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Inleiding 

Wat een onwijs bijzonder avontuur is het geweest. In de afgelopen 1,5 jaar heb ik de eer gehad om 12 
trajecten uit te mogen voeren met Luctor et Emergo. Met daaraan voorafgaand een intensieve periode 
van zo`n 1,5 jaar met het opzetten van het traject, fondsenwerving en het door onvoorziene 
omstandigheden (gelukkig bijtijds) overstappen naar een andere Stichting om voor de uitvoering van dit 
project mee samen te werken. Met meerdere lockdowns, regelmatig veranderende maatregelen en het 
verschillend omgaan daarmee van de organisaties waar ik de trajecten uitvoerde. Met regelmatig zoeken 
naar creatieve oplossingen voor het vormgeven van mooie eind-performances waar bijvoorbeeld geen 
publiek bij mocht zijn en het zelfs volledig uitvoeren van 2 trajecten via Zoom. Zeer dankbaar ben ik voor 
alle fondsen en stichtingen die dit project ondersteunt en mogelijk gemaakt hebben.  

Al met al kijk ik terug op een enorm mooie tijd van in totaal zo`n 3 jaar. Daarin voerde het contact met de 
enorm gevarieerde deelnemers absoluut de boventoon. Van dakloze jongeren in Amsterdam, tot 
jongeren uit de Haagse Schilderswijk en de wijk Woensel in Eindhoven, van social work studenten die 
worden opgeleid tot jongerenwerker in Zwolle, tot jongeren op een basisschool in mijn eigen woonplaats 
Emmeloord. Allemaal krijgen ze te maken met tegenslagen in hun leven en allemaal waren ze ontzettend 
gemotiveerd om over dit thema na te denken en een plan op te stellen om in de toekomst tegenslagen als 
een leerkans te gaan zien in plaats van in een slachtofferrol te duiken. Zo`n 90 procent had nog geen 
enkele rap-ervaring voorafgaand aan het project. Ik ben enorm dankbaar voor de groei die ik jongeren 
door heb zien maken, een ieder op zijn en haar eigen manier. Van het leren van de basistechnieken van 
het rappen, tot feedback leren geven en ontvangen, je emoties durven uiten voor publiek, hulp vragen, 
hulp aanbieden, praktische vaardigheden als een planning maken, een to do list maken, prioriteiten leren 
stellen, zoeken naar innerlijke kracht om te breken met een verslaving, tot nadenken over een 
beroepskeuze in de toekomst en nog zoveel meer. De afsluitende live-evenementen en het opnemen van 
2 tracks bij een professionele studio in den Haag waren absolute hoogtepunten. Ik kan me gigantisch 
voorstellen hoe spannend het moet zijn geweest voor de jongeren om hun stem letterlijk te laten horen 
aan een publiek. Dit is al een hele stap op zich, laat staan wanneer er ook nog eens zulke persoonlijke 
verhalen gedeeld worden. Ik ben dan ook super trots op iedere deelnemer. Blij ben ik met de 
evaluatiegesprekken die ik gevoerd heb na elk traject met de opdrachtgevers en de positieve respons die 
ik van hen ontvangen heb. Fijn om terug te krijgen dat de organisaties het traject en de uitwerking ervan 
op de deelnemers als positief ervaren hebben.  

Graag neem ik u mee in een evaluatieverslag per traject, dat u hieronder zo dadelijk kunt lezen. Maar 
allereerst wil ik graag het projectplan en de gestelde doelen evalueren. 
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Evaluatie projectplan en gestelde doelen

In dit 2e gedeelte blik ik graag terug op de gestelde doelen in het projectplan. Heel interessant om nu 
terug te kijken op de gestelde doelen, de verwachtingen en gestelde kaders waarmee ik dit project 
ingegaan ben. Af en toe haal ik een klein gedeelte uit het projectplan aan, wat dus wat herkenning kan 
opleveren tijdens het lezen.  

Samenwerking met Stichting Transformate en Stichting De Talentstrateeg 
In eerste instantie was ik voor Luctor et Emergo aangesloten bij Stichting Chapel: “Een stichting die als 
doel heeft motiverende en inspirerende podiumkunsten te bevorderen”. Wegens onvoorziene 
omstandigheden binnen Stichting Chapel was het niet meer mogelijk dit project nog langer bij deze 
stichting onder te brengen. Gelukkig heb ik aansluiting kunnen vinden bij twee andere stichtingen: 
Stichting Transformate en Stichting De Talentstrateeg. Deze stichtingen zijn opgericht om mensen te 
helpen hun talenten te ontwikkelen en in te zetten in de samenleving. 

Ik heb de samenwerking met beide stichtingen als heel positief ervaren. De communicatie verliep altijd 
duidelijk en soepel en de wederzijdse verwachtingen waren helder en werden wat mij betreft goed 
waargemaakt. Ik heb ervaren dat zij goed begrepen wat de doelstellingen van het project waren en hoe 
deze behaald konden worden. Daarnaast ervoer ik dat zij goed in konden schatten waar mijn talenten 
liggen en op welke vlakken ik ondersteuning kon gebruiken. Een voorbeeld van dit laatste is het 
meedenken en adviseren over de begroting en PR en het contact met de Fondsen.  

Grote dank dus aan Stichting Transformate en Sticht De Talentstrateeg voor alle tijd en energie die zij in 
Luctor et Emergo gestoken hebben.  

Terugblik op het gestelde hoofddoel van Luctor et Emergo 
“Het doel van het project Luctor et Emergo is om door middel van een “Luctor et Emergo - Hiphop traject” 
jongeren een creatieve shift te laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven naar 
een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten van gevoelens en vervolgens 
positieve kennis, vaardigheden en ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen. Als jongeren 
hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief weten in te zetten is er veel gewonnen en 
kunnen zij de kracht vinden om boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap 
wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en het organiseren van een gezamenlijk 
concert. Simson geloofd dat de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten positief in 
kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor anderen waardoor er een sneeuwbaleffect 
ontstaat.” 

Wat mij betreft is dit doel zeker behaald. Voor zo goed als alle deelnemers was het nieuw om door een 
andere bril naar hun problemen te leren kijken en te gaan beseffen dat zij zelf kunnen werken aan het 
aannemen van een meer proactieve houding. Ik merkte dat ik tijdens de eerste 2 trajecten nog aan het 
oefenen was met het vertalen van dit thema naar de belevingswereld van de betreffende doelgroep. Dit 
maakte dat ik tijdens de eerste 2 trajecten soms in nog wat te abstracte termen sprak, met de 
verwachting dat de deelnemers vervolgens zelf concrete voorbeelden uit hun eigen leven zouden kunnen 
benoemen waar dit thema bij hen raakt. Deze brug slaan was (begrijpelijk) nog een grote uitdaging, 
waardoor ik vervolgens eerst met hen in gesprek ging over hun belevingswereld, om vervolgens het 
thema en hun persoonlijke problemen bij elkaar te brengen. Gelukkig kwam dit tijdig op zijn pootjes 
terecht en was er voldoende tijd over in die trajecten om tot een mooi eindproduct te komen. Wel 
maakte dit dat ik bij de volgende trajecten vanuit een andere insteek de inhoud van het traject aan ben 
gevlogen. Ik heb de nieuwe deelnemers eerst de vraag gesteld om een voorbeeld op papier te zetten van 
een moment waarin zij onlangs een negatieve emotie, zoals stress, verdriet, angst of boosheid hadden 
ervaren. Aangezien het vaak beter werkt om een herinnering terug te halen aan de hand van een emotie, 
kwamen hier meestal genoeg voorbeelden door op papier van tegenslagen waar de doelgroepen onlangs 
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mee te maken hadden gehad. Vervolgens ben ik met hen naar deze concrete voorbeelden gaan kijken 
door de bril van Luctor et Emergo, om zo te kijken hoe zij een volgende keer anders zouden kunnen 
reageren als zij weer in dezelfde situatie terecht zouden komen. Erg fijn om te ervaren hoe deze 
werkwijze beter werkte en meteen veel inspiratie opleverde om te starten aan het schrijven aan de 
teksten.  

Ik ben keer op keer verrast door de openheid, de kwetsbaarheid en eerlijkheid die de deelnemers durfden 
te hebben in hun teksten. Dit heeft mij betreft boven verwachting mooie raps en bijbehorende 
gesprekken met deelnemers en betrokken jongerenwerkers opgeleverd. Vanuit diverse organisaties heb 
ik terug gekregen dat dit ook voor hen ver boven verwachting behaald is. Dit gegeven is wat mij betreft 
dan ook 1 van de mijlpalen van het traject. Keer op keer heb ik geprobeerd om de jongeren zoveel 
mogelijk praktische handvaten aan te reiken, door te verwijzen en het contact met de betrokken 
jongerenwerkers aan te moedigen voor de periode na het traject. Bij “nazorg” meer daarover. 

Terugblik op de gestelde kaders van de doelgroep 
“In het algemeen richt ik mij op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die van hiphop houden. In het 
bijzonder heb ik twee groepen waar ik helemaal voor wil gaan. 

1. Ik wil jongeren bereiken die worstelen in het leven, geen richting hebben en uit dreigen te vallen.
Juist voor deze jongeren heb ik een hart. Deze groep van ‘dropouts’ bedraagt ongeveer 5% van de
jongerenpopulatie en is regelmatig betrokken bij een jongerencentrum.

2. Jongeren die als rapper aan de slag willen. Ik wil hen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen
voor de invloed die zij middels hun teksten uitoefenen. Niet moralistisch of betuttelend maar
uitdagend omdat het zoveel mooier is om je talenten in te zetten voor iets goeds”.

Terugkijkend heb ik zowel doelgroep 1 als doelgroep 2 zeker bereikt. Ik heb naar schatting uiteindelijk voor 
zo`n 90 procent met doelgroep 1 gewerkt. Dit had ik van te voren eerder andersom verwacht. Ik schat in 
dat dit komt omdat met name in eerste instantie het thema van het project de aandacht trok van de 
organisaties en niet zozeer de vorm. Een prima beweging wat mij betreft. Wel maakte dit dat ik vaak veel 
tijd moest investeren in het aanleren van de basisvaardigheden van het rappen. Hoewel de kwaliteit van 
de daadwerkelijke raptechnieken ondergeschikt was aan de inhoud van de teksten wat mij betreft, is het 
toch van belang om de deelnemers een zekere basis mee te geven waar zij zich aan vast kunnen houden. 
Deze houvast geeft uiteindelijk het zelfvertrouwen om iets persoonlijks te durven delen aan een publiek. 
Verderop in het verslag zal ik dieper ingaan op de tijdsverdeling van het project en wat ik hier praktisch 
van geleerd heb voor een volgend project. Samengevat ben ik er persoonlijk erg blij mee dat met name de 
inhoud van het project de aandacht van organisaties en deelnemers trok en dat de deelnemers 
grotendeels dan ook echt gemotiveerd waren om veel met de inhoud bezig te zijn.  

Wat de leeftijd betreft heb ik geconcludeerd dat het kader 12-18 jaar wellicht iets te strak gezet was. Bij 
het traject met de dakloze jongeren in Amsterdam bijvoorbeeld, waren de deelnemers wat ouder. Qua 
sociaal-emotionele ontwikkeling waren zij echter wel jonger, waardoor het project en de inhoud gewoon 
goed bij hen aansloten.  

Aantal trajecten 
Aangezien er 16.500 euro was binnengekomen via fondsenfondsenwerving bij vermogensfondsen was de 
afspraak die we hadden gecommuniceerd om 11 trajecten te doen van 3 workshops. In totaal zijn er 12 
trajecten gerealiseerd bestaande uit een totaal van 35 workshops. Ook dit projectdoel is behaald.  Voor 
een impressie van de trajecten zijn hier de links naar de socialmediakanalen: 

Website: www.simsonhiphop.nl/luctoretemergo 
Instagram: www.instagram.com/emergohiphop 
Facebook: www.facebook.com/emergohiphop 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIRoq67tK9lqYfuFjDFBfAA 

http://www.simsonhiphop.nl/luctoretemergo
http://www.instagram.com/emergohiphop
http://www.facebook.com/emergohiphop
https://www.youtube.com/channel/UCIRoq67tK9lqYfuFjDFBfAA
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Evaluatie opzet uitvoering per traject 

“Het “Luctor et Emergo – Hiphop traject voor jongeren” is een traject van 3 dagdelen, speciaal ontwikkeld 
voor scholen, jongerencentra en jongerenverenigingen. Elk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen 
de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 
maanden.” 
 
Terugkijkend op bovenstaand doel kan ik zeggen dat ik weer een nieuw stuk kennis en ervaring heb 
opgedaan op het praktische vlak van werken met jongeren. Ik ben blij dat ik bij elk traject ruime 
voorbereiding met de betreffende organisatie heb genomen, waarvoor ik een vragenformulier opstelde 
om alle praktische kaders helder te krijgen. Deze informatie verwerkte ik op voorhand standaard in een 
tijdsplanning, zodat steeds tijdig ingespeeld kon worden op de specifieke situatie op het vlak van PR, 
werving deelnemers, nazorg aan deelnemers, finetunen van de opvolgende avonden, extra opdrachten 
meegeven aan deelnemers, voorbereiden liveshows, enz.  
 
In de voorbereiding van de eerste 2 trajecten kreeg ik al snel door dat een tijdspanne van 3 tot 4 uur per 
dagdeel te lang is voor de meeste jongeren. Deze spanningsboog hebben zij gewoon meestal niet en het 
zou zonde zijn om het laatste gedeelte van een dagdeel eigenlijk weinig meer te kunnen bereiken met ze. 
Dit maakte dat ik er in veel gevallen een traject van 3 tot 4 uitvoeringsmomenten van heb gemaakt met 
iets kortere dagdelen per keer. Een nadeel hieraan voor mijzelf is natuurlijk de hogere reiskosten. Qua 
effect op de deelnemers bleek dit echter wel een hele verstandige keuze te zijn.  
 
Ook zou ik de dagdelen bij een volgend traject iets korter op elkaar zetten. 4 weken tussen 2 dagdelen is 
voor veel jongeren een lange tijd, wat maakt dat sommige uitgelegde informatie al weer wat weg aan het 
zakken was bijvoorbeeld. Mijn insteek om er 4 weken tussen te houden was om de jongeren zo meer tijd 
te geven om zelfstandig ook aan hun raps te werken. In de praktijk hebben veel jongeren daar echter toch 
nog wel best wat directieve ondersteuning bij nodig en is zelfstandig werken nog wat hoog gegrepen. Wat 
een positieve tussenoplossing bleek was het inzetten van “tussenworkshops” waar ik meteen vanaf het 
eerste traject mee gestart ben. Dit zijn dagdelen tussen de uitvoeringsmomenten van mijzelf in, waar de 
betreffende jongerenwerkers zelf met de deelnemers verder konden werken aan de raps. Voor elke 
“tussenworkshop” leverde ik aan de jongerenwerker een instructie aan met handvaten om effectief te 
kunnen werken met de deelnemers. Voorafgaand aan het volgende dagdeel dat ik er zelf weer bij was 
nam ik eerst altijd contact op met de jongerenwerker om te bekijken welke slagen er tijdens de vorige 
tussenworkshop gemaakt waren. Dit maakte dat ik goed voorbereid weer in kon stappen bij het volgende 
dagdeel en de deelnemers zo flink wat extra vlieguren konden maken.  
 
Ook de wensen van de organisatie zelf nam ik altijd mee in de voorbereiding. Welke ruimte hadden zijn in 
hun agenda voor dit traject, wat was hun inschatting van het aantal geschikte uitvoeringsmomenten voor 
de betreffende doelgroep, welke andere wensen hadden zij over de praktische en inhoudelijke kaders van 
het traject, enz. In goed overleg werd ieder traject op deze manier afgestemd op de betreffende 
organisatie en doelgroep. Dit maakte ieder traject uniek in vorm, zonder dat daarbij de gestelde doelen 
uit het projectplan in gevaar kwamen.  
 
Wel bleef het een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk tijd, energie en aandacht aan ieder 
individu willen besteden en anderzijds enigszins binnen de kaders van beschikbare tijd etc. moeten 
blijven. Samengevat is mijn persoonlijke conclusie dat ik graag per deelnemer wel meer tijd had willen 
hebben om nog meer te oefenen en diepgang in de teksten aan te brengen, maar ik tevens ook begrijp 
dat het goed is om dit af te kaderen i.v.m. de binnengekomen subsidies en de grenzen die daardoor 
ontstaan in het aantal uren dat ik kan besteden. Verderop in dit verslag meer daarover.  
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Luctor et Emergo Community
“Om dit project goed te laten slagen wil ik om de trajecten heen een online community bouwen. Ik wil de 
jongeren stimuleren om hun uitdagingen te verwoorden in een eigen rap. De challenge die ik hen daarbij 
meegeef is: Verwoordt zowel zo eerlijk mogelijk je gevoel, als de kansen en mogelijkheden die je ziet om de 
schijnbare onmogelijkheden te overwinnen. Ook wil ik hen vragen deze rap op te nemen, zodat ik ook aan 
het einde van de projectperiode een prijs kan aanbieden voor beste performance. Naast de input van de 
jongeren wil ik ook actief zelf gaan posten en daarbij de jongeren meenemen in mijn leven als rapper. Ik 
zal daar tips en tricks vertellen en feedback geven aan beginnende rappers. Deze posts zullen aangevuld 
worden met video-opnames die gedurende het traject gemaakt zullen worden van de concerten. In overleg 
met de afnemende partijen van dit traject wordt besproken in hoeverre de organisaties betrokken willen 
zijn bij bovenstaand”. 

Ook dit onderdeel leverde interessante en verrassende ontwikkelingen op. De challenges werden online 
door volgers van het Facebook- en Instagram account helaas niet opgepakt. Wellicht was het een te hoge 
drempel om een dergelijke persoonlijke rap te schrijven en op te nemen en te delen met voor jou 
onbekende andere volgers van het project. Daarnaast waren de in eerste instantie aangeboden prijzen 
van het winnen van een optreden tijdens 1 van de Luctor et Emergo trajecten helaas niet mogelijk i.v.m. 
de corona-maatregelen.  

Ook de deelnemers van de trajecten zelf gaven regelmatig aan dat zij hun persoonlijke teksten liever niet 
online voor iedere geïnteresseerde wilden delen. Ik vond dit ook zeker een mooie kant hebben: Zij 
voelden zich tijdens het traject zelf veilig genoeg om hun verhaal te delen en deden dit dan ook graag. Het 
is dan ook zeker goed als je aangeeft waar je grenzen liggen en met wie je wel en niet jou persoonlijke 
gedachten en gevoelens wil delen.  

Bovenstaand maakte dat ik al snel meer tijd en energie in de tips- en tricksvideo`s ben gaan investeren. In 
17 video`s heb ik via Instagram en Facebook alle geïnteresseerden input gegeven om te groeien als 
rapper. Deze video`s heb ik onlangs ook geüpload op het YouTube Kanaal van Luctor et Emergo. Naast 
veel tips op het creatieve vlak kwamen er ook veel tips op sociaal- emotioneel vlak voorbij. Ik gaf 
regelmatig aan dat deze tips ook toe te passen zijn op andere gebieden in het leven, zoals bijvoorbeeld 
het schrijven van een sollicitatiebrief, voeren van een sollicitatiegesprek en het geven van een presentatie 
voor de klas. Gaaf om positieve reacties te krijgen op deze video`s. Ook het feit dat de video`s nu online 
blijven staan en dat er dus in de toekomst meer mensen plezier van kunnen blijven houden vind ik een 
mooie gedachte.  

Daarnaast heb ik op de social media kanalen regelmatig andere tips gedeeld d.m.v. afbeeldingen met een 
onderschrift. Dit waren bijvoorbeeld leestips over interessante boeken, praktische tips, opleidingstips, tips 
over evenementen, wedstrijden voor rappers, documentaires, etc.  

Nazorg
“Mijn inschatting is dat per locatie ongeveer 20-25% van deze jongeren rondlopen met doelloosheid, 
depressie, en serieuze andere problemen. Door over deze problemen te praten, te rappen en te posten 
hoop ik dat deze jongeren met hun probleem naar voren komen. Vaak is dit al de eerste stap. Het 
ontdekken dat je niet alleen bent in de problemen die je hebt. Naar verwachting zal een gedeelte meer 
hulp nodig hebben. Deze jongeren stimuleer ik, na altijd eerst overlegt te hebben met de afnemende 
organisatie, om professionele hulpverlening te zoeken. Het gros van de jongeren zal naar alle verwachting 
daar niet gelijk voor openstaan. Het beste wat je hen kan bieden is een groep mensen die vanuit respect 
om hen heen staat en waar zij hun verhaal bij kwijt kunnen. Ik streef hierbij ook naar een goede 
samenwerking met de lokale jongerenwerkers en docenten. Zij werken wekelijks met deze jongeren en het 
is in mijn ogen belangrijk om waar mogelijk met hen samen te werken op dit gebied en het contact na 
afloop van het traject weer over te dragen”.  
Terugkijkend op bovenstaand kan ik zeggen dat het percentage van jongeren met problemen als 
doelloosheid, depressie en andere serieuze problemen waarschijnlijk een stuk hoger lag dan 20-25 
procent. Dit kan er ook mee te maken hebben dat de doelgroep die een jongerencentrum bezoekt al 



8 

bovengemiddeld kampt met dergelijke problemen. Extra van belang dus om zo goed mogelijk te streven 
naar goede nazorg. Ik heb dan ook regelmatig benadrukt dat deze jongeren verder kunnen praten met de 
betrokken docenten en jongerenwerkers. Het was ook goed dat de betrokken docenten en 
jongerenwerkers grotendeels bij alle uitgevoerde dagdelen aanwezig waren en in een deel van de 
gevallen ook zelf meededen als deelnemer. Dit maakte hen nog meer “één van de deelnemers”, waardoor 
ik hoop en verwacht dat de band tussen de jongeren en docenten/jongerenwerkers door samen deel te 
nemen ook versterkt is. Ook in pauzes en na afloop van de avonden waren er momenten waarin 
doorgepraat werd over bepaalde problemen en we de mogelijkheid hadden om jongeren door te wijzen 
naar specifieke professionals die de juiste hulp kunnen aanbieden die de jongeren nodig hebben. Ik heb 
regelmatig benadrukt dat de deelnemers zich niet hoeven te schamen voor hun problemen en dat het 
juist onwijs sterk en moedig is om hulp te kunnen aannemen wanneer je die nodig hebt. Ook heb ik 
benadrukt dat ze zich niet “gek of anders” hoeven te voelen en dat juist het zwijgen er over kan maken 
dat je het gevoel hebt de enige te zijn die met iets dergelijks worstelt.  

Een bijzonder voorbeeld was het contact met 1 van de deelnemers in Amsterdam, die na het traject 
aangaf graag serieus verder te willen met rappen. Zij was op zoek naar mensen in Amsterdam met een 
studio, waarvoor ik haar in contact kon brengen met een aantal mensen uit mijn netwerk in Amsterdam. 

Tijdsinvestering trajecten
“De gemiddelde tijdsinvestering per traject ziet er als volgt uit:” 
Activiteit Uren 
Acquisitie en planning 3,0 uur 
Traject bestaande uit drie delen 10,5 uur 
Gemiddelde reistijd 3 x 4 uur 12,0 uur 
Bouwen aan community 3,5 uur 
Promotie van activiteit 4,0 uur 
Totaal 33,0 uur 

Terugkijkend op bovenstaande tijdsplanning kan ik zeggen dat ik naar schatting zo`n 2 tot 3 keer over het 
aantal uren per traject gegaan ben. Ik vind dit achteraf gezien niet erg, maar voor een volgend project kan 
ik nu wel realistischer inschatten hoeveel tijd iets dergelijks ongeveer kost. Een aantal voorbeelden 
hiervan:  

Acquisitie en planning: Veel organisaties wilden (begrijpelijk) goed weten met wat voor persoon, traject 
en doelstellingen ze te maken kregen. Dit maakte dat er in eerste instantie vaak al een 
kennismakingsgesprek van een uur vooraf ging, bij een aantal organisaties was dit ook op locatie zelf. 
Vervolgens nam het afstemmen van het traject op de wensen van de organisatie en het inplannen 
daarvan aardig wat tijd in beslag. Bij iedere organisatie begin je uiteraard weer vanaf 0 en is het zaak om 
ieder detail goed door te spreken met ze. Daarnaast ervoer ik dat ik bij de meeste organisaties veel tijd 
kwijt was aan het aansturen van de jongerenwerker op het vlak van de PR en werving van de deelnemers. 
Dit vraagt op afstand aardig wat tijd, aangezien ik de organisatie, hun beschikbare middelen en netwerk 
vaak niet goed ken. Dit leverde heel wat mailtjes, belletjes, deadlines en aanmoedigen vanuit mijn kant op 
richting de organisaties.  

Ook de onvoorziene veranderingen in corona-maatregelen maakten dat we regelmatig het traject 
moesten aanpassen aan de mogelijkheden, maximaal toegestane aantal deelnemers, verzetten van data, 
aanpassen vorm van het live-optreden etc. 

I.v.m. het hoge aantal deelnemers zonder rap-ervaring moest er flink wat extra tijd worden geïnvesteerd
in het aanleren van de vaardigheden en begeleiden bij het afronden van de raps en repeteren voor de
optredens. Ook het rondkrijgen van Quitclaims i.v.m de privacywet voor het maken van foto- en
videomateriaal en het vervolgens verwerken van dit materiaal was een aardig tijdrovend gebeuren. Ik heb
de foto`s en video`s grotendeels zelf geselecteerd en bewerkt, wat per dagdeel al weer snel 2 tot 4 uur
werk opleverde.
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Samengevat kijk ik hier nogmaals positief op terug: We hebben alles uit het traject gehaald dat er binnen 
de maatregelen inzat en veel ervaring opgedaan die bij een volgend traject ook al weer een deel tijd zou 
besparen.  
 
Verwacht resultaat  
“Per traject is ons streven om het volgende te bereiken:” 

Onderdeel Bereik 
Deelnemende jongeren  10-20 
Concert  100-300 
Pr bereik (online en offline) 1.000-3.000 

 
Met in totaal 153 deelnemende jongeren en een x-aantal jongerenwerkers dat actief deelnam aan het 
traject kijk ik terug op een mooi aantal. Met name ook omdat er bij een deel van de trajecten een 
maximum aantal deelnemers aanwezig mocht zijn vanwege de corona-maatregelen.  
 
De concerten verliepen anders dan van te voren verwacht. Vanwege de maatregelen mochten er vaak 
maar een klein aantal mensen fysiek aanwezig zijn. Om die reden hebben we er voor gekozen om een 
groot deel van de optredens te laten filmen. Een groot deel hiervan is terug te vinden op het YouTube 
Kanaal van Luctor et Emergo. Bij een deel van de optredens werd er tevens een live-stream uitgezonden 
op YouTube, zodat geïnteresseerden live mee konden genieten van de optredens. Het aantal kijkers van 
deze streams is niet exact in te schatten, maar er was flink wat activiteit te zien.  
 
Online kijk ik terug op een mooi aantal Instagram volgers (619) en Facebook likes (202). De gesponsorde 
berichten op social media leverden in totaal een bereik op van 89.958 personen. Een mooi aantal.  
 
Risicoanalyse 
“Het risico binnen dit project is laag. Wel kunnen de volgende zaken het project in gevaar brengen: 

• Er kan iets gebeuren met Jan-Jelte: Als hij onverhoopt langdurig ziek zou worden, een ongeluk zou 
krijgen of iets in die trant dan stopt gelijk het traject omdat hij de enige in onze stichting is die dit 
kan vormgeven. 

• Er kan onvoldoende geld binnenkomen. In dat geval zullen we het aantal trajecten moeten 
beperken. Echter als dit goed aanslaat en wij naam maken met dit traject kan het ook zijn dat er 
genoeg scholen, jongerencentra en/of gemeentes zijn die ons in willen huren voor een dergelijk 
traject. Onze ervaring is dat men eerst het resultaat moet hebben gezien en ervaren voordat men 
er zelf in wil investeren. 

We werken met jongeren die soms heftige problemen hebben. Tot nu toe zijn de jongeren altijd heel 
dankbaar geweest. Toch is het voor ons wel voorstelbaar dat we in de loop der tijd een jongere of 
meerdere jongeren tegen zullen komen die zo beschadigd zijn dat wij ook te maken kunnen krijgen met 
hun criminele of destructieve gedrag. We zijn hier niet bang voor maar houden er wel rekening mee.” 
 
Terugkijkend op de risicoanalyse kan ik gelukkig zeggen dat ze risico`s minimaal zijn geweest. Mijn 
gezondheid bleef gelukkig goed en toen ik zelf met corona besmet was, was dit exact tussen de eerste en 
tweede avond van het laatste traject in, waardoor het traject hier geen hinder van ondervond. Ook zijn er 
voldoende subsidies binnengekomen en was het fijn dat een deel van de organisaties ook zelf nog een 
kleine bijdrage wilden leveren op financieel vlak. Het werken met de doelgroepen heeft ook geen gevaren 
opgeleverd of andere onvoorziene situaties. Heel fijn!  
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Evaluatieverslagen per uitgevoerd dagdeel 
 
1. Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven 

Evaluatie na workshop 1 (17 september 2020) 
Met de eerste workshop bij Jongerencentrum Pitstop vond er een mooie kick-off van Luctor et Emergo 
plaats in Eindhoven. 16 enthousiaste deelnemers namen deel aan deze eerste workshop. Leeftijd 
varieerde tussen de 10 en 20 jaar. Onder de deelnemers was 1 meisje. Ook uit omliggende plaatsen, 
waaronder Best, kwamen deelnemers opdagen. De jongeren kwamen specifiek naar deze avond toe om 
deel te nemen aan het traject. Het niveau van de deelnemers varieerde van beginner tot ervaren. 
Inhoudelijk toonde een deel van de jongeren zich open om hun verhaal te delen en werd er goed na-
/meegedacht over de handvaten die tijdens de workshop werden uitgereikt.  
 
Evaluatie na workshop 2 (15 oktober 2020) 
De tweede workshop bij Jongerencentrum Pitstop was wederom geslaagd. Gelukkig mogen 
jongerencentra nog 30 mensen binnen hebben en hoefde de workshop vanwege de aangescherpte 
Corona-maatregelen niet geannuleerd te worden. Ik ben de avond gestart met een inhoudelijk gedeelte 
waarin we hebben nagedacht over onze houding bij tegenslagen: Welke gedachten roept dit op, welke 
gevoelens en welk gedrag ontstaat hier vervolgens uit? Hoe kunnen we werken aan onze houding om zo 
beter met tegenslagen om te kunnen gaan en hierdoor meer grip te krijgen op de kwaliteit van ons leven?  
 
Deze workshop werd tevens op foto en video vastgelegd door een professioneel media-team, wat veel 
enthousiasme opriep bij de jongeren. Ondanks twee ziekmeldingen hadden we met de overige 
deelnemers een geslaagde avond.  
 
Evaluatie na workshop 3 (5 november 2020) 
De derde workshop bij Jongerencentrum Pitstop was flink aanpoten: Een deel van de deelnemers is een 
heel eind met hun nummers en in principe klaar om het podium op te gaan. Een ander deel, de jongere 
deelnemers, is nog erg kritisch op zichzelf en vindt het daarom lastig om hun nummer af te ronden. De 
neiging bij deze doelgroep ontstaat om na elke poging aan een nieuw idee te beginnen en niet door de 
zure appel heen te bijten om tot een afronding te kunnen komen. We hebben hier uitgebreid over 
gesproken en onderbouwt waarom het van belang is om iets af te maken waar je aan begint. Daarnaast is 
er hard geoefend aan de live-performance. Dit deden we door middel van een juryrapport, waarbij de 
deelnemers elkaar feedback mochten geven op 6 onderdelen die van belang zijn voor het geven van een 
goed optreden. Er werd bijvoorbeeld gelet op microfoongebruik, articulatie, contact met het publiek, 
gebruik van het podium, mimiek en lichaamstaal. Een goede oefening die tevens voor de “jury” prikkelend 
was om over hun eigen performance na te denken. We hebben de avond positief afgesloten. De laatste 
puntjes op de “i” richting de eind performance liggen nu in handen van het jongerencentrum. Wel blijf ik 
hierover telefonisch communiceren met hen.  
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2. Het Tienercollege in Emmeloord  

Evaluatie na workshop 1 (28 oktober 2020) 
In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen heeft de school er voor gekozen om sinds een 
week geen externe docenten meer te ontvangen. Dit betekende dat we er in overleg voor gekozen 
hebben om de workshops via livestream plaats te laten vinden. Een datum voor de liveshow zal, wanneer 
dit weer mogelijk is, later geprikt worden.  
 
Ik kijk terug op een vruchtbare ochtend. Met een klas van 23 leerlingen, zowel jongens als meisjes, is er 
hard gewerkt. We hebben nagedacht over concrete en praktische voorbeelden van stressoren in ons 
eigen leven en oplossingen die er voor kunnen zorgen om deze stressoren te ontkrachten. Vervolgens 
hebben we nagedacht hoe we dit in tips zouden kunnen verwoorden die we andere luisteraars mee willen 
geven. Uiteraard is er geoefend met alle basisvaardigheden van het rappen en hebben de leerlingen al 
een flinke stap gemaakt met het opstellen van hun eigen liedje.  
 
Evaluatie na workshop 2 (25 november 2020)  
Vanmorgen vond de 2e workshop plaats bij het Tienercollege in Emmeloord. Ook deze workshop gaf ik via 
een livestream. I.v.m. de inmiddels opgedane ervaring om via stream les te geven ervoer ik dat er deze 2e 
workshop effectiever en efficiënter gewerkt kon worden. De laptop waarop ik te zien was werd continu 
doorgegeven onder de leerlingen, waardoor ik de klas zowel groepsgewijs aan het werk kon zetten, als 
voldoende tijd kon investeren in ieder individu. De leerlingen hebben vandaag hun liedjes grotendeels af 
kunnen ronden. Ik ervoer dat er met name veel behoefte was aan advies over de inhoudelijke verloop van 
de coupletten en de juiste muzikale handvaten om er een echt gestructureerd liedje van te maken. Daar is 
dan ook flink aan gewerkt. Aan het einde van de les hadden bijna alle leerlingen hun liedje af en heb ik 
een adviesbrief opgesteld naar de docent, met daarin uitleg over hoe zij zelf in een komende les kan 
werken aan het afronden en uit het hoofd leren van de liedjes. Het live-optreden zal nog even op zich 
laten wachten i.v.m. het besluit van de school om nog geen gastdocenten toe te laten. Zodra dit weer 
mogelijk is zal ik dit verder oppakken met de school.  
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3. Don Bosco Straatvisie in Amsterdam 
 
Evaluatie na workshop 1 (30 september 2020) 
De start bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam verliep heel gezellig. Deze locatie richt zich op dakloze 
jongeren. Bij deze doelgroep is het altijd afwachten hoeveel jongeren er op komen dagen. Met 5 
deelnemers (dak- en thuislozen en 1 ex-dakloze) is er een mooie start gemaakt met het traject. Er waren 4 
mannelijke en 1 vrouwelijke deelnemer aanwezig. Wellicht stroomt bij de 2e workshop nog een 2e 
vrouwelijke deelnemer in.  
 
Er kwamen heftige levensverhalen voorbij, die vaak ook verwerkt werden in de teksten van de raps. Denk 
aan de gevolgen van een alcohol verslaving, ontberingen van het leven op straat, het overlijden van 
diverse familieleden in een korte tijd, leven met chronische beperkingen door een ongeluk, etc.  

Er is met name nagedacht en gesproken over de houding die je aanneemt op het moment dat je met een 
tegenslag in je leven te maken krijgt. Kort samengevat: Kies je in een dergelijke situatie voor een 
slachtofferrol of zie je deze tegenslag als een kans om iets van te leren.  

De deelnemers reageerden enthousiast en zijn gemotiveerd om de komende tijd met hun nummers aan 
de slag te gaan. De ervaring met rappen was gevarieerd: Van 0 ervaring tot aan ervaring op live-
evenementen.  

Evaluatie na workshop 2 (21 oktober 2020) 
Tijdens deze 2e workshop was er 1 nieuwe vrouwelijke deelnemer aanwezig. 1 deelnemer had zich helaas 
ziek gemeld met vermoedelijke Corona-klachten. Insteek was om hem via een livestream aan de 
workshop deel te laten nemen, hiervoor was hij helaas op het geplande tijdstip niet meer beschikbaar. 
Alle andere deelnemers waren aanwezig.  
 
De deelnemers zijn enorm gefocust aan het werk geweest met hun tracks. Er was een prettige en veilige 
sfeer waarin de deelnemers open stonden voor feedback en hier vervolgens weer actief mee aan de slag 
gingen. Ook hebben we inhoudelijk gesproken over het thema “houding” en de regie die je zelf kunt 
nemen op het ontwikkelen van je leven, waarbij ik voorbeelden vanuit mijn eigen jeugd aandroeg om dit 
thema met concrete voorbeelden uit te kunnen leggen. Tevens werd er gezamenlijk gegeten. De avond 
werd afgesloten met een “open mic”, waarbij de deelnemers flink hebben geoefend met hun live-
performance. Hierbij kon een mooie brug gemaakt worden naar andere situaties in het dagelijkse leven 
waarin het ook van belang is om jezelf goed te kunnen presenteren.  

Evaluatie na workshop 3 (11 november 2020) 
Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen kon deze workshop niet fysiek plaatsvinden en kozen we 
voor een workshop via livestream. Op het afgesproken tijdstip waren er 2 deelnemers aanwezig, 1 
deelnemer had zich afgemeld en van de andere 3 deelnemers was geen bericht. Met de betreffende 
deelnemers hebben we een erg succesvolle avond gedraaid waarbij de laatste puntjes op de “i” zijn gezet 
voor de liedjes van deze deelnemers. Beiden zijn tot een mooi eindresultaat gekomen. Er was met name 
(onbewust) behoefte aan aanmoediging en bevestiging bij deze deelnemers. Ik heb dus flink geïnvesteerd 
in hun zelfvertrouwen, in de aanloop naar het afsluitende live-evenement.  

 
De deelnemer die zich afgemeld had heeft mij achteraf gemaild en we hebben vervolgens zelf nog een 
zoom-sessie van 45 minuten ingepland. Ook deze sessie was nuttig en vergelijkbaar met het 
bovenstaande.  
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Evaluatie liveshow (23 november 2020) 
Op maandag 23 november vond het afsluitende live-evenement van Luctor et Emergo bij Don Bosco 
Straatvisie in Amsterdam plaats. I.v.m. de huidige Corona-maatregelen werd gekozen voor een optreden 
dat via livestream door naasten van de deelnemers bekeken kon worden. D.m.v. een online aanmelding 
kon het betreffende publiek inloggen op deze livestream en vanuit huis meegenieten met de optredens. 
Van de 6 deelnemers waren er uiteindelijk 4 aanwezig om hun eigen nummer live ten gehore te brengen. 
1 deelnemer bleek nog in een dermate gecompliceerde problematiek te zitten dat begeleiding binnen de 
kaders van dit traject niet haalbaar bleek. 1 andere deelnemer was dermate in de war met de data van 
het traject dat hij het betreffende optreden niet ingepland had.  
 
Met de andere 4 deelnemers hebben we een geweldige avond gehad. 3 van deze deelnemers waren 
bereid om hun track live tijdens de livestream te presenteren en de 4e deelnemer deed dit liever aan ons 
persoonlijk, na afloop van de stream. De deelnemers hebben zichtbaar een succes-ervaring opgedaan 
door het geven van dit optreden en koppelden naderhand terug welke kennis en ervaringen zij opgedaan 
hebben door deel te nemen aan dit traject. Van het live-optreden zal een compilatie-video op het 
Youtube kanaal van Luctor et Emergo verschijnen. Daarnaast zijn meer foto`s en teksten terug te vinden 
op mijn website. Dit is overigens met toestemming van de deelnemers.  
 
Het gehele traject heb ik inmiddels geëvalueerd met Don Bosco Straatvisie. Zij zijn zeer tevreden over het 
traject en de behaalde resultaten bij de deelnemers.  
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4. CBS de Lichtboei in Emmeloord 
 
Evaluatie na workshop 1 (12 februari 2021) 
Vanmorgen vond tussen 9.00 en 13.00 het eerste dagdeel plaats van Luctor et Emergo bij CBS de 
Lichtboei in Emmeloord. Vanwege de huidige omstandigheden vond deze uitvoering via een livestream 
plaats. Met een klas van 22 groep 8 leerlingen is er een prachtige start gemaakt! Mooi om te zien hoeveel 
enthousiasme er was en hoe de communicatie via de stream goed verliep. De klas bestaat uit een 
ongeveer even aantal meisjes en jongens. 
 
We hebben het gehad over de geschiedenis van hiphop, over alle basistechnieken van het rappen, over 
copyright rechten bij het leasen van beats, over je houding bij tegenslagen, je verantwoordelijkheid voor 
vrienden/vriendinnen/klasgenoten, over rouw-verwerking en meer. Uiteraard is er ook een flinke start 
gemaakt met het schrijven van de eigen liedjes.  

Evaluatie na workshop 2 (12 maart 2021) 
Vanmorgen vond tussen 9u en 13u het 2e dagdeel van Luctor et Emergo bij CBS de Lichtboei in 
Emmeloord plaats. Hierbij een korte terugblik op deze ochtend.  
 
Voorafgaand aan de les begreep ik van de docent dat een deel van de leerlingen het nog lastig vond om 
grip te krijgen op de structuur van hun liedje. Ook werd er bijvoorbeeld getwijfeld over de te kiezen beats. 
Dit maakte dat er wat vertraging in het proces leek te ontstaan. Het thema van het traject werd 
daarentegen door de meeste leerlingen goed opgepakt en vertaald in de teksten van hun liedjes. Om die 
reden heb ik ervoor gekozen om in deze 2e les veel tijd en aandacht in de structuur van de liedjes te 
steken en de leerlingen de juiste handvaten aan te reiken om hun liedjes op de juiste manier af te ronden, 
zodat er vervolgens gestart kan worden met het uit het hoofd leren.  
 
In verband met de huidige Corona omstandigheden vond ook dit dagdeel plaats via een livestream. We 
kozen er voor om mij via een interactief scherm te laten communiceren met de klas, met daarnaast een 
laptop in een 2e lokaal waar ik steeds 1 op 1 kon communiceren met een leerling. Uiteindelijk hebben we 
tot 13.15 doorgewerkt om alle leerlingen voldoende input te kunnen bieden. Het resultaat mag er zijn. 
Het grootste deel van de liedjes staat nu en van de overige liedjes staat helder op papier wat er nog nodig 
is om tot afronding te komen. Dit gaf de leerlingen zichtbaar nieuwe energie en motivatie om te gaan 
oefenen voor de liveshow, die plaats zal vinden op 22 april. Dit optreden zal worden gefilmd, waar ik 
vervolgens een edit van zal maken en op youtube plaatsen. Dit creeërde voor een deel van de leerlingen 
wel wat spanning. Een kans om tijdens de les met hen in gesprek te gaan over uit je comfortzone stappen 
en welke positieve effecten dit op je ontwikkeling heeft. Deze peptalk leek de leerlingen wel een stuk rust 
en inspiratie te geven om dit spannende moment toch aan te gaan.  
 
Evaluatie na de generale repetitie (9 april 2021) 
Vandaag voerden we een generale repetitie uit, voorafgaand aan de liveshow van 22 april. Uiteraard 
communiceerde ik weer met de leerlingen via Zoom. Deze generale repetitie was voorafgaand aan het 
traject niet ingepland, maar na advies van mij om deze in te lassen werd deze ingepland.  
 
Een goed moment voor de leerlingen om te ervaren hoe ver zij zijn met hun liedjes: Kennen ze de tekst 
ook echt daadwerkelijk uit hun hoofd? Weten de leerlingen goed waar ze moeten invallen op de beat? En 
hoe zit het met het overbrengen van de emotie door middel van stemgebruik, mimiek en lichaamstaal?  
Voor een aantal leerlingen was bovenstaand best confronterend. Zij hadden verwacht wellicht al verder 
te zijn met hun liedje en kwamen zichzelf dan toch wel wegen. Een mogelijkheid voor mij om hier op in te 
haken en hen aan te moedigen om de opgedane bevindingen op papier te zetten en een plan te maken 
hoe zij de puntjes op de i kunnen zetten. De leerlingen werden zich bewuster van de kracht van herhaling 
en het belang van veel oefenen. Ook beseffen zij nu beter dat het verstandig is om een dergelijk 
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controlemoment in te lassen voorafgaand aan een presentatie/optreden e.d. en na zo`n moment nog 
voldoende tijd te hebben om te werken aan de zwakke punten.  

Evaluatie na de liveshow (22 april 2021) 
Vandaag vond dan eindelijk de grote live-presentatie plaats bij CBS de Lichtboei! Het gymlokaal van de 
school was speciaal ingericht en klaargemaakt voor deze ochtend, met externe belichting, 
geluidsversterking en een witte wand achter de leerlingen. D.m.v. een camera op statief werd de show 
vastgelegd door de betreffende docent. Eén van de leerlingen deed dienst als host en kondigde alle 
leerlingen aan, inclusief uitleg over de inhoud van de liedjes. 20 leerlingen hebben vol enthousiasme hun 
eigen liedjes live gepresenteerd, wat veel positieve reacties van de klasgenoten opleverde. Een mooi 
moment vond plaats toen de laatste leerlingen halverwege haar liedje haar tekst vergat. Zij was hierdoor 
zichtbaar aangedaan en liep meteen de ruimte uit, waarop 4 andere leerlingen er achter aan gingen. In 
overleg werd besloten dat de docent eventueel later op de dag alsnog haar liedje zou filmen, zonder 
andere leerlingen erbij. Zij kwam echter na een aantal minuten terug, aangemoedigd door de leerlingen, 
de docent en mij. Hierop deed ze alsnog meteen haar liedje, wat succesvol verliep. Een mooie 
succeservaring voor haar, wat daarnaast mij de kans gaf om het thema van het project Luctor et Emergo 
nog eens aan te halen bij de leerlingen en hen uit te leggen dat dit nou een prachtig voorbeeld was van 
“Hoe ga je om met tegenslagen”?.  

Vervolgens heb ik het traject met de leerlingen afgesloten en geëvalueerd. Ik heb hen aangemoedigd om 
deze daadkracht vast te houden als zij volgend jaar naar de middelbare school gaan en dat ik onwijs trots 
ben op het resultaat dat zij neergezet hebben. Ik hoop de leerlingen nog eens tegen te komen in de 
toekomst! 
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5. Travers Welzijn in Zwolle – Jongerencentrum Level-Z 
 
Evaluatie na workshop 1 bij Jongerencentrum Level-Z (9 april 2021) 
Het traject bij Travers Welzijnswerk in Zwolle bestaat uit diverse dagdelen, verspreid over 3 locaties met 3 
verschillende groepen jongeren.  
 
Dinsdagavond 6 april vond het eerste dagdeel van dit traject plaats bij Jongerencentrum Level-Z in Zwolle. 
Met het (vanwege de huidige lockdown-maatregelen) maximaal toegestane aantal jongeren van 15 werd 
een mooie kick-off gemaakt. Er doen ongeveer evenveel jongens als meisjes mee aan het traject, waarvan 
de leeftijd tussen de 14 en 17 jaar ligt. Travers Welzijn legt tijdens dit traject wat betreft de inhoud graag 
de focus op de online- en offline identiteit van de jongeren. In overleg hebben we dit thema dan ook 
naast het thema van Luctor et Emergo gelegd om te kijken waar er overlap aanwezig is en hoe we de 
doelgroep van beide thema`s voldoende kunnen bieden. Resultaat hiervan was met name het 
onrealistische beeld dat jongeren van hun leeftijdsgenoten kunnen krijgen op social media, aangezien de 
meeste mensen alleen hun successen delen op social media. Dit kan tot een lager zelfbeeld leiden bij 
jongeren die zichzelf regelmatig met andere vergelijken op social media, wat weer in stress/depressie kan 
resulteren en daarmee vervolgens problemen in het gewone dagelijkse functioneren.  
 
We hebben met de jongeren nagedacht over wat en hoe zij dingen delen op social media en door welke 
bril zij berichten van anderen bekijken die op social media worden gedeeld. Zo werd de avond gestart met 
een discussie gedeelte waarin stellingen werden ingebracht waar de jongeren op mochten reageren.  
 
Uiteraard werd er vervolgens aan de slag gegaan met het maken van raps. Ook ging een deel van de 
jongeren aan de slag met de werkvorm theater. Volgende week vind het 2e deel bij Level-Z plaats, waar 
aan het eind van de avond de live-presentatie van de gemaakte liedjes plaats zal vinden.  

Evaluatie na workshop 2 bij Jongerencentrum Level-Z (4 mei 2021) 
Vanavond was het 2e dagdeel van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Level-Z in Zwolle. 5 deelnemers 
hadden zich afgemeld i.v.m. klachten, maar er waren ook 3 nieuwe gezichten! Mooi om te zien hoe zij in 
de groep opgenomen werden en een update kregen over het thema dat behandelt wordt en de 
verwachtingen die er zijn tijdens dit traject. Tijdens de eerste bijeenkomst was er met deze groep 
jongeren een mooie start gemaakt: Er was een stuk bewustwording gecreëerd over de eventuele 
verschillen tussen hun online- en offline identiteit en de doelen die zij zichzelf willen stellen om deze 2 
meer op 1 lijn te krijgen.  
 
We startten de avond dan ook met het opfrissen van de resultaten die bij de eerste bijeenkomst geboekt 
waren. Mooi om te zien hoe elke deelnemer zijn/haar eigen hoogtepunten van de eerste bijeenkomst 
benoemde en de handvaten die zij meegenomen hadden naar hun dagelijks leven. Vervolgens werd deze 
2e avond op gang gebracht met een aantal energizers, die de groep zichtbaar een boost gaven om aan de 
slag te gaan. In het volgende onderdeel gingen de deelnemers aan de slag met het maken van een 
eindproduct: Een gezamenlijke rap, waarbij elke deelnemer zijn/haar visie op het thema op papier zetten 
en vervolgens aan de slag ging om deze rap in de juiste flows op de aangeleverde beat om te zetten. Ook 
werd er een gezamenlijk refrein bedacht en aangeleerd en werd er een volgorde van alle deelnemers in 
het liedje aangebracht. Aangezien het 4 mei was, hebben we om 8 uur 2 minuten stilte gehouden.  
 
Vervolgens presenteerden we als groep deze track aan alle aanwezige jongeren, wat tot veel 
enthousiasme en positieve reacties van het publiek leidde. Mooi om te zien hoe 1 van de deelneemsters 
erg gespannen was en dreigde af te haken, maar uiteindelijk toch deelnam aan het optreden. Dit maakte 
een mooie succeservaring die ze verwacht ik niet snel zal vergeten.  
 
Daarna was het tijd voor een evaluatie: We zijn in gesprek gegaan met de deelnemers over hun 
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verwachtingen voorafgaand aan het traject en over hoe zij vervolgens deelname aan het traject hadden 
ervaren. Daarbij werd zowel inhoudelijk naar het traject gekeken als naar de vorm en de praktische 
kaders. Wat met name terugkwam was dat de deelnemers enorm enthousiast waren over de keuze om 
door middel van rap hen aan het denken te zetten: Iets waar zij vanuit zichzelf niet snel voor gekozen 
zouden hebben, maar wat vanwege dit traject een mooie kans was om mee kennis te maken en erg goed 
bevallen was. Een aandachtspunt was dat zij aangaven graag nog meer tijd te willen besteden aan het 
inhoudelijk de diepte ingaan. Er werd zelfs al geopperd om na te denken over een vervolg van dit traject.  

De hele avond werd vast gelegd door een professioneel mediateam (Filmsaus), dat tevens de beelden aan 
zal leveren voor mijn eigen kanalen. We sloten de avond af met een interviewgedeelte, waarbij 
deelnemers, jongerenwerkers en ikzelf de mogelijkheid kregen om onze ervaringen voor de camera te 
delen. Ook dit materiaal kan meegenomen worden voor de video-edit. Al met al kijk ik terug op een zeer 
geslaagd traject bij Level-Z en zie ik uit naar de volgende uitvoeringsmomenten voor Travers Welzijn in 
Zwolle.  

6. Travers Welzijn in Zwolle – Jongerencentrum ReZet

Evaluatie na workshop 1 bij Jongerencentrum ReZet (20 april 2021) 
Vanavond vond de eerste avond van Luctor et Emergo plaats bij Jongerencentrum ReZet in Zwolle. Een 
bijzondere ervaring, aangezien ik zelf in Zwolle opgegroeid ben en meermaals zelf als jongere in dit 
jongerencentrum geweest ben. Dit haalde mooie herinneringen op en gaf extra motivatie om nu met mijn 
eigen traject met deze nieuwe generatie aan de slag te mogen gaan.  

Met 15 deelnemers, waarvan 13 jongens, in de leeftijd van 10 tot 25 jaar, is een mooie start gemaakt van 
dit traject. De interactieve voorzieningen van de locatie zoals een groot scherm waarop makkelijk 
stellingen konden worden getoond en voorbeelden met Youtube video`s konden worden gegeven, 
droegen bij aan de kwaliteit van de avond. Met elkaar werd gesproken, gediscussieerd en nagedacht over 
het thema Social media, de gevaren ervan en de risico`s van het alleen tonen van je successen voor jezelf 
en anderen. We hebben nagedacht over onze online- en offline identiteit en waar en hoe we mogelijk nog 
door willen groeien in het op 1 lijn krijgen van beide.  

Uiteraard werden de bevindingen vervolgens omgezet in raps. Dit leverde zowel individuele raps op als 
een gezamenlijk refrein, dat met de groep steeds na elk individueel refrein gezamenlijk uitgevoerd werd. 
Tijdens de evaluatie aan het eind van de avond gaven de deelnemers terug geprikkeld te zijn, zich 
bewuster te zijn geworden van hun eigen verantwoordelijkheid en soms ook wel een spiegel 
voorgehouden te hebben gekregen, waar zij nog over door wilden denken. De vorm waarin deze inhoud 
aangeboden was had hen erg aangesproken en ze hadden de avond dan ook als erg leuk ervaren.  
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Evaluatie na workshop 2 bij Jongerencentrum ReZet (26 april 2021) 
Vanavond vond het 2e dagdeel van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum ReZet in Zwolle plaats. Helaas 
kon ik zelf niet aanwezig zijn, aangezien ons gezin in thuisquarantaine moest. Gelukkig kon er binnen 24 
uur nog een vervanger geregeld worden en de uitvoering toch doorgaan! 

In de middag voorafgaand aan de uitvoering heb ik de betreffende rap-docent uitgebreid geïnstrueerd 
over het verloop van de avond en zijn rol hierin. Voordeel hierbij was dat deze persoon al bij een eerder 
dagdeel aanwezig geweest was. Hierdoor had hij al goed mee kunnen krijgen hoe een avond van Luctor 
Emergo er uit ziet, waar de inhoudelijke focus op ligt en welke praktische zaken van belang zijn.  

Daarnaast was een 2e voordeel dat er meerdere jongerenwerkers van Travers aanwezig zijn bij elk 
uitvoeringsmoment van Luctor et Emergo. Ook zij zijn dus goed op de hoogte van de focuspunten. 
Gezamenlijk was dit team dus in staat om de avond tot een succes te maken. Naderhand heb ik hierover 
contact met hen gehad en hebben we besproken hoe de avond verliep. Hieruit kon ik opmaken dat de 
deelnemers wederom met veel enthousiasme hadden meegedaan en geïnspireerd naar huis waren 
gegaan. Een hoogtepunt van de avond was de gezamenlijke live-performance, waarmee werd afgesloten. 
Alle deelnemers lieten daar zien en horen welke raps zij geschreven hadden individueel. Daarnaast werd 
er na elke 2 deelnemers een gezamenlijk refrein met de groep ingezet, wat de raps echt tot een geheel 
aan elkaar liet smelten en bijdroeg aan de bonding van de groep.  

Kort na afloop van de avond kreeg ons gezin bericht dat de testuitslagen van de coronatesten negatief 
waren, wat betekend dat ik meteen volgende week weer aanwezig kan zijn bij de volgende avond van 
Luctor et Emergo bij Travers.  

7. Travers Welzijn in Zwolle – Wijkcentrum Holtenbroek

Evaluatie na workshop 1 bij Wijkcentrum Holtenbroek (22 juni 2021) 
Op dinsdag 22 juni 2021 vond het 5e uitvoeringsmoment van Luctor et Emergo bij Travers Welzijn in 
Zwolle plaats. Dit maal voor BBL-studenten Social Work aan het Landstede MBO in Zwolle en jongeren die 
deelnemen aan een oriëntatiejaar van “Impacter” in Zwolle.  

Met een gemengde groep van 7 deelnemers werd een mooie start gemaakt aan het traject bij 
Wijkcentrum Holtenbroek. Opnieuw een ander soort doelgroep dan bij de voorgaande traject. De 
studenten Social Work volgen dit traject met name om zo meer inzicht te krijgen in de belevingswereld 
van hun eigen doelgroep en om meer tools aangereikt te krijgen hoe met hun doelgroep aan het werk te 
kunnen op dit gebied. De deelnemers van Impacter zijn met name op zoek naar zichzelf en naar welke 
studierichting zij volgend jaar willen gaan kiezen. Beide dus interessante doelgroepen die meer dan 
genoeg uit Luctor et Emergo kunnen halen. Ik heb er dan ook bewust voor gekozen om te benoemen dat 
het oké is dat de deelnemers op sommige vlakken op een ander punt in hun leven staan en dat het er met 
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name om gaat dat zij per individu iets uit het traject kunnen halen dat op hen van toepassing is. Dit werd 
goed opgepakt en de groep mengde zich natuurlijk. Met name de MBO studenten hadden er baat bij dat 
ik een aantal keer de vertaalslag naar hun verschillende cliënten-groepen maakte. Zo werkte 1 meisje 
bijvoorbeeld met licht-verstandelijk beperkte jongeren, een doelgroep die erg veel uitdaging biedt en op 
sociaal-emotioneel gebiedt heel wat ondersteuning nodig heeft als het gaat om het omgaan met 
tegenslagen in het leven en het toewerken naar zelfstandigheid.  
 
De impacter-deelnemers kijken nog iets meer de kat uit de boom, maar nemen wel zichtbaar de 
informatie in zich op en durven hier en daar al wel met vragen te komen. De avond werd mooi afgesloten, 
waarbij de deelnemers wederom hun geschreven raps aan elkaar lieten horen en stiekem best wel trots 
waren op hun eigen eindproducten. Tijdens de afsluitende evaluatie kregen we van een aantal studenten 
terug dat zij verrast waren door de combinatie van diepgang en uitdagende werkvormen. Ze komen dan 
ook graag komende dinsdag terug voor het vervolg! 

Evaluatie na workshop 2 bij Wijkcentrum Holtenbroek (29 juni 2021) 
Afgelopen dinsdag vond het 2e dagdeel plaats van Luctor et Emergo bij locatie Wijkcentrum Holtenbroek. 
Dit was de 6e en laatste avond van Luctor et Emergo bij Travers Welzijn. Met 6 deelnemers, waaronder 1 
nieuwe, werd het traject vandaag mooi afgerond in Zwolle.  
 
Met ditmaal uitsluitend de MBO-studenten Social Work van het Landstede, plus een andere docent dan 
vorige week, werd deze avond flink de diepte ingegaan. Een terugkerend thema was met name de 
koppeling van het hebben van een eigen visie, naar het overbrengen van deze visie op je doelgroep en het 
vinden van aansluiting bij hun belevingswereld hierin. Aangezien het hier gaat om BBL-studenten die al 
iets ouder zijn, hebben zij over veel thema`s al een aardige visie ontwikkeld. Het bleek voor hen echter 
nog wel een flinke oefening om deze visie op de juiste manier over te kunnen brengen op hun doelgroep. 
Welke woorden gebruik je hiervoor? En met welke “toon” breng je zoiets over? Hoe geef je je doelgroep 
voldoende ruimte om ook zelf een mening te gaan vormen over deze thema`s? Wanneer grijp je wel en 
wanneer niet in? Allemaal interessante vragen, die ook tijdens het schrijven van de raps regelmatig naar 
voren kwamen.  
 
Tijdens de eindpresentatie werden uiteraard de raps weer gepresenteerd. Een moment waar veel 
enthousiasme en energie loskwam bij rappers en publiek. Mooi om tijdens de evaluatie terug te krijgen 
dat de studenten het ontzettend “leuk” gevonden hadden, maar ook veel tools hadden opgepikt die zij 
zelf in willen gaan zetten in hun werkveld. Ook de docent was enthousiast en gaf aan op het Landstede in 
overleg te gaan om dergelijke trajecten onderdeel van hun lesaanbod te maken. Een van de deelnemers 
bleek als jongerenwerker aan het werk te zijn bij een Jongerencentrum in Deventer waar ik na de 
zomervakantie een Luctor et Emergo traject uit ga voeren. Mooie link dus en mooi dat hij zelf al aan de 
slag kan gaan met de aangereikte tools bij deze doelgroep.  
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8. Het Maris College in den Haag 

Evaluatie na workshop 1 (11 mei 2021) 
Vandaag vond dan eindelijk het eerste dagdeel plaats van Luctor et Emergo bij het Maris College in den 
Haag. I.v.m. de huidige maatregelen zijn alle lessen bij deze school nog voor halve klassen, wat maakt dat 
ik 2 trajecten voor 2 keer een halve klas kom uitvoeren.  
 
Met een groep van 10 leerlingen, waarvan 9 jongens en 1 meisje zijn we aan de slag gegaan. 2 docenten 
waren tevens aanwezig om waar nodig eventueel ondersteuning te bieden. Interessant hoe verschillend 
de dynamiek binnen een groep kan zijn. Enthousiasme voor de muziekvorm is zeker aanwezig in deze 
groep. Van de docent begreep ik dat deze leerlingen het totaal niet gewend zijn om over hun gevoel te 
praten en ook zelfreflectie nog erg lastig vinden. Dit is geen onwil maar eerder een gebrek aan ervaring. 
Een flinke uitdaging dus om met hen aan de slag te gaan over het thema van Luctor et Emergo. Ook het 
niveau van deze VMBO Kader leerlingen maakt dat het erg belangrijk is om voldoende herhaling te 
gebruiken en regelmatig te controleren wat zij oppikken van de uitleg. Ik kies er dan ook voor om veel 
concrete praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven te gebruiken, om het thema klein en tastbaar 
voor hen te maken. Deze leerlingen willen graag de “handel” en het “ondernemerschap” in en willen het 
liefst rijk worden met een eigen bedrijf. Een ingang voor mij om met hen in gesprek te gaan tegen welke 
uitdagingen zij verwachten aan te gaan lopen op het moment dat zij voor zichzelf zouden beginnen. Door 
hierover met hen in gesprek te gaan merkte ik dat een deel het thema aardig begon te pakken. 
 
Vervolgens zijn we uiteraard aan de slag gegaan met “doen”, iets waar de leerlingen veel energie van 
krijgen. Voor veel een flinke drempel om hun eerste woorden door een microfoon te rappen voor een 
groep toehoorders, maar alle leerlingen zetten deze stap. Complimenten! 
 
Vervolgens heb ik de leerlingen begeleid in het schrijven van 4 zinnen over het thema van Luctor et 
Emergo, om deze vervolgens op een beat te gaan zetten. Einddoel is een gezamenlijke track opnemen bij 
“Popradar” in den Haag. Een organisatie waar onder andere muziek opnames gemaakt kunnen worden. 
Een uitdaging die ook voor het groepsproces van de klas de nodige prikkels geeft. 
 
Docenten keken erg enthousiast terug op het verloop van het eerste dagdeel: Verrast hoe alle leerlingen 
meegedaan hadden en de positieve sfeer die er gehangen had. Op naar de volgende dus! 
 
Evaluatie na workshop 2 (25 mei 2021) 
Gister vond het 2e dagdeel van Luctor et Emergo plaats bij het Maris College in den Haag. Met dezelfde 
groep als vorige keer gingen we vandaag verder aan de slag. Ik ben gestart met het delen van mijn eigen 
verhaal: Waar stond ik toen ik de leeftijd had van deze leerlingen? Hoe kwam het dat ik veel bezig was 
met wat anderen van mij vonden in die tijd en welke gevoelens en vervolgens welk gedrag creëerde dit? 
Waar leidde dit uiteindelijk toe en op welke vlakken ben ik vervolgens anders gaan denken en welke 
gedragsveranderingen heeft dit bij mij teweeg gebracht? Allemaal vragen die ik beantwoordde in mijn 
verhaal. Ik merk dat de leerlingen het spannend vinden om te reageren en zelf wellicht ook bang zijn om 
“af te gaan” voor de groep. Aan hun ogen zie ik echter dat ze heel scherp aan het luisteren zijn en alles in 
zich proberen op te nemen. Dit maakt dat ik toch tevreden ben over gedeelte, aangezien ik zeker weet 
dat zij zullen doordenken over de inhoud. Het laten zien van een aantal eigen clips hielp hier ook aan mee. 
De leerlingen mochten mij een tip en een top geven over mijn eigen muziek en kregen vervolgens de kans 
om elkaar een tip en een top te geven over de eigen raps. 
 
Vervolgens zijn we verder gegaan met het afronden van de raps: Eerst individueel, maar vervolgens de 
uitdaging aan de leerlingen om een volgorde van alle raps te maken, zodat er een echt liedje ontstaat. 
Wie begint er en om welke reden? Wie eindigt er en om welke reden? We hebben er over gesproken dat 
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je niet beter of minder bent als je begint of eindigt in het liedje, maar dat het vooral belangrijk is dat het 
inhoudelijk op die plek tot zijn recht moet komen. Na het indelen van dit schema is er uiteraard geoefend 
met het daadwerkelijk doen van de rap. Ook is er een gezamenlijk refrein bedacht. Er werd afgesloten 
met een spel waarbij de leerlingen in een kring stonden en omstebeurt met een zin moesten rijmen op 
hun voorganger. 
 
Over 2 weken gaan we naar Popradar voor een studio-opname van het liedje, ter afronding van het 
traject. De leerlingen vinden het best spannend maar stiekem ook wel erg gaaf. 

Evaluatie opnames bij Popradar den Haag met groep 1 (22 juni 2021) 
Vanmorgen waren dan eindelijk de officiële opnames van het liedje van groep 1 bij Popradar den Haag! 
Met de volledige groep hebben we een geweldige ochtend gehad.  
 
Popradar bevindt zich in een prachtig pand en biedt met meer dan 25 studio-ruimtes een heleboel 
voorzieningen aan muzikaal talent uit den Haag. Daarnaast biedt Popradar coaching en begeleiding aan 
amateur- en professioneel talent uit den Haag. Een hele mooie locatie dus om vandaag de eerste track op 
te gaan nemen. Van te voren had ik met de betreffende studio-engineer ruim voorbereidt en technisch en 
praktisch een opname-plan in elkaar gezet. Dit om zoveel mogelijk duidelijkheid en rust te kunnen bieden 
aan de leerlingen, vanaf het moment dat zij aanwezig zouden zijn.  
 
Dit plan pakte gelukkig goed uit. De leerlingen kwamen best gespannen binnen, maar ontspanden redelijk 
toen zij merkten dat er voldoende duidelijkheid werd geboden en ze precies wisten wat er van ze 
verwacht werd. Ik koos er daarnaast voor om een ontspannen sfeer te creëren, met hier en daar een 
grapje en veel complimenten en aanmoedigingen richting de leerlingen. Aan de hand van een schema 
kreeg elke leerling zo`n 2 tot 4 takes om zijn raps op te nemen. Vervolgens werd er in groepjes van 3 x 3 
leerlingen een refrein opgenomen, wat vervolgens zo gemixed wordt dat het als 1 totale groepsopname 
klinkt. Het geheel verliep soepel! 
 
Geweldig om te zien hoe enthousiast en trots de kinderen stiekem waren. Naderhand begreep ik van de 
docenten dat deze leerlingen het erg lastig vinden om zichzelf te uitten en dankbaarheid te tonen, maar 
dat zij goed aan de leerlingen konden zien hoe erg zij genoten hadden. Dat terug te krijgen is voor mij al 
meer dan voldoende. 
 
De engineer van Popradar gaat nu aan de slag om het geheel te mixen en te masteren en stuurt 
vervolgens het uiteindelijke liedje naar mij toe. Dan krijg ik nog de kans om feedback aan te leveren en zal 
hij eventueel nog wat bijstellen. Vervolgens zal ik het uiteindelijke nummer voorzien van een foto-
compilatie en als geheel op Youtube uploaden. De school is ook erg benieuwd naar het eindresultaat en 
wil de liedjes voor verschillende doeleinden gaan gebruiken in de toekomst. 
 

9. Het Maris College in den Haag - Popradar 

Evaluatie na workshop 1 (1 juni 2021) 
Vandaag was het eerste dagdeel van Luctor et Emergo voor de 2e groep van het Maris College Bohemen 
in den Haag. Met een groep van 5 jongens en 3 meisjes is er een mooie start gemaakt van het traject. 
 
Voorafgaand aan dit traject begreep ik van de docenten dat de groepsdynamiek wellicht wat anders zou 
zijn dan die van de andere groep. De docenten verwachten dat deze groep introverter zou zijn en wellicht 
wat “makkelijker”. Dit bleek op een aantal punten eerder het tegenovergestelde. Interessant om te zien 
hoe een stukje weerstand op verschillende manier geuit kan worden. Waar te zien is dat de meeste 
leerlingen het stiekem heel leuk vinden, uiten ze hun spanning om zelf te moeten rappen op verschillende 
manieren. Waar groep 1 juist stiller wordt en niet altijd evenveel terug durft te geven op vragen en input 
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die ik lever, laat groep 2 juist meer een vorm van weerstand zien waarin ze hun spanning omzetten in 
clownesk gedrag. Voor mij de uitdaging hier doorheen te prikken en hen op een gepaste en veilige manier 
af en toe een spiegel voor te houden. Deze weerstand mag er zijn en vat ik niet persoonlijk op. Ik probeer 
het waar mogelijk juist aan te grijpen om het thema van het project concreter voor hen te maken. 
Opvallend was dat het 2e deel van de les stukken beter verliep. In de pauze besloot ik om het 2e deel van 
de les eerst zelf een stuk te rappen en een videoclip te laten zien. Dit om de leerling meer beeld te geven 
van wat ikzelf doe en hen aan te moedigen ook te streven naar de beste versie van henzelf. Gelukkig 
pakte dit uit als een mooi motivatiemoment en aangezien het 2e deel van de les meer gericht was op het 
zelf doen, leverde dit bij de meeste leerlingen een gemotiveerde houding op om nu hun eigen rap te gaan 
maken.  
 
De les kon op deze manier positief afgerond worden en ik kijk uit naar de 2e les! 

Evaluatie na workshop 2 (9 juni 2021) 
Vandaag vond al weer het 4e dagdeel (2e dagdeel van de 2e groep) plaats bij het Maris College Bohemen in 
den Haag. Met 10 leerlingen, waaronder 2 nieuwe gezichten, is er weer hard gewerkt om de liedjes af te 
ronden! 
 
Het bleek voor de leerlingen nog lastig om in te schatten dat zij over 2 weken al daadwerkelijk hun liedje 
moeten gaan opnemen bij Popradar. Opvallend hoe deze doelgroep vaak nog bij de dag leeft en moet 
leren om vooruit te plannen. Ik heb dit positief benaderd en de voordelen van zo`n planning met hen 
besproken. Vervolgens heb ik, net als bij groep 1, iets over mijn eigen jeugd verteld, hoe dit mij gevormd 
heeft en gemotiveerd heeft om dergelijke projecten als Luctor et Emergo uit te voeren. We hebben het 
gehad over de nadelen van het vergelijken van jezelf met anderen en hoe je hier verandering in kunt 
krijgen. Vervolgens heb ik aan de hand van 1 van mijn videoclips concrete voorbeelden gegeven van het 
overkomen van tegenslagen tijdens het creatieve proces van het maken van een liedje met bijbehorende 
videoclip.  
 
Hierbij zijn we hard aan de slag gegaan om alle raps af te maken. De 2 leerlingen die er vorige keer niet bij 
konden zijn heb ik hier wat extra aandacht bij gegeven, wat bij de ene resulteerde in een mooie 
afgeronde rap. De andere leerling stottert en in overleg met de docent is besloten dat hij wel een tekst op 
papier zet, zodat hij toch over het thema nadenkt, maar vervolgens niet hardop zijn rap hoeft te 
performen.  
 
Aangezien de spanningsboog gedurende de ochtend, mede door de warme, wat terug begon te zakken 
heb ik besloten om zelf een refrein on the spot te bedenken, met woorden die de leerlingen aan mochten 
dragen. Dit werkte goed en gaf nieuwe energie. Vervolgens hebben we de raps, plus het refrein 
gerepeteerd met elkaar en heb ik het belang van oefenen nogmaals benadrukt bij de leerlingen. Veel 
herhaling geeft veel betere resultaten. De komende week gaan ze zelf met hun docent dan ook flink aan 
de slag om hun raps uit het hoofd te leren.  
 
Al met al een mooie ochtend. De leerlingen kijken uit naar de opnamesessie bij Popradar over 2 weken! 

Evaluatie opnames bij Popradar den Haag met groep 2 (25 juni 2021) 
Vanmorgen waren de officiële opnames van het liedje van groep 2 bij Popradar den Haag! Op 1 leerling na 
was de groep compleet en hebben we opnieuw een geweldige ochtend gehad.  
 
I.v.m. veel overeenkomsten met de opnamesessie van groep 1, zal deze evaluatie iets korter zijn. Het 
proces verliep exact hetzelfde en werd ook door deze groep goed opgepakt. Bij een aantal leerlingen van 
deze vroeg ik me iets meer af hoe zij onder “druk” zouden presteren en of dit hen juist in hun kracht zou 
zetten of er juist voor zou zorgen dat zij wellicht dicht zouden klappen. Geweldig om te zien hoe dit eerste 
uiteindelijk het geval bleek te zijn! Ook de 2 wat verlegen meisjes wisten hun rap er overtuigend op te 
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zetten en waren zelf ook wel verrast door wat zij blijkbaar in zich hadden. Het vele repeteren tijdens de 
lessen heeft hier ook flink aan bijgedragen. 1 jongen die regelmatig de clown uithing tijdens de lessen, 
zette ik bewust aan het werk om na de opnames nog wat in te spreken voor de intro van het liedje. Ik heb 
hem hiermee willen laten zien dat zijn improvisatievermogen ook een kracht kan zijn, mits hij deze weet 
te leren kanaliseren. Ook voor de outro zette ik 1 van de jongens aan het werk om het liedje mooi af te 
sluiten. Mooi om te zien hoe deze doelgroep opbloeit als zij aan de slag mogen en resultaat kunnen zien 
van hun inspanning.  
 
Met een grote glimlach luisterde de groep vervolgens de ruwe versie van het liedje terug en zien zij uit 
naar de uiteindelijke afgemixte variant.  
 
Het blijft altijd wat dubbel om weer afscheid te moeten nemen van een groep deelnemers en de 
betrokken organisatie, maargoed, dat is onderdeel van het werk! Fijn om te horen van de docenten dat zij 
ontzettend tevreden waren over Luctor et Emergo. Zij hopen mij in de toekomst vaker naar hun school te 
kunnen laten komen voor dergelijke trajecten.  
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10. De Baptistengemeente in Amersfoort 
 
Evaluatie na workshop 1 (17 oktober 2021) 
Gisteravond was de eerste bijeenkomst van het Luctor et Emergo traject bij de Baptistengemeente in 
Amersfoort. Met 12 enthousiaste jongeren is er een mooie start gemaakt van het traject! 
 
De avond startte om 18.00 met gezamenlijk avondeten. Een mooi middel om in contact te komen met 
elkaar en elkaar eerst beter te leren kennen. Dit droeg bij aan een veilige en ontspannen sfeer en maakte 
dat we vervolgens heel prettig konden startten aan de uitvoering van het programma. Voorafgaand aan 
het traject had ik begrepen dat een aardig deel van de doelgroep niet direct iets met rappen heeft. Dit 
maakte ook wel dat de jeugdwerkers van de kerk wat gespannen waren over het aanslaan van Luctor et 
Emergo. Ik ben de avond dan ook gestart met een stuk uitleg over het uit je comfortzone stappen en de 
leermogelijkheden die er ontstaan als je iets totaal nieuws gaat uitproberen. Ik heb aangegeven dat, 
mochten er jongeren zijn die op voorhand niet direct iets met rappen hadden, dit een mooie invalshoek is 
om naar het traject te kijken. Je kunt dus ook (of juist) groeien als persoon door dingen te doen die je zelf 
niet meteen leuk vindt. Ik merkte dat dit wat spanning uit de lucht haalde en de doelgroep hier iets mee 
kon. Gedurende de rest van de avond was er echter weinig te merken van eventuele weerstand. Dit blijft 
een interessant thema bij de trajecten die aan een groep worden aangeboden en niet op basis van 
inschrijving.  
 
Aan het eind van de avond werd er positief afgesloten. De jongeren hebben, na een gesprek over je 
houding bij tegenslagen, een thema uit hun eigen leven gekozen om hun nummer over te gaan schrijven. 
Heel bijzonder om te zien hoeveel openheid de jongeren durfden te tonen en hoe concreet ze met hun 
thema aan de slag gingen. Daarnaast hebben ze de basics van het rappen geleerd en al een eerste stap 
gemaakt met hun daadwerkelijke tekst.  
 
Evaluatie na workshop 2 (14 november 2021) 
Gisteravond was de tweede bijeenkomst van het Luctor et Emergo traject bij de Baptistengemeente in 
Amersfoort. Met 6 jongeren hebben we een mooie tweede avond gehad! 
 
Helaas was een deel van de jongeren van vorige keer niet aanwezig. Dit o.a. door een feestje dat op 
hetzelfde moment georganiseerd was en een deel van de jongeren mocht niet komen vanwege 
voorzichtigheid van de ouders rondom de huidige corona-situatie. Wel was er 1 nieuwe deelnemer 
aanwezig, die ik zo goed mogelijk bijgepraat heb over de eerste bijeenkomst en de basis-skills van het 
rappen. Daarnaast begreep ik dat we bij de “tussenles” van 2 weken terug ook een aantal andere extra 
nieuwe jongeren aanwezig geweest waren. Al met al krijgen zo`n 20 Amersfoortse jongeren op deze 
manier uiteindelijk de inhoud van het project mee. 
 
Ik ben deze 2e avond gestart met het delen van mijn eigen levensverhaal en hoe ik zelf met tegenslagen 
omgegaan ben in mijn jeugd. Ik heb de jongeren uitgelegd hoe dit mij motivatie gaf om vervolgens project 
als Luctor et Emergo op te zetten, om zo andere jongeren te mobiliseren ook aan de slag te gaan met hun 
talenten. Daar waar de jongeren mondeling niet heel veel terugkoppeling gaven hierop, zag ik in hun ogen 
dat zij wel degelijk aan het denken gezet waren en mijn verhaal en de tips die ik hen meegaf op hun eigen 
situatie toepasten.  
 
Na het gezamenlijk uitkiezen van een beat zijn we vervolgens aan de slag gegaan met het afronden van de 
raps. Dit varieerde van het nog goed op de beat moeten omzetten van de zinnen, tot het inhoudelijk nog 
toewerken naar een concrete conclusie, verpakt in een advies aan de luisteraars. Vervolgens hebben we 
gezamenlijk een schema gemaakt om te bepalen in welke volgorde de deelnemers hun raps live gaan 
performen. Ook heb ik één van de jeugdwerkers geïnstrueerd hoe de groep over 2 weken gezamenlijk nog 
een refrein kan bedenken, waarin de kern van het project samengevat wordt. Dit refrein kunnen de 
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deelnemers dan groepsgewijs gaan performen, tussen elke 2 jongeren door. Ook hoop ik dat de andere 
deelnemers er bij de komende tussenles weer bij zijn om ook hun raps af te ronden. Over 4 weken gaan 
we er een mooie liveshow van maken met deze jongeren! 
 
Evaluatie liveshow (12 december 2021) 
Gisteravond vond de liveshow plaats bij Baptistengemeente Amersfoort. Na een gezellige start met het 
eten van Tapas, waarvoor elke deelnemer een thuisgemaakt gerechtje had meegebracht, heeft een mooi 
gedeelte van de groep hun eindproduct live gepresenteerd.  
 
Met 11 deelnemers, 4 jeugdleiders en een Amersfoortse rapper die ook aangesloten is bij deze gemeente, 
hebben we het traject bij Baptistengemeente Amersfoort spetterend afgesloten. Bewust werd de avond 
ontspannen en gezellig gestart door op deze manier met elkaar te eten. Vervolgens kon het live-gedeelte 
van de avond dan eindelijk beginnen. Ik had de jeugdleiders gevraagd of zij tijdens deze avond een 
getuigenis wilden delen met voorbeelden vanuit hun eigen leven. Tijdens deze getuigenis konden zij met 
de jongeren delen hoe zij zelf met tegenslagen waren omgegaan in hun eigen jeugd. 2 van de 4 
jeugdleiders waren bereid dit te doen en gaven op deze manier een erg persoonlijke bijdrage aan de 
avond. Tussen de jeugdleiders door performden 4 jongeren hun eigen gemaakte raps. Daarnaast had 1 
van de jongeren die er vanavond niet bij kon zijn een video ingestuurd waarin hij zichzelf had gefilmd 
terwijl hij zijn eigen rap presenteerde. Zo kon hij toch een bijdrage aan de avond leveren.  
 
Erg bijzonder was de bijdrage van een meisje die tot vlak voor het optreden nog enorm twijfelde of zij 
haar rap wel durfde te presenteren. Ik heb allereerst met haar gesproken over het verschil tussen lef en 
moed. Daarbij heb ik uitgelegd dat we niet altijd genoeg lef bezitten, maar toch vanuit moed de stap 
kunnen zetten om over onze angst heen te stappen wanneer we ons voldoende bewust worden van het 
belang van het zetten van die stap. Dit lande gelukkig. Vervolgens hebben we in overleg besloten dat zij 
samen met 2 jeugdleiders haar rap live zou gaan presenteren. Hierna hebben we nog geoefend met haar 
rap. Prachtig hoe zij inderdaad uiteindelijk tijdens het live-gedeelte met een lach op haar gezicht haar rap 
heeft gepresenteerd.  
 
Voor het andere deel van de deelnemers bleek de drempel toch net te hoog te zijn om vanavond hun raps 
live te presenteren. Ik heb hen echter wel bemoedigd en uitgesproken dat het zeker vruchtbaar geweest 
is dat zij deel genomen hebben aan dit traject. Ze hebben wel de oefeningen gedaan en inhoudelijk 
meegedacht, gesproken en geschreven over het thema.  
 
Vervolgens was het de beurt aan rapper Missa. Een jongen die ook lid is van deze gemeente en inmiddels 
als jeugdleider van een oude groep actief is. Aangezien ik de jeugdleiders had gevraagd om lokale rappers 
aan te dragen voor deze liveshow, kreeg hij op deze manier vanavond ook de mogelijkheid om zijn muziek 
te presenteren. Mooi om te zien hoe goed de inhoud van zijn teksten aansloot bij dit project. Missa nam 
ook goed de tijd om bij elk nummer tekst en uitleg te geven, waardoor de teksten beter binnen kwamen 
bij het publiek.  
 
Als afsluiter heb ik vervolgens zelf 5 nummers live gedaan, waar een positieve reactie vanuit het publiek 
op terug kwam. Tussen de nummers door heb ik naar verschillende gedeelten van het project 
terugverwezen en de jongeren aangemoedigd om zich ondernemend te blijven opstellen in de toekomst. 
 
Als dank kreeg ik een kaart mee waar elke deelnemer een persoonlijke boodschap op geschreven had. Erg 
gaaf! Altijd apart om weer afscheid te moeten nemen van zo`n groep jongeren, net wanneer je elkaar 
echter beter begint te leren kennen. Maar ook dat is onderdeel van het project! 
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11. Jongerencentrum the Mall in Deventer 
 
Evaluatie na workshop 1 (17 november 2021)  
Gisteravond was het dan eindelijk zover! De eerste avond van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum the 
Mall in Deventer. Al +- 2 jaar terug had ik voor het eerst contact met deze locatie over hun interesse in 
afname van dit traject. Nu, na alle vertragingen door lockdowns en maatregelen kon het traject dan 
eindelijk van start gaan.  
 
Voorafgaand aan de avond begreep ik van de organisatie dat er 10 aanmeldingen waren. We voerden 
deze eerste avond uiteindelijk uit met 6 deelnemers. Naar verwachtingen schuiven een aantal van de 
andere aanmelders vanaf komende week ook aan.  
 
Voorafgaand aan de avond werd er gezamenlijk gegeten met de medewerkers. Een mooi middel om in 
contact te komen, elkaar wat te leren kennen en de avond vervolgens vanuit die rust daadwerkelijk te 
kunnen starten.  
 
Erg mooi was de ontwikkeling van 2 deelnemers, leeftijd 12 jaar, die in eerste instantie dicht leken te 
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klappen door de entourage. Bij een eerste oefening om hardop jezelf voor te stellen als rapper door een 
microfoon werd meteen gereageerd door ze dat ze dat zeker niet gingen doen. Een stukje weerstand die 
ik ondertussen maar al te goed herken en waar ik mild maar wel duidelijk op reageerde. Door in eerste 
instantie te benoemen dat het heel menselijk is om dit spannend te vinden en het vervolgens eerst 
gezamenlijk te proberen, deden deze 2 deelnemers vervolgens al snel zelf individueel ook goed mee. 
Mooi hoe ze gedurende de avond groeiden en hun eigen geschreven raps al meteen hardop durfden te 
presenteren aan het eind van de avond. 1 van de jongens gaf aan autisme te hebben en de andere jongen 
is een vluchteling uit Syrië. Onwijs moedig! Ook de andere deelnemers lieten dit duidelijk aan hen horen, 
wat ook bijdroeg aan de opbouwende sfeer van de avond.  
 
2 andere deelnemers hebben al iets meer ervaring met rappen maar hebben nog iets meer moeite om 
het thema al te kunnen toepassen op hun eigen situatie. De bereidheid is er echter zeker, waardoor ik er 
alle vertrouwen in heb dat ze met elkaar naar een mooi eindproduct toe gaan werken! 
 
Evaluatie na workshop 2 (25 november 2021) 
Afgelopen dinsdagavond was de 2e avond van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum the Mall in 
Deventer! Met 4 deelnemers van vorige week en daarnaast 5 nieuwe deelnemers zijn we weer hard aan 
de slag geweest. 
 
1 van de deelnemers van vorige week had zich afgemeld aangezien zijn moeder nu corona heeft. Ik schat 
in dat zijn vriend van vorige week om die reden vandaag ook niet aanwezig was. Erg mooi dat er wel 5 
nieuwe deelnemers aanwezig waren, naast 4 van vorige week. 
 
Ik ben de avond gestart met een persoonlijk verhaal, waarin ik de deelnemers uit heb gelegd hoe ik zelf in 
mijn jeugd veel bezig was met de mening van leeftijdsgenoten. Ik heb hen uitgelegd hoe deze gedachten 
je gevoel en vervolgens je gedrag kunnen beïnvloeden en hoe dit er in mijn geval uiteindelijk toe leidde 
dat ik in een burn-out terecht kwam. Vervolgens heb ik hen uitgelegd wat voor positieve kanten deze 
burn-out uiteindelijk voor mij had en hoe ik deze periode heb kunnen gebruiken om bijvoorbeeld veel 
zelfkennis op te doen en een realistischer toekomstbeeld te creëren. Ook heb ik uitgelegd hoe je zulke 
opgedane ervaring vervolgens ook weer in kan gaan zetten om een ander te helpen.  
 
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het verder werken aan de eigen raps. Voor de nieuwe 
deelnemers was dit een flinke stoomcursus en er werd dan ook 1,5u geconcentreerd gewerkt. Eén van de 
jongeren is gevlucht uit Syrië op zijn 5e. Inmiddels is hij 12. Hij wil graag over dit onderwerp zijn rap 
schrijven. Een erg gevoelig thema en om die reden heb ik dan ook eerst goed bij hem geïnformeerd of hij 
het wel ziet zitten om hierover iets in het openbaar te delen. Na dat hij dit inderdaad toezei, heb ik alsnog 
benadrukt bij hem dat hij zelf mag bepalen welke details hij eventueel wel en niet wil delen in zijn rap.  
 
Het laatste gedeelte van de avond stond in het teken van het presenteren van de raps. Best 
confronterend voor sommige jongens. Gelukkig was er een veilige sfeer waarin ze fouten durfden te 
maken. Ook heb ik ze gestimuleerd elkaar feedback te geven. Mooi om te zien hoe een Turkse jongen, die 
aangaf nog moeite te hebben met het lezen van de Nederlandse taal, toch zijn best deed om zijn 
geschreven Nederlandse tekst al hardop door de microfoon over zijn beat te rappen. Dubbel knappe 
prestatie dus! 
 
De hele avond werd vastgelegd door een professioneel mediateam, waar een mooie video-edit uit voort 
zal komen.  
 
Evaluatie na workshop 3 (8 december 2021) 
Gisteravond was al weer de 3e avond van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum the Mall in Deventer. Het 
was een pittige avond waarin we hard gewerkt hebben om tot afronding te komen, zodat we volgende 



 

28 

week donderdag goed voorbereid aan het live-optreden kunnen starten! 
 
In eerste instantie startten we met 4 deelnemers, waarvan 1 deelnemer er bij de 2e avond niet bij kon zijn 
vanwege corona. Deze deelnemer zag het helaas niet zitten om volgende week te gaan optreden, maar 
heeft inhoudelijk wel informatie mee gekregen deze avond. Toch fijn dat hij er was! Naast 2 jongens die er 
vanaf de eerste avond bij zijn, was er ook een nieuw meisje aanwezig. Zij was er vorige week bij de 
tussen-avond, waarbij ik zelf niet aanwezig ben, voor het eerst bijgeweest. Waar zij erg gemotiveerd is, 
was het hard werken om haar nog op de rit te krijgen richting het optreden van volgende week. Dit 
resulteerde er in dat ik haar tekst qua flow grotendeels herschreven heb. Inhoudelijk bleef haar tekst 
echter wel hetzelfde op deze manier.  
 
4 andere jongens waren er helaas niet bij. Van 1 kreeg ik van de week via WhatsApp al mee dat hij 
waarschijnlijk de drempel te hoog ervaart om voor publiek zijn rap te gaan performen. Normaliter geeft 
dit mij juist handvaten om met de doelgroep over het thema van Luctor et Emergo in gesprek te gaan, 
echter moeten de deelnemers dan wel aanwezig zijn. Ik probeer de komende dagen via de telefoon nog in 
contact te komen met deze jongens en hoop hen te kunnen aanmoedigen om toch bij het live-optreden 
van volgende week aanwezig te zijn.  
Ook de rapper die als vrijwilliger meedraait melde zich helaas af met verkoudsheidsklachten.  
 
Na de praktische details van het optreden te hebben doorgesproken hebben we de volgorde van 
optredens bepaald. Vervolgens zijn we hard aan de slag gegaan met repeteren, waarvoor ik ook mijn 
draaitafel meegenomen had, om de deelnemers al meer de live-beleving te laten ervaren. Er was 
voldoende plezier maar toch een goede concentratie en motivatie aanwezig onder de deelnemers. Ze 
hebben elkaar tips gegeven op de live-performances en hebben hun track per individu een keer of 10 
hardop voor de groep gepresenteerd.  
 
Mooi om te zien hoe de eerder genoemde Syrische jongen zijn ervaringen als vluchteling in zijn rap heeft 
kunnen verwerken en ook benoemd hoe hij nu een fijn leven in Nederland opgebouwd heeft. Hij heeft dit 
op een pakkende manier verwoord en is nu in staat om dit op een beheerste manier met zijn rap over te 
brengen.  
 
Er was het laatste half uur van de avond aardig wat afleiding, aangezien een groep andere jongeren 
inmiddels wel gebruik wilde maken van de aanwezige studio in het jongerencentrum. Dit leidde tot aardig 
wat directieve handelingen vanuit mijn kant om de structuur van de avond te bewaken. Ook kwamen er 6 
geïnteresseerde jongerenwerkers van Raster Welzijn uit Deventer onaangekondigd kijken bij de avond. 
Positief dat er zulke aandacht is voor het traject, maar wel weer een extra stukje ruis in de avond. 
 
Al met al hebben we alles uit de avond gehaald en heb ik het meisje gevraagd om haar tekst zometeen 
naar mij toe te sturen. Ik neem dan vanmiddag een demoversie van haar liedje op, waarnaar ze elke dag 
kan luisteren tot het optreden. Dit helpt enorm mee met het aanleren van de tekst en de flow van het 
nummer.  
  
Komende dinsdag hebben de deelnemers nog een laatste mogelijkheid om in the Mall te komen 
repeteren. Ik kijk uit naar een mooi optreden volgende week donderdag!  
 
Aanvulling: Inmiddels appt 1 van de afwezige deelnemers mij dat zijn vader nu met corona thuis zit en hij 
zelf nog in afwachting is van de uitslag van zijn eigen test 
 
Evaluatie liveshow (16 december 2021) 
Gisteravond was dan eindelijk de spetterende afsluiting van het traject bij Jongerencentrum the Mall in 
Deventer! Met 3 deelnemers en 4 “externe” rappers hebben we het traject heel fijn afgesloten met 



 

29 

elkaar. Vanwege de huidige maximale groepsgrootte van 20 mensen in 1 ruimte, mocht elke deelnemer 2 
mensen uitnodigen. Ontroerend om te zien dat er o.a. 3 trotse ouders aanwezig waren.  
 
Het traject in Deventer kende aardig wat veranderingen gedurende het proces. Waar sommige 
deelnemers na een eerste of tweede keer (bewust of door omstandigheden) af haakten, haakten andere 
deelnemers juist halverwege het proces aan. Dit maakte dat zo`n 12 jongeren inhoudelijk flink wat 
meegekregen hebben van het traject, maar het uiteindelijk voor 3 jongeren mogelijk was om 
daadwerkelijk een eindproduct te presenteren.  
 
Ik koos er bewust voor om deze jongeren te laten openen, omdat ik verwachtte dat zij anders te veel 
spanning op zouden bouwen. Daarbij mocht het meisje dat ik in de evaluatie van avond 3 ook benoemde 
starten. Zij bleek nog flink moeite te hebben met de timing van haar zinnen, waardoor ze na 2 pogingen 
spontaan stopte en zei “laat maar zitten”. Aangezien ik weet hoe veel zij nog worstelt met faalangst en 
hoe graag ze het eigenlijk wil, ben ik hier direct ontspannen maar daadkrachtig op ingesprongen door 
voor te stellen om haar rap gezamenlijk te doen. Vervolgens hebben we haar tekst samen gerapt, wat 
naar omstandigheden best goed ging.  
Daarna waren de 2 jongens van 12 jaar aan de beurt. Heel natuurlijk en open performden zij vlekkeloos 
hun rap, wat uiteraard een mooie reactie van het publiek opleverde. Onwijs mooi om te zien! 
Hierna heb ik zelf 5 nummers gerapt, die ik aan elkaar praatte met anekdotes vanuit het traject en nog 
eens benadrukte hoe knap de prestatie was die de deelnemers neer gezet hadden.  
 
Om de avond extra body te geven besloot ik een aantal weken terug om extra “externe” rappers te 
benaderen om ook een live bijdrage te leveren aan de avond. Vanuit mijn netwerk lukte het om een 
jongen uit mijn eigen woonplaats Emmeloord te regelen. Ik heb hem zo`n 8 jaar terug als stagiair begeleid 
en vervolgens een aantal jaren bij een rap-traject in het jongerencentrum waar ik destijds werkte. Erg 
gaaf om hem inmiddels deze mogelijkheid te kunnen bieden en te zien hoe hij een professionele 
performance wist neer te zetten op deze avond. Tevens was hij bereid om een deel van het dj-en voor zijn 
rekening te nemen tijdens de avond. Daarnaast benaderde ik een jongen uit Zwolle, tevens 
jongerenwerker en organisator van vergelijkbare projecten in Zwolle. Samen met zijn back-up mc wist ook 
hij een mooie performance neer te zetten. Als afsluiter deed uiteraard rapper “Manke”, die het hele 
traject als vrijwilliger ondersteuning geboden heeft bij het begeleiden van de jongeren, ook zelf een flinke 
duit in het zakje. Prachtig hoe hij deelde dat hij ondanks zijn spierziekte zich niet tegen laat houden om 
zijn dromen na te jagen, om vervolgens een energiek optreden te geven.  
 
Het geheel werd op video vastgelegd door mijn vaste cameraman. Van de beelden zal nog een mooie 
compilatievideo verschijnen op YouTube. Na het optreden ontstond nog een bijzonder moment. Het 
genoemde meisje gaf aan onwijs teleurgesteld te zijn in haar performance en stond er aardig verloren bij. 
Ik heb haar nogmaals benadrukt wat ik haar voor het optreden ook op het hart gedrukt had: Haar doel 
was om over haar faalangst heen te stappen en in ieder geval te ervaren dat ze er durfde te gaan staan. 
En of haar rap dan wat van de beat afging was in haar geval nu van ondergeschikt belang. Aangezien ze 
alleen de laatste 2 keer aanwezig geweest was, was het überhaupt al begrijpelijk dat het aanleren van de 
tekst nog wat aandacht zou kunnen gebruiken. Ik heb haar dus bevestigd dat ze haar doel helemaal 
bereikt had vanavond en dat ik hoopte dat ze dát vooral als herinnering vast zou houden. S`avonds heb ik 
haar dit nogmaals in een spraakbericht via WhatsApp uitgelegd, zodat ze dit altijd nog een keer terug kan 
luisteren als ze weer met dit gevoel zit.  
 
Ik kijk terug op een mooi traject met een aantal mooie persoonlijke overwinningen bij de deelnemers! Dit 
smaakt naar meer, kreeg ik naderhand van 1 van de jongerenwerkers terug. Dat kon ik zeker bevestigen.  
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12. De Levend Water Gemeente in Emmeloord 
 
Evaluatie na workshop 1 (12 februari 2022) 
Afgelopen zaterdagavond was de eerste avond van het project bij de Levend Water Gemeente in 
Emmeloord. Met 6 jongeren en 3 jeugdleiders is er een mooie start van het traject gemaakt.  
 
Tussen september 2021 en januari 2022 ben ik in eerste instantie in contact geweest met “De 
Wegwijzer”, een gemeente in Almere. Na het traject aangeboden te hebben aan de betreffende 
coördinator van het jeugdwerk uit die gemeente kreeg ik al snel de enthousiaste reactie dat zij het traject 
graag af wilden nemen. Hierop volgde o.a. een voorbereidingstraject met bijbehorende vergadering op 
locatie met 5 betrokken jeugdwerkers, die in verschillende wijken van Almere werkzaam zijn. Hierop is na 
nogmaals positieve reacties besloten om een wervingstraject te starten, waarvoor de betreffende 
jeugdwerkers actief waren. Doel was om half februari 2022 vervolgens, na voldoende aanmeldingen, te 
starten met het traject daar. Uiteindelijk leverde dit traject 2 aanmeldingen op, waarop we in goed 
overleg hebben besloten om het traject niet door te laten gaan in Almere. Met de coördinator heb ik dit 
proces achteraf nog prettig geëvalueerd en hebben we gekeken naar eventuele aandachtspunten voor 
een vergelijkbaar proces in de toekomst. Hieruit kwam met name de conclusie dat het directe contact 
vanuit mij met geïnteresseerde jongeren tijdens het wervingsgedeelte waarschijnlijk een positieve rol zou 
kunnen spelen in het daadwerkelijk “over de streep halen” van deze jongeren.  
 
Gedurende bovenstaand wervingstraject nam ik ook contact op met mijn eigen gemeente, de Levend 
Water Gemeente in Emmeloord. Ook zij zouden het traject graag afnemen, echter was het traject in 
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Almere bedoeld als 12e en laatste Luctor et Emergo traject. In overleg werd besloten dat ik het traject bij 
Levend Water als 12e “onofficiële” traject uit zou voeren, als cadeau aan de gemeente. Mocht het traject 
in Almere onverhoopt afvallen dan zou het traject bij Levend Water gewoon als 12e officiële traject 
opgepakt kunnen worden. Aangezien dit laatste inderdaad het geval bleek te zijn was ik enorm blij met de 
animo vanuit Levend Water en kon er dan ook snel gestart worden met de uitvoering van het traject.  
 
Deze eerste avond was een fijne start van het traject. Deze doelgroep is met name gericht op de inhoud 
van het project, waar de vorm op een 2e plek komt. En dat is helemaal prima! We hebben dan ook veel 
inhoudelijk gebrainstormd, gesproken en geschreven met elkaar over het thema van Luctor et Emergo. 
Mooi om te zien hoe persoonlijk de voorbeelden waren vanuit de deelnemers van situaties waar zij zelf in 
hun dagelijks leven mee worstelen. Dit leverde dan ook sprekende onderwerpen voor het schrijven van 
hun teksten op. De deelnemers hebben zich vandaag gericht op het omschrijven van hun worsteling en 
zullen over 2 weken eerst zelfstandig verder gaan met het omschrijven van de leerervaringen en winst die 
zij uit deze worsteling kunnen halen. We hebben gekeken naar een schematische indeling van deze 
teksten, zodat er een begrijpelijk verloop gaat ontstaan in de teksten. Ook zullen zij tijdens deze 2 avond 
zelf een beat gaan kiezen uit een door mij opgestuurd aanbod. 
 
Over 4 weken ben ik er zelf weer bij en zullen we tijdens de 3e avond de teksten om gaan zetten naar 
goed lopende raps op deze beats. Tevens zal ik met de deelnemers in gesprek gaan over mijn eigen jeugd 
en ervaringen met dit thema. In het laatste gedeelte van deze avond zullen we ons eindproduct officieel 
gaan performen voor elkaar en zal ik daarnaast eigen muziek ten gehore brengen om het traject mooi af 
te sluiten.  
 
Een bijzonder gevoel om nu met het afsluitende Luctor et Emergo traject bezig te zijn! 
 
Evaluatie na workshop 2 & liveshow (12 maart 2022) 
Afgelopen zaterdagavond vond de tweede- en afsluitende avond plaats van het traject bij de Levend 
Water Gemeente in Emmeloord. Met 9 deelnemers hebben we een mooie afsluiting gehad van dit traject! 
 
Twee weken terug kwamen de deelnemers gezamenlijk nog een keer extra samen om te werken aan hun 
teksten. Hiervoor had ik een brieving aangeleverd met handvaten voor het goed uitwerken van de raps. 
Afgelopen zaterdag was ik zelf dan ook weer aanwezig om het traject met de deelnemers af te sluiten. 1 
deelnemer kon helaas niet aanwezig zijn, echter was er wel 1 nieuwe deelneemster aanwezig vanavond. 
Ik ben de avond gestart met het delen van mijn persoonlijke verhaal en het geven van voorbeelden hoe ik 
zelf met tegenslagen in mijn jeugd omgegaan ben. Er hing een opbouwende en geconcentreerde sfeer, 
waardoor ik alle ruimte had om hier inhoudelijk ruim op in te gaan.  
 
Vervolgens heb ik de deelnemers nog een dik half uur aan het werk gezet om hun raps helemaal af te 
ronden. Met name opvallend was het perfectionisme dat een aantal deelnemers had over de vorm van 
hun rap. Ik heb dit nog aangegrepen om met hen te bespreken dat je soms ook té perfectionistisch kan 
zijn en welk averechts effect dit kan hebben. Ik heb benadrukt dat de inhoud bij dit project voorop staat 
en de vorm daarna op de 2e plek mag komen. Daarbij heb ik hen aangemoedigd om dus in ieder geval te 
zorgen dat ze inhoudelijk hun verhaal goed afgerond op papier konden krijgen. Dit haalde zichtbaar een 
deel van de druk weg.  
 
Vervolgens hebben de deelnemers hun raps live gepresenteerd aan elkaar. Daarbij rapte een deel over 
een beat en een deel koos voor een a cappella presentatie. Mooi om te zien hoe alle deelnemers uit hun 
comfortzone stapten en hun grenzen enorm verlegden tijdens deze avond. Ik heb benadrukt hoe knap het 
is om voor het eerst voor een groep je verhaal te delen, al helemaal als er zulke persoonlijke voorbeelden 
in verwerkt zijn.  
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Vervolgens heb ik zelf 4 nummers live gerapt, met tussendoor uitleg over de inhoud en de concepten van 
de nummers.  
 
Hierna hebben we nog een half uur nagepraat en het traject gezellig met elkaar afgesloten. Onwijs mooi 
om op deze manier het gehele Luctor et Emergo project af te mogen sluiten. Achteraf kreeg ik een aantal 
mooie en enthousiaste reacties terug van deelnemers over het traject. Een apart idee dat alles nu 
afgerond is. De komende maanden ga ik mij beraden op toekomstige trajecten en andere ideeën.  
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Financiële verantwoording 
 
Kosten  Begroot bedrag   Realisatie  
Vergoeding uren Simson   € 10.800   € 12.240  
Rechtsreeks ontvangen inkomsten minus rechtstreeks betaalde kosten    € 2.341  
Factuur Stichting DeTatentstrateeg     € 6.005  
Factuur Stichting Transformate    € 3.894  
Drukwerkkosten promotie materiaal  € 1.100   € 84  
Online promotiekosten (facebook ads)  € 660   € 576  
Reiskosten  € 800   € 1.127  
Trajectbegeleiding, fondsenwerving en filmen  € 5.000   € 4.993  
Fondsenwerving, film en begeleidingskosten C.V. Helpgoed    € 4.319  
Reiskosten filmen Eikon Multimedia    € 34  
Filmkosten Hart Media    € 640  
Vergoeding aan stichting De Talentstrateeg i.v.m. met administratiekosten, 
verzekeringen, etc.  € 500   € 500  

Onvoorziene kosten   € 640   € -  
Totaal  € 19.500   € 19.520  
      
Baten     
Eigen inleg en bijdragen en giften buurthuizen, scholen, jongerenverenigingen   € 3.000   € 3.022  
Jongerencentrum Pitstop    € 350  
Travers    € 1.100  
Don Bosco    € 221  
The Mall Deventer    € 300  
Baptistengemeente Amersfoort    € 200  
Crowdfunding    € 851  
      
Bijdragen fondsen   € 16.500   € 16.500  
Stichting Jeugdfonds Wees een zegen (Bij Jan Jelte via Stichting Chappel)    € 500  
Heutink Foundation (Stichting De Talentstrateeg)    € 2.500  
Pasman Stichting (Stichting De Talentstrateeg)    € 1.000  
VSB Fonds (Stichting De Talentstrateeg)    € 5.000  
Stichting Woudschoten (Stichting Transformate)    € 5.000  
Anonieme (Stichting Transformate)    € 2.500  
Totaal  € 19.500   € 19.522  
Resultaat   € -   € 2  

 
Toelichting:  
Door corona en de bijbehorende maatregelen konden er geen grootschalige voorstellingen worden 
gegeven. De promotie door middel van posters en flyers had daarmee geen zin en zijn daarmee lager 
uitgevallen. De tijdsinvestering van Jan Jelte werd daarmee wel hoger. We vonden het niet meer dan 
reëel om een gedeelte van de overuren te vergoeden. Uiteindelijk heeft Jan Jelte 408 uur vergoed 
gekregen tegen een uurtarief van 30 euro.  De facturen zijn als bijlage bijgesloten.  

 

 



Overzicht bijgesloten facturen 

1 
Vergoeding uren Jan Jelte vanuit Stichting 
Transformate 

202208  €             3.894,00  

2 
Vergoeding uren Jan Jelte vanuit Stichting De 
Talentstrateeg 

202209  €             6.005,00  

3 Reiskosten Jan Jelte 202014  €                 415,57  

4 Reiskosten Jan Jelte 202111  €                 501,18  

5 Reiskosten Jan Jelte 202116  €                 202,16  

6 Reiskosten Jan Jelte 202207  €                     8,36  

7 Drukwerkdeal 10177385  €                   42,83  

8 Drukwerk Max 2020501280  €                   41,07  

9 Voorschot betaald door Jan Jelte O-2018HG1126-001  €                 605,00  

10 Resultaat fondsenwerving minus voorschot O-2020HG0526-01  €             1.995,00  

11 Filmkosten vanuit Helpgoed 20214022  €                 176,05  

12 Begeleidingskosten Helpgoed 20222001  €             1.210,00  

13 Begeleidingskosten Helpgoed 20222003  €                   96,80  

14 Filmkosten en reiskosten Harmedia HM2021001  €                 226,28  

15 Reiskosten Eikon 20202612-001  €                   33,64  

16 Opwaarderen Facebook    €                 186,00  

17 Opwaarderen Facebook    €                 100,00  

18 Opwaarderen Facebook    €                 100,00  

19 Opwaarderen Facebook    €                 100,00  

20 Opwaarderen Facebook    €                 100,00  

21 Crowdfunding inkomsten aan stichting Kruislinks  HG20190930-001  €                 247,50  

22 Crowdfunding inkomsten aan stichting Kruislinks HG20191031-001  €                 135,00  

23 Crowdfunding inkomsten aan stichting Kruislinks HG20191230-001  €                 468,00  

Van het facebookadvertentiebudget is nog 10 euro over van de 586 euro die er op is gezet.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Datum                         Factuur                         Vervaldatum 
                             12-04-2022                 202208                          26-04-2022 
 
                  
             
 
                              
                             Betreft: Vergoeding uren Luctor et Emergo  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Aantal Totaal 

Vergoeding uren Luctor et Emergo (rapworkshops aan 
jongeren onder de 21 jaar) 

              1 €3894 

 Totaal  €3894 

Stichting Transformate 
T.a.v. Wilbert de Goei 
Jagermeester 28 
6713KH Ede 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Datum                         Factuur                         Vervaldatum 
                             12-04-2022                 202209                          26-04-2022 
 
                  
             
 
                              
                             Betreft: Vergoeding uren Luctor et Emergo  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Aantal Totaal 

Vergoeding uren Luctor et Emergo (rapworkshops aan 
jongeren onder de 21 jaar) 

              1 €6005 

 Totaal  €6005 

Stichting De Talentstrateeg 
T.a.v. Wilbert de Goei 
Jagermeester 28 
6713KH Ede 



Datum   Factuur Vervaldatum 

18-12-2020        202014 01-01-2021

Betreft: Reis- en parkeerkosten Luctor et Emergo tot 18-12-2020 

Graag binnen 14 dagen overmaken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. vergoeding Simson Hiphop 

Omschrijving Aantal Totaal 

3 workshops bij Jongerencentrum Pitstop Eindhoven 

-Workshop 1: 342KM  à € 0,19

-Workshop 2: 342 KM  à € 0,19

-Workshop 3: 342KM  à € 0,19

64,98 

64,98 

64,98 

64,98 

129,96 

194,94 

2 workshops en 1 liveshow Don Bosco Amsterdam 

-Workshop 1: Emmeloord – Amsterdam heen en terug:

142  à € 0,19

-Workshop 2: Emmeloord – Amsterdam heen en terug:

142  à € 0,19

-Liveshow (ophalen cameraman): Emmeloord –

Amersfoort heen en terug: 182  à € 0,19

-Liveshow: Amersfoort – Amsterdam heen en terug: 102

à € 0,19

26,226,98 

 26,98 

 34,58 

 19,38 

221,92 

248,9 

283,48 

302,86  

Parkeerkosten Don Bosco Amsterdam 

-Workshop 1

-Workshop 2

-Liveshow

24,08 

23,55 

21,38  

326,94 

350,49 

371,87 

Overzetten videobestanden in Ede 

230 KM  à € 0,19 
43,70 415,57 

Totaal 415,57 

Stichting Transformate 
T.n.v. Wilbert de Goei
Jagermeester 28
6713 KH Ede

wgoei
Onderstreping



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Datum                         Factuur                         Vervaldatum 
                             01-07-2021                 202111                          15-07-2021 
 
                  
             
 
                              
                             Betreft: Reiskosten Luctor et Emergo tussen 01-01-2021 en 01-07-2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Aantal Totaal 

Liveshow Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven 
343 KM x 0.19 cent 

                                                 
1 

€65,17 

2 maal uitvoering bij Jongerencentrum Level-Z in Zwolle 
160 KM x 0.19 cent 

1 €30,40 

1 maal uitvoering bij Jongerencentrum ReZet in Zwolle 
91 KM x 0.19 cent 

1 €17,29 

-1 maal vergadering bij Wijkcentrum ons eigen Huis in 
Zwolle voor Travers Welzijn: 84 KM x 0.19 cent 
-Parkeerkosten á 6,80 voor bovenstaande vergadering 

 
1 
1 

 
 

€22,76 

2 maal uitvoering bij Wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle 
172 KM x 0.19 cent 

1 €32,68 

6 maal uitvoering bij Maris College Bohemen in den Haag 
1752 KM x 0.19 cent 

1 €332,88 

 Totaal  €501,18 

Stichting Transformate 
T.a.v. Wilbert de Goei 
Jagermeester 28 
6713 KH Ede 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Datum                         Factuur                         Vervaldatum 
                             17-12-2021                 202116                          31-12-2021 
 
                  
             
 
                              
                             Betreft: Factuur reiskosten Luctor et Emergo tussen 01-07-2021 en 17-12-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Aantal Totaal 

1 maal voorbereidingsgesprek bij Jongerencentrum the Mall 
in Deventer: 116 KM x 0.19 cent 

1 €22,04 

4 maal uitvoering bij Jongerencentrum the Mall in 
Deventer: 464 KM x 0.19 cent 

1 €88,16 

1 maal voorbereidingsgesprek bij de Wegwijzer in Almere: 
112 KM x 0.19 cent  

1 €21,28 

3 maal uitvoering bij Baptistengemeente Amersfoort:  
372 KM x 0.19 

1 €70,68 

 Totaal  €202.16 

Stichting Transformate 
T.a.v. Wilbert de Goei 
Jagermeester 28 
6713KH Ede 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Datum                         Factuur                         Vervaldatum 
                             29-03-2022                 202207                          12-04-2022 
 
                  
             
 
                              
                             Betreft: Resterende reiskosten Luctor et Emergo 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving Aantal Totaal 

2 maal uitvoering bij Levend Water Gemeente: (jeugdgroep 
in Luttelgeest) 44 KM x 19 cent  

              1 €8,36 

 Totaal  €8,36 

Stichting Transformate 
T.a.v. Wilbert de Goei 
Jagermeester 28 
6713KH Ede 



 

 
  Keulenstraat 4 

7418 ET Deventer 
 
T 088-8855222

Postbus 2262 
7420 AG Deventer 
 
info@drukwerkdeal.nl

Drukwerkdeal.nl B.V. 
is onderdeel van: 

IBAN nr. 
NL75ABNA0419777865

BTW nr. 
NL819555514B01

BIC code 
ABNANL2A

KVK 
08119373, Enschede

 
Pag. 1

Eikon Communicatie & Multimedia Wilbert de
Goei 
Jagermeester 28 
6713 kh Ede 
Netherlands 

Don Bosco 
Jan Jelte de Vries 
Apollolaan 91  
1077 AM Amsterdam 
Netherlands 

 
Factuur 
 
Reeds betaald

Klantnummer: D00723834
Factuurnummer: F2120079216
Ordernummer: 10177385
Factuurdatum: 27-08-2020
Vervaldatum: 10-09-2020

 
Aantal Product Totaal

2500 Flyers (ongevouwen), Formaat: A6 (105 x 148 mm), Bedrukking: 4/4 (Dubbelzijdig full color),
Materiaal: Houtvrij gesatineerd mc (glanzend), Gewicht: 250 g/m², Afwerking: Geen afwerking,
Druktechniek: Full color offset, Levertijd: Normale levering

     € 35,40

iDEAL      € 0,00

  Subtotaal exclusief BTW  € 35,40

 BTW 21% (NL) over € 35,40  € 7,43

 Totaal  € 42,83

 Reeds betaald  € 42,83

 Nog te betalen  € 0,00

 Reeds betaald
 
Betalingsmethode: reeds betaald met iDEAL 



IBAN: NL34ABNA0557354188 t.n.v. Drukwerkmax B.V • KvK: 27180580 • BTW: NL8079.79.648.B01
Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Drukwerkmax B.V.

 

Stichting Transformate

Wilbert de Goei
Jagermeester 28
6713 KH EDE GLD

Factuurnummer : 20501220
Factuurdatum : 27-02-2020

ORDERNUMMER 2020501280

Bestelcode Aantal Product BTW Prijs

2020501280 - 1 500 Flyers drukken 21,00 % € 33,94

Zilverstraat 101

2718 RP Zoetermeer

+31 (0)85 210 4000

klantenservice@drukwerkmax.nl

www.drukwerkmax.nl

Subtotaal Producten € 33,94

Verzendkosten GRATIS

Totaal excl. BTW € 33,94

21,00 % BTW € 7,13

Totaal incl. BTW € 41,07



 

 
Coöperatieve 
vereniging HelpGoed  
Jan Vermeerstraat 86  
6717 SK EDE 
 
 

 
Btw nr.: NL857012721B01 
KvK nr.:  67472583 
info@helpgoed.nl 
www.helpgoed.nl 
 

 

REKENING 

 

Datum: 26 november 2018 
Aan Simson (Jan Jelte) 

Adres / E-mail info@simsonhiphop.nl 

Ons kenmerk O-2018HG1126-001 

Betreft Voorschot fondsenwerving 

Betaling voor 10 december 

 

Activiteiten m.b.t. projectondersteuning:   Bedrag in euro’s 

Voorschot fondsenwerving overeenkomstig offerte 

BTW 

€ 500,00 

€ 105,00 

Totaal te betalen inclusief BTW: € 605,00 

 

Gelieve te betalen op rekening: NL03 RABO 0315 1584 33 t.n.v. HelpGoed 

 



 

 
 
 

REKENING 
 

Datum: 26 mei 2020 

Coöperatieve 
vereniging HelpGoed 
Jan Vermeerstraat 86 
6717 SK EDE 

Btw nr.: NL857012721B01 
KvK nr.: 67472583 
info@helpgoed.nl 
www.helpgoed.nl 

Aan Stichting De Talentstrateeg 

E-mail info@detalentstrateeg.nl 

Ons kenmerk O-2020HG0526-01 

Betreft Resultaat fondsenwerving 

Betaling voor 1 juni 2020 

 
Activiteiten m.b.t. projectondersteuning: Bedrag in 

euro’s 

Resultaat fondsenwerving minus voorschot  

Ontwerp flyer 

€ 1545,45 

€ 103,31 

BTW 21% € 346,24 

Totaal inclusief BTW: € 1995,00 

 

Gelieve te betalen op rekening: NL03 RABO 0315 1584 33 t.n.v. Helpgoed 

mailto:info@helpgoed.nl
http://www.helpgoed.nl/
mailto:info@detalentstrateeg.nl


 
 

 
 

Rekening 
Datum: 23 december 2021 

 
 

Aan Stichting Transformate 
E-mail info@transformate.nl 
Factuurnummer 20214022 
Betreft Filmopdracht 

Betaling 30 december 2021 
 
 
 

Datum Werkzaamheden Bedrag 
16-12-2021 Filmen in Deventer inclusief reistijd ( 5 x 25 euro) 125,00 

 BTW 21% 26,25 
 Treinkosten 24,80 

Totaal  176,05 
 
 

Gelieve te betalen op rekening: NL03 RABO 0315 1584 33 t.n.v. Helpgoed 

KvK nr.: 67472583 
BTW nummer: NL857012721B01 
E-mail: info@helpgoed.nl 

 

Coöperatieve vereniging Helpgoed 
Laan van Kernhem 155 
6718 HR Ede 

 

mailto:info@transformate.nl
mailto:info@helpgoed.nl


 
 

 
 

Rekening 
Datum: 2 april 2022 

 
 

Aan Stichting Transformate 
E-mail info@transformate.nl 
Factuurnummer 20222001 
Betreft Projectbegeleiding 

Betaling 30 april 2022 
 
 
 

Datum Werkzaamheden Bedrag 
 Projectbegeleiding 25 uur x 40 euro € 1000,00 

 BTW 21% € 210,00 
   

Totaal  € 1210,00 
 
 

Gelieve te betalen op rekening: NL03 RABO 0315 1584 33 t.n.v. Helpgoed 

KvK nr.: 67472583 
BTW nummer: NL857012721B01 
E-mail: info@helpgoed.nl 

 

Coöperatieve vereniging Helpgoed 
Laan van Kernhem 155 
6718 HR Ede 

 

mailto:info@transformate.nl
mailto:info@helpgoed.nl


Rekening 
Datum: 10 april 2022 

Aan Stichting Transformate 
E-mail info@transformate.nl 
Factuurnummer 20222003
Betreft Projectbegeleiding 

Betaling 30 april 2022 

Datum Werkzaamheden Bedrag 
Projectbegeleiding en hulp bij verslaglegging 2 uur x 40 euro € 80,00 
BTW 21% € 16,80 

Totaal € 96,80 

Gelieve te betalen op rekening: NL03 RABO 0315 1584 33 t.n.v. Helpgoed 

KvK nr.: 67472583
BTW nummer: NL857012721B01
E-mail: info@helpgoed.nl

Coöperatieve vereniging Helpgoed
Laan van Kernhem 155
6718 HR Ede 

mailto:info@transformate.nl
mailto:info@helpgoed.nl


                                                        Hart Media | Leusveld 4 | 6715 GJ 

Ede 

www.hartmedia.nl info@hartmedia.nl 06-20742583                                         

NL19 ASNB 0781 2853 80     KvKnr: 75189763 BTWnr: NL002085933B56 

  

    

FACTUUR 

Stichting Transformate 

Jagermeester 28 

6713 KH Ede 

info@transformate.nl 

 

 

 

 

Product Aantal Kosten 

Filmen Eindhoven 6 uur € 150,00 

Kilometervergoeding €0,19 

p/km 

194,8 km € 37,01 

   

 Subtotaal € 187,01 

 BTW 21% € 39,27 

 Totaal te betalen € 226,28 

 

 

Graag binnen 14 dagen te betalen met vermelding van factuurnummer op onderstaande 

rekening. 

 

Factuurnummer HM2021001 

Factuurdatum 14-05-2021 



 
 

 

Jagermeester 28 

6713 KH Ede 

 
06-11985537 

BTW: 

NL001456894B02 

KvK: 6277541 

 
Factuur 

 
Datum: 14-07-2020 

 

 

Aan 

Stichting Transformate 
Jagermeester 28 
6713 KH EDE 

E-mail info@transformate.nl 

 

Factuurnummer 20202612-001 

Betaling voor 31-12-2020 

 

Activiteiten m.b.t. projectondersteuning: Bedrag in euro’s 
Reiskosten Luctor et Emergo 23 november 
Ede-Wageningen- Amsterdam 
Amersfoort -Ede Wageningen 

 
15,50 
12,30 

Btw 21% 5,84 

Totaal € 33,64 

Gelieve te betalen op rekening: NL79 RABO 0302 0607 07 t.n.v. Eikon-Multimedia 
 

mailto:info@transformate.nl


Factuur voor Jan-Jelte de Vries
Account-ID: 663413593718994

Factuur-/betaaldatum
15 okt. 2021 13:41

Betalingsmethode
Handmatige betaling

Transactie-ID
4469405886508642-8699660

Producttype
Facebook

Gefinancierd

€ 186,00 EUR
Geen reden.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Simson Hiphop
Pallasstraat 143

8303BL Emmeloord
Nederland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Het nieuwe saldo van je advertentieaccount is €102 .04. 

 

 
 

 Betalingsupdate 
 

 

 
 

Hallo Jan-Jelte, 

Bedankt dat je €100.00 hebt toegevoegd aan je advertentieaccount Jan-Jelte de Vries (ID: 663413593718994). 
Het totale saldo is nu €102.04. 

 
 

Advertentie maken 
 

 

 
 

Advertenties beheren 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Facebook Ads 

  
 

 Deze e-mail is verzonden aan devriesjanjelte@hotmail.com. Je kunt je afmelden of meer 
informatie lezen over adverteren. 
Facebook Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 
Ireland 

  

  

 

 

https://www.facebook.com/n/?ads%2Fgrowth%2Faymt%2Femail_click%2F&b=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fkcy9jcmVhdGU%3D&c=692835240764677&m=ARz4INwpc7EDnOxv&n=1598863753726408&p=button_0&t=1538667489547923&aref=1598863753726408&medium=email&mid=5ae28307fc6f6G5af36a86f376G5ae287a15c9c8G2dd&bcode=2.1598863753.AbxM5jFK6lspq5CpjzU&n_m=devriesjanjelte%40hotmail.com
https://www.facebook.com/n/?ads%2Fgrowth%2Faymt%2Femail_click%2F&b=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fkcy9jcmVhdGU%3D&c=692835240764677&m=ARz4INwpc7EDnOxv&n=1598863753726408&p=button_0&t=1538667489547923&aref=1598863753726408&medium=email&mid=5ae28307fc6f6G5af36a86f376G5ae287a15c9c8G2dd&bcode=2.1598863753.AbxM5jFK6lspq5CpjzU&n_m=devriesjanjelte%40hotmail.com
https://www.facebook.com/n/?ads%2Fgrowth%2Faymt%2Femail_click%2F&b=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fkcy9tYW5hZ2VyL2FjY291bnQvYWNjb3VudHMvP2FjdD02NjM0MTM1OTM3MTg5OTQ%3D&c=692835240764677&m=ARw4EOHLihpo9uWa&n=1598863753726408&p=button_1&t=1538667489547923&aref=1598863753726408&medium=email&mid=5ae28307fc6f6G5af36a86f376G5ae287a15c9c8G2dd&bcode=2.1598863753.AbxM5jFK6lspq5CpjzU&n_m=devriesjanjelte%40hotmail.com
https://www.facebook.com/n/?ads%2Fgrowth%2Faymt%2Femail_click%2F&b=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fkcy9tYW5hZ2VyL2FjY291bnQvYWNjb3VudHMvP2FjdD02NjM0MTM1OTM3MTg5OTQ%3D&c=692835240764677&m=ARw4EOHLihpo9uWa&n=1598863753726408&p=button_1&t=1538667489547923&aref=1598863753726408&medium=email&mid=5ae28307fc6f6G5af36a86f376G5ae287a15c9c8G2dd&bcode=2.1598863753.AbxM5jFK6lspq5CpjzU&n_m=devriesjanjelte%40hotmail.com
https://facebook.com/aymt/unsubscribe/?c=692835240764677&n=1598863753726408&t=1538667489547923
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Financieel overzichtsrapport: 1 sep. 2020 tot 9 sep. 2020

Jan-Jelte de Vries
PayPal-rekening: info@simsonhiphop.nl
Pallasstraat 143, 8303BL Emmeloord

(Bedragen in EUR)

Saldo Begin Eind

Totaalsaldo 0,00 0,00

Beschikbaar saldo 0,00 0,00

Saldo uitstaande betalingen 0,00 0,00

Activiteit Af Bij

Verkoopactiviteiten -- 100,00

Betalingen ontvangen 0,00 100,00

Vergoedingen ontvangen 0,00 0,00

Terugbetalingen verzonden 0,00 0,00

Kosten 0,00 --

Betaalkosten 0,00 0,00

Terugbetaalde kosten 0,00 0,00

Terugboekingskosten 0,00 0,00

Factuur rekeningkosten 0,00 0,00

Overige kosten 0,00 0,00

Geschilactiviteiten 0,00 --

Terugboekingen en geschillen 0,00 0,00

Schadeloosstellingen geschillen 0,00 0,00

Overschrijvingen en opnamen 0,00 --

Overschrijvingen in valuta 0,00 0,00

Overschrijvingen naar PayPal-rekening 0,00 0,00

Overschrijvingen van PayPal-rekening 0,00 0,00

Aankoopactiviteiten 0,00 --

Overgemaakte online betalingen 0,00 0,00

Terugbetalingen ontvangen 0,00 0,00

Aankopen met betaalpas 0,00 0,00
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Activiteit Af Bij

Retouren met betaalpas 0,00 0,00

Reserves en vrijgaven 0,00 --

Vastgehouden reserves 0,00 0,00

Vrijgegeven reserves 0,00 0,00

Vastgehouden i.v.m. betaalverificatie 0,00 0,00

Vrijgegeven na betaalverificatie 0,00 0,00

Vastgehouden betalingen 0,00 0,00

Vrijgegeven betalingen 0,00 0,00

Aangekochte cadeaubonnen 0,00 0,00

Inwisselen cadeaubon 0,00 0,00

Geld nog niet beschikbaar 0,00 0,00

Geld is beschikbaar 0,00 0,00

Vastgehouden betalingen 0,00 0,00

Overige activiteiten -- 0,00

Geldmarktdividenden 0,00 0,00

Geld terug voor gebruik betaalpas 0,00 0,00

Geld terug voor gebruik creditcard 0,00 0,00

Overige 0,00 0,00

Opmerking: Dit is geen werkelijke factuur.
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Beste Jan-Jelte de Vries, 

  

 
 

 

         

 

  

 
Online Payment Platform B.V. heeft 

zojuist €100,00 EUR naar u overgemaakt 
met PayPal. 

Online Payment Platform B.V. heeft zojuist geld naar u overgemaakt via PayPal. 

Betaalgegevens 

Bedrag: €100,00 EUR 

Transactiedatum: 4 juni 2021 

Transactiereferentie: 95T82075RY055924F 

Bericht: Geld toegevoegd met iDEAL via 
paypal-opwaarderen.nl 

 

U kunt de details voor deze transactie bekijken door in te loggen op uw PayPal-
rekening en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Bekijk de details van deze 
transactie online 

Online Payment Platform B.V. is een geverifieerde koper. 

Online Payment Platform B.V. heeft het verificatieproces van PayPal voltooid om 
te helpen zijn of haar identiteit te bevestigen en heeft een bevestigde 
bankrekening of is goedgekeurd voor een PayPal Extras Mastercard®. 

De verificatieprocedure van PayPal is een beveiligingsmaatregel om te bevestigen 
dat een gebruiker de eigenaar is van de bankrekening of creditcard die ze op 
PayPal gebruiken. Bevestiging van de identiteit van elke gebruiker helpt fraude 
zoals identiteitsdiefstal te voorkomen en de beveiliging van betalingen op PayPal 
te vergroten. 

Hebt u uw opname- en ontvangstlimieten verhoogd? Log in op uw PayPal-
rekening, ga naar de pagina Rekeningoverzicht en klik op Limieten weergeven. 

 

 

  

 
      

Hulp en Contact | Veiligheid | Apps 

     

 

 

https://www.paypal.com/myaccount/transaction/details/95T82075RY055924F?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/myaccount/transaction/details/95T82075RY055924F?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/nl/smarthelp/home?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/mobile-apps?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://twitter.com/PayPal?v=1,0.1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL(nl-NL)&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main:email:RT000047&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.instagram.com/paypal/?v=1,0.1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL(nl-NL)&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main:email:RT000047&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.facebook.com/PayPalUSA?v=1,0.1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL(nl-NL)&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main:email:RT000047&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
http://www.linkedin.com/company/1482?trk=tyah&v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL(nl-NL)&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main:email:RT000047&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038


  

PayPal doet er alles aan om frauduleuze e-mails te voorkomen. In e-mails van PayPal staat altijd uw volledige naam. Meer informatie over het 
herkennen van phishing 

Reageer niet op deze e-mail. Klik op Hulp en Contact als u contact met ons wilt opnemen. 

Weet u niet zeker waarom u deze e-mail hebt ontvangen? Meer informatie 

Copyright © 1999-2021 PayPal. Alle rechten voorbehouden. 
 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Gevestigd te: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, RCS 
Luxemburg B 118 349 

PayPal RT000047:nl_NL(nl-NL):1.0.0:d5c8dd85b99ca 

 
 

  

 

 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/security/suspicious-activity?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/security/suspicious-activity?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/selfhelp/home?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038
https://www.paypal.com/nl/smarthelp/article/why-am-i-receiving-emails-from-paypal-when-i-dont-have-an-account-faq4172?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000047&utm_unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&ppid=RT000047&cnac=NL&rsta=nl_NL%28nl-NL%29&cust=RJMJU5C7KMLT8&unptid=3875c89c-c53f-11eb-9d86-98039b1ade01&calc=d5c8dd85b99ca&unp_tpcid=email-transaction-counterparty&page=main%3Aemail%3ART000047&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.46.0&xt=104038


Factuur voor Jan-Jelte de Vries
Account-ID: 663413593718994

Factuur-/betaaldatum
4 jun. 2021 16:06

Betalingsmethode
Handmatige betaling

Transactie-ID
3958893564226553-7939039

Producttype
Facebook

Gefinancierd

€ 100,00 EUR
Geen reden.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Simson Hiphop
Pallasstraat 143

8303BL Emmeloord
Nederland
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Coöperatieve vereniging HelpGoed
Jan Vermeerstraat 86
6717 SK EDE

KvK nr.: 67472583
BTW nummer: NL857012721B01 
E-mail: info@helpgoed.nl

Datum: 30-9-2019
Projectummer: 8

Aan Stichting  Kruislinks
E-mail info@simsonhiphop.nl
Ons kenmerk HG20190930-001
Betreft Uitkering crowdfunding
Betaling Reeds voldaan

Bedrag in euro’s
€ 275,00
€ 27,50

€ 247,50

Ingehouden btw: 4,77€                                                                 

Uitgekeerd aan: nl78ingb0008444697
T.n.v. Stichting Kruislinks

Kosten inclusief btw (10% van binnengekomen bedrag)
Totaal

REKENING

Activiteiten m.b.t. projectondersteuning:
Binnengekomen gelden

mailto:info@helpgoed.nl


Coöperatieve vereniging HelpGoed
Jan Vermeerstraat 86
6717 SK EDE

KvK nr.: 67472583
BTW nummer: NL857012721B01 
E-mail: info@helpgoed.nl

Datum: 31-10-2019
Projectummer: 8

Aan Stichting  Kruislinks
E-mail info@simsonhiphop.nl
Ons kenmerk HG20191031-001
Betreft Uitkering crowdfunding
Betaling Reeds voldaan

Bedrag in euro’s
€ 150,00

€ 15,00
€ 135,00

Ingehouden btw: 2,60€  

Uitgekeerd aan: nl78ingb0008444697
T.n.v. Stichting Kruislinks

Kosten inclusief btw (10% van binnengekomen bedrag)
Totaal

REKENING

Activiteiten m.b.t. projectondersteuning:
Binnengekomen gelden deze periode (425-275)=

mailto:info@helpgoed.nl


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projectummer: 8 
 

 
Aan Stichting Kruislinks 
E-mail info@simsonhiphop.nl 
Ons kenmerk HG20191230-001 
Betreft Uitkering crowdfunding 
Betaling Reeds voldaan 

 
 

Activiteiten m.b.t. projectondersteuning: Bedrag in euro’s 
Binnengekomen gelden 945- reeds betaald 425)= € 520,00 
Kosten inclusief btw (10% van binnengekomen bedrag) € 52,00 
Totaal € 468,00 

 
Ingehouden btw: € 9,02 

 
Uitgekeerd aan: nl78ingb0008444697 
T.n.v. Stichting Kruislinks 

 
 
 
 
 
 
 

KvK nr.: 67472583 
BTW nummer: NL857012721B01 
E-mail: info@helpgoed.nl 

Coöperatieve vereniging Helpgoed 
Jan Vermeerstraat 86 
6717 SK EDE 

   
 

Rekening 
Datum: 

 
 
30-12-2019 
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