Jaarverslag 2017
Inleiding
Voor je ligt het beknopte jaarverslag van IDleaks. Hiermee willen we transparantie bieden
over onze activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. In 2017 heeft IDleaks namelijk
invulling gegeven aan het voornemen om meer impact te genereren door (ook) betaalde
opdrachten aan te nemen. Zonder het vrijwilligerskarakter te verliezen, hoopt IDleaks
hiermee meer expertise en continuïteit voor de organisatie te kunnen aanboren en haar
netwerk te vergroten. Inmiddels is de eerste grote opdracht, voor het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, bijna afgerond en blikken we terug op mooie resultaten en
bovenal een leerzaam jaar. Door de omvang van deze opdracht en de wisseling van
bestuursleden hebben er in 2017 geen Quickscans en IDleaks Awards plaatsgevonden. Wel
hebben de nodige voorbereidingen met leden uit de IDleaks community plaatsgevonden om
hier in 2018 weer invulling aan te kunnen geven.
Bestuur
IDleaks is sinds 2016 een stichting met een onbezoldigd bestuur bestaande uit 5 tot 7 leden.
In 2017 vond een bestuurswissel plaats waarbij al afscheid is genomen, of binnenkort wordt
genomen van; Siri Lijfering (voorzitter), Ilona Domanska, Vera Hendriks en Lieke Willemsen.
Nieuwe leden zijn Wouter Oomen (voorzitter), Timo Bravo Rebolledo (community), Maaike
de Hon (externe relaties) en Emiel Martens (communicatie). Steyn Hoogakker (events) zal in
2018 aanblijven als bestuurslid. De vacature van penningmeester staat nog open.
African Descent-project
2017 stond voor IDleaks grotendeels in het teken van het Decennium voor Mensen van
Afrikaanse afkomst, uitgeroepen door de Verenigde Naties en in Nederland gefinancierd
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met projectpartners
Mano a Mano Produções en Studio Ginger the World mocht IDleaks haar projectvoorstel
met drie werkstromen realiseren. In de uitvoering was Saskia de Wildt (Ginger the World)
verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling van de online storymap Afrispectives en de
uitvoering hiervan, in samenwerking met freelancers en vrijwilligers. Daarnaast was zij de
coördinator van het gehele project. Otiniel Silva (Mano a Mano Produções) nam de
organisatie van het event Africadelic in Paradiso op 25 mei op zich, waar tevens een
programmadeel werd gewijd aan de presentatie van Afrispectives. IDleaks (Vera/ Lieke)
coördineerde de uitvoering van de educatieve toolkit, was verantwoordelijk voor de
financiële administratie en fungeerde als contactpersoon richting het ministerie. Na afronding
van het project, in het eerste kwartaal van 2018, zal een evaluatieverslag van dit project
beschikbaar komen.
Quickscans en IDleaks Awards
Quickscans worden uitgevoerd door vrijwilligers met expertise op het gebied van (OS-)
communicatie en bieden organisaties een frisse blik en concrete suggesties voor verbetering
van hun communicatie-uitingen. Hoewel in 2017 geen Quickscans zijn afgerond, is er wel
een nieuw Quickscan-team geformeerd en zijn we begonnen aan een quickscan bij
organisatie TEAR, die begin 2018 zal worden gepresenteerd. De IDleaks Awards zijn nog
steeds relevant en zullen na een jaar van afwezigheid in 2018 weer georganiseerd worden.

Afgelopen jaar is nagedacht hoe hier op een vernieuwende manier invulling aan te geven.
Momenteel is de werving gestart voor een nieuw IDleaks Awards-team.
Community en online
Zowel online, met het delen van interessante artikelen en het starten van discussies op
sociale media als offline, door het organiseren van borrels, brengen we het netwerk van
IDleakers bij elkaar. Inmiddels bestaat het Facebooknetwerk uit meer dan 700 volgers.
Momenteel wordt de website vernieuwd die in het voorjaar van 2018 online zal komen.
IDleaks verkreeg in 2017 ook zichtbaarheid door een nieuw artikel op OneWorld, waar
bestuurslid Vera aan meewerkte. Naast nieuwe bestuursleden heeft IDleaks in 2017 ook een
aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Met het aanstellen van een bestuurslid die zich gaat
bezighouden met de community maken we de organisatie aantrekkelijker voor vrijwilligers.
Financieel jaaroverzicht
Inkomsten
Coordinatie
African Descent

€

Uitgaven

€

7.000 Coordinatie
African Descent

7.000

Africadelic
(25 mei, Paradiso)

12.600 Africadelic
(25 mei, Paradiso)

12.300

Afrispectives.com
(incl. promotie)

12.350 Afrispectives.com
(incl. promotie)

12.350

Educatieve toolkit
African Descent

5.870 Educatieve toolkit
African Descent

5.870

Overhead IDleaks
African Descent

2.000 Community-events
en borrels

In kas 2016

594 Website
Reiskosten
vrijwilligers
Overige onkosten
vrijwilligers

Totaal
Resultaat 2017: € 2.260

40.414

265
83
84
202

38.154

