STICHTING (V)ÉCHT ERVOOR!

JAARVERSLAG 2019
2019 Was wederom een - verhoudingsgewijs - rustig jaar met weinig écht
noemenswaardige hoogtepunten, behalve natuurlijk de doorlopende
counseling. Counseling is en blijft een hoogtepunt op zich. Het aantal
specifieke aanvragen van echtparen, t.o.v. jaren daarvoor, bleef min of meer
gelijk. Naast de specifieke huwelijkscounseling, werd er regelmatig een
beroep gedaan op onze werkers, hetzij door [reeds bekende] stellen met een
acuut (pastoraal) probleem, hetzij door derden voor individuele gesprekken.
UITKOMSTEN 2019
Het totaal aantal aanvragen (aanvragen daadwerkelijk gevolgd door een
intake) is ongeveer gelijk gebleven, terwijl ander zaken aantrokken.
Overigens: van de info- en adviesmomenten, via mail en telefoon, houden de
werkers geen aantekening bij, deze zijn derhalve niet in dit jaarverslag
meegenomen.
Conclusie:
Naar het weloverwogen inzicht van het bestuur is de conclusie dat aan het
hoofddoel van de stichting: 'het bevorderen van de geestelijke en

praktische welstand van echtparen die zich in een bepaalde
huwelijksnood bevinden, waardoor ze tot een eenheid in hun
denken, handelen en wandelen kunnen komen', ook in 2019 is voldaan.
Waarvan akte.

FEITEN & CIJFERS 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

03
intakes - dagdeel;
05
intakes - eendaagse;
12
vervolgcounselingen - dagdeel;
02
vervolgcounselingen - eendaagse;
20
nazorg-/pastorale/"APK"-gesprekken;
13
echtparen zijn met counseling gestart en/of gecontinueerd;
04
echtparen hebben in 2019 afgerond/zijn gestopt;
diverse individuele personen hebben (meerdere) sessies gehad en
diverse echtparen zijn (direct) doorverwezen voor specifiekere
(individuele) hulp.
VERWACHTINGEN

We verwachten dat 2020 een jaar wordt van continuering van de (individuele)
counselingvrucht uit 2019. Het blijft het een gegeven dat het aantal
scheidingen in Nederland (helaas) nog steeds toeneemt..., een deel van de
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echtparen zal daartoe niet willen besluiten en hulp inroepen van derden en zo
zullen er ook weer echtparen - of mensen met individuele problematiek - bij
stichting Vécht ervoor! gaan aankloppen…
SLOT
Terugkijkend zijn er - op counseling/pastoraal gebied - weer zinvolle dingen
gebeurd. Daardoor voelen wij ons gesterkt en zien het als een bevestiging
voor de bediening van onze werkers. Er kwamen, ook in 2019, voldoende
gelden binnen om alle stichtingsonkosten te financieren én sommige
echtparen, die minder konden betalen, tegemoet te komen.
Dat alles stemt ons als bestuur tot dankbaarheid.
Zutphen, februari 2020
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