijmegen 
(opbouwwerker) om te onderzoeken of daar de behoefte ligt om bijeenkomsten te organiseren voor 
alleenstaande vrouwen met en alleenstaande vrouwen zonder kinderen. Vanwege Covid-19 heeft 
SKN deze actie moeten staken 
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Organisatie 

 
Stichting Krachtwerk Nijmegen gevestigd aan de Brakkensteinweg 16, 6525 RP Nijmegen 
KVK nummer: 75990849  
ANBI/RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 8604 70 076 
E-mailadres: info@krachtwerknijmegen.nl 
Telefoonnummer: 06-52300908 

 

Bestuur stichting Krachtwerk Nijmegen 

 
Voorzitter: mevrouw M.C.M. Burghouts 
Penningmeester/ secretaris: De heer Drs. R.J. Burgers 
 
Het bestuur van stichting Krachtwerk Nijmegen is opgebouwd uit twee bestuursleden. Deze vervullen 
de rol van voorzitter en penningmeester/ secretaris De bestuursleden ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. De leden zijn na hun termijn herkiesbaar.  
 

Werknemers  

 
Stichting Krachtwerk Nijmegen heeft geen vaste werknemers in dienst. 
 
Per 1 september zal een stagiair van de opleiding Social Work voor de periode van één jaar stage 
lopen bij stichting Krachtwerk Nijmegen. 
 
  

mailto:info@krachtwerknijmegen.nl


Stichting Krachtwerk Nijmegen Jaarverslag 2020  
 
 

   
Juni 2021  Pagina 5 

Jaarrekening 2020  

 
Inkomsten  2020 
 
Inkomsten uit eigen fondsenwerving € 10.000,00 
Inkomsten gezamenlijke acties € 641,00 
Inkomsten uit subsidies € 1.383,00  
 ___________ 
Totale inkomsten € 12.024,00 
 
Bestedingen  2020 
 
Organisatiekosten 
Kantoorkosten €  1.285,87  
Reiskosten €  45,82 
 ___________ 
Totaal organisatiekosten €  1.331,69 
 
Kosten activiteiten 
Materialen activiteiten €  181,72 
Ju-ki weerbaarheidstraining €  90,00 
Trainingscentrum Michi  €  150,00  
Kerst activiteiten €  63,44 
 ___________ 
Totaal kosten activiteiten €  485,16 
 
 
Activa 2020 2019 
Liquide middelen € 10.207,15 € 0,00 

 
Passiva 2020 2019 
Reserves en fondsen € 10.207,15 € 0,00 

 


