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Inleiding 
De optimistenbond bestaat in 2017, sinds 26 augustus 2009, 8 jaar. We zijn met een klein 
aantal trouwe leden en vol optimisme voor de toekomst. 

De Optimistenbond is een vereniging en non-profit organisatie. Het bestuur werkt 
onbezoldigd evenals de andere betrokkenen.  

Activiteiten 2017 
In 2016 is helaas de Levenskunstbeurs opgehouden te bestaan en wij hebben nog geen 
vergelijkbaar alternatief gevonden. Dat betekent dat we ook dit jaar niet op een beurs 
hebben gestaan en alleen via twitter en facebook berichten de wereld in hebben gestuurd. 

Als nieuw initiatief hebben we een project geadopteerd en wel een project wat is gericht op 
het financieren van de aanschaf van waterbuffels voor een familie in India. De doelstelling 
van dit project is om de familie te helpen met het aanschaffen van een aantal buffels 
waardoor zij via de melkproductie kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en 
vervlogens ook hun bijdrage kunnen leveren aan de locale ontwikkeling en levensstandaard.  

Op 9 juli 2017 hebben we onze jaarvergadering gehouden. Het verslag daarvan zit in de 
bijlage van dit jaarverslag. 

In 2017 is Fred opnieuw gekozen om onze voorzitter te zijn. 

We hebben ook weer een aantal nieuwsbrieven uitgebracht en het mogelijk gemaakt om 
deze via de website te kunnen bekijken, waardoor de niet leden ook mee kunnen genieten. 

Naast de website en nieuwsbrief houden we contact met leden en belangstellennde via 
faceooek en twitter. 

Elk jaar zorgen we voor een update op de website zodat de vereniging haar ANBI status kan 
behouden. Daarnaast hebben we contact gemaakt met De Optimist, het tijdschrift wat het 
optimisme in de wereld ondersteund. De Optimist verschijnt in Nederlands en Engels. 

Optimisten zonder grenzen en ontwikkelingen in het buitenland 

Op 4 oktober 2005 is de Optimistenbond van het koninkrijk België opgericht. Daarna zijn er 
zusterverenigingen ontstaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Benin, Monaco, 
Zwitserland, G.H. Luxemburg en weldra ook in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, 
Noorwegen, Congo, Congo Brazzaville, Rwanda, Mauritanië, Gabon, Marokko, Bulgarije, 
Amerika en Rusland. 
 
Op 19 november 2008 hebben we in het Stadhuis Brussel en in de aanwezigheid van de 
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Burgemeester de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen opgericht als 
moedervereniging van deze beweging. Ze bekwam dit jaar de erkenning als Raadgevend 
Lid van de Economische en Sociale Raad van de U.N.O. 
 
Op dit moment zijn er wereldwijd totaal zo’n 100.000 leden verbonden aan de verschillende 
verenigingen van optimisten.  

Optimistan 

Optimistan, de staat van bewustzijn. Optimistan is een visie, gericht op het wereld 
burgerschap. We zijn allen lid van de bevolking van deze wereld, een wereld zonder 
grenzen. Kijk op optimistan.org voor meer informatie. 
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Staat van baten en lasten 
1 juli 2017  Realisatie      
  2015 2016 2017  

Baten €     
Nieuwe leden  50 90 0  
Leden voor het leven  0 0 300  
Jaarlijkse bijdragen  560 485 720  
Rechtspersonen  100 100 0  
Donaties Buffel project  1300 400  
 ING 712 450 1000  

Evenementen & Merchandise 145 0 0  

      

TOTAAL BATEN €  1567 2425 2420  

      
Lasten €     
Administratie  450 450 0  
Bankkosten  139 169 174  
Verzekeringen & Kvk  142 78 78  
Ledenvergadering  77 128 153  
Internet  147 153 0  
Website & Promo  727 0 133  
Beurskosten  366 363 0  
Buffelproject    1020  
Kosten evenementen  302 150 0  
      

TOTAAL LASTEN  € 2350 1491 1558  

      
Resultaat  -863 66 862  
      

Reservering €           863 0 66 928  
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Verslag Jaarvergadering  
Datum: 9 Juli 2017 
Locatie: Soest, de Ruimte  
Tijd: 14:00 uur  
Aanwezig: Fred van Zwieten, Ruud van Middelaar, Tamara, Jeroen Brons, Hans 

Anneveld, Dorianne de Groot, Marjolein Wegter, Fred Emmerich 
  
·       Introductie rondje 
·       Mededelingen 
·       Jaarverslag 
·       3 vragen:  
·       Nieuw bestuur 
Introductie- en inspiratierondje: Fred verwelkomt iedereen, in het bijzonder Marjolein, Fred 
en Tamara, die hier voor het eerst zijn! We delen motivatie om bij de Optimistenbond te zijn 
en optimisme te delen. 
  
Jaarverslag (zie bijlage) – Ruud legt de situatie uit, het jaarverslag en financieel overzicht is 
op de website geplaatst. 
  
We besteden vervolgens ruim tijd aan 3 de vragen die via de mail gesteld waren: 
  

1. Eén creatieve suggestie voor het doen groeien van optimisme in Nederland en 
omstreken 

a. Ruud vertelt over een ontmoeting met een Indiase boer die hulp zocht een 
buffel De optimistenbond krijgt donaties, aftrekbaar, schenkt een buffel. Groot 
naar kleinschalig. Voorstel dat de OB dit inbouwt  

b. Marjolein: doet projecten in AZC’s, voel dat daar veel optimisme nodig is. 
Interessante discussie over problemen in het ‘asiel systeem’, hoe breng je 
optimisme in het AZC, het systeem, de omgeving, de vrijwilligers? Goed doel 
dat de Optimistenbond ondersteunt? 

c. Fred E: vertelt over passies en gevoelens, liggen in de verhouding mens-dier, 
veganisme beoefenen, bitloos rijden. Vleesindustrie eigenlijk heel troosteloos, 
maar het kan anders, daar zit optimisme in. Idee Ruud: filmpje naar de 
website?  

d. Tamara: promotie van dingen die niets kosten maar wel optimistisch zijn. 
Voorbeeld: schrijver in Nigeria; Inspirerende gedachten over menselijkheid, 
kleur, vooroordelen. Je kan met kleine middelen veel bereiken 

e. Hans: bitloos rijden...het kan wel!  
f. Dorianne: er is zoo veel te doen...eigen optimisme en vrijwilligerswerk, 

onbezoldigd. Heb 7 kindjes in India bij vrienden, wil ze graag naar school 
laten gaan, wil dit graag met meerdere mensen doen. Er is veel mogelijk met 
weinig. Laten zien! Stimuleer andere mensen om mooie dingen te doen 

g. Fred van Z: vertelt ervaring over een sticker “Goedgekeurd!”, naar analogie 
hiervan kunnen we stickers laten maken (of vermeldingen) van projecten die 
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“Goedgekeurd!” zijn door de Optimistenbond. Crowdfunding platform 
organizeren 

h. Jeroen: verhalen verzamelen van ons allemaal, op de website, FB, 
optimistische verhalen van (ons) simpele mensen 

i. Mike – via mail gestuurd:  
i. Een instagram account openen met als naam @optimistagram, met in 

de bio een oproep dat mensen featured kunnen worden als ze één of 
meerdere van de volgende hashtags gebruiken #optimistagram, 
#helderoptimisme en #erbovenoptimisme  

ii. Dan een campagne starten waaraan instagrammers uit heel 
Nederland en omstreken kunnen deelnemen, door foto’s te plaatsen 
op hun eigen account met de genoemde hashtags – foto’s die 
optimisme in actie zichtbaar maken.  

iii. De gemaakte foto’s reposten (featured) op het @optimistagram 
account en zo een groeiende enthousiaste schare van 
#instapractitioners opbouwen! 

iv. Voorstel van Ruud: Optimistenbond gaat goede doelen ondersteunen. 
Vraag mensen te doneren, gaat 100% naar het individuele goede 
doel. Geld gaat via OB, aftrekbaar voor de belastingen. Maakt het 
mogelijk dat kleinschalige projecten gesteund worden zonder 
‘strijkstok’. De praktische procedure (website, transparantie, 
geldstroom) wordt nog verder uitgewerkt door Ruud en Jeroen.  

2. Motto: wat is eenieders motto voor vandaag, om het optimisme warm of groeiend te 
houden: 

a. Fred: Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance 
in the rain 

b. Ruud: Heb er 2. Optimisme is het nieuwe ‘isme. Darwin: het zijn niet de 
sterkste en ook niet de meest intelligente, maar degenen die zich het meest 
kunnen aanpassen 

c. Hans: Waar geen weg is is een omweg, en als de omweg ontbreekt kies je je 
eigen pad 

d. Tamara: Geef nooit op 
e. Fred: Waren alle mensen wijs dan was de aarde een paradijs 
f. Marjolein: alleen ga je sneller, samen kom je verder 
g. Dorianne: omdenken en op-denken geeft ons de toekomst 
h. Jeroen: Het kan wel 

3. Décharge en nieuw bestuur 
a. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met consent, onder dankzegging voor het 

werk 
b. Nieuw bestuur: Voorstel is het huidige bestuur opnieuw aan te stellen – de 

leden zijn consent hiermee 
4. Rondvraag: 

a. Stukjes die over personen gaan worden eerst met gecheckt alvorens te 
plaatsen? Jazeker! 

b. Volgende keer graag ook iets praktisch doen! (doen we normaal ook, 
volgende keer wellicht een straatartiest activiteit) 
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c. Het bestuur zal per skype regelmatig bij elkaar komen ter inspiratie en 
overleg, overige leden worden hier voortaan ook voor uitgenodigd.  

 
Voorzitter sluit de vergadering 15:00 uur 
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