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HET BESTUUR AAN HET WOORD
Er gaat geen dag voorbij of we
worden opgeschrikt met vreselijk
nieuws uit alle hoeken van de
wereld. Mensen die slachtoffer
worden van politieke macht
vertoningen of ongelijkheid
binnen een land. Families die
genoodzaakt worden om hun land
te ontvluchten. Deze gezinnen
wordt het leven onmogelijk
gemaakt en helaas lijkt dit niet
op te houden.
Ook in Nederland zijn een grote
groep vluchtelingen
verwelkomt en door verschillende
instanties krijgen deze groep
mensen verregaande aandacht die
zij ook dik verdienen. Van jong
tot oud worden er initiatieven
gefaciliteerd in heel het land.
Een mooi voorbeeld is de
ingerichte kledingwinkel in een
buurtcentrum in Rotterdam.
Vluchtelingen gezinnen kunnen
hier terecht voor kleding voor
hun gezin. Deze kleding is door
buurtbewoners en andere
betrokkenen beschikbaar gesteld
voor deze gezinnen.

Vluchtelingen het gevoel geven
dat ze een onderdeel zijn van
Nederland en dat wij
Nederlanders gastvrij zullen
optreden tijdens hun verblijf in
Nederland. Met deze gedachtegoed
heeft SAN de handen
ineengeslagen met lokale
zelforganisaties uit Rotterdam
om een boottocht te organiseren
voor een grote groep
vluchtelingen. Dit en meerdere
mooie initiatieven worden in
Nederland gerealiseerd om het
verblijf van de vluchteling
aangenaam te maken in
Nederland.
In dit verslag leest u de
gebeurtenissen in het jaar 2017
en blikken we vooruit op wat
komen gaat.
Wij zetten ons sinds 1981 onder
andere in voor de kwetsbare
groepen in de samenleving.
Daarbij maken wij geen
onderscheid in kleur, soort,
ras, geaardheid of geloof. Dit
kunnen wij mede doen door de
steun die we krijgen van de vele
donateurs en sponsors. Wij zijn
hen uiteraard dankbaar voor. En
dat zullen we blijven zijn.
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Het aantal
vrijwilligers is
in de loop der
jaren aardig
toegenomen. We
zien de aandacht
steeds toenemen
voor de
activiteiten van
SAN. In
vergelijking met
voorgaande jaren
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zien we een
toename van 20%.
dat verklaart ook
de hogere
vrijwilligersverg
oeding van 2017.
In 2018
verwachten we
eveneens op een
toename.
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Dit jaar waren er
20 studenten die in
onze huisvesting
verbleven. In
vergelijking met
eerdere jaren is
dit een stijging.
Wij verwachten een
toename in de
komende jaren
aangezien wij voor
2018-2019 speciale
aandacht zullen
verlenen aan de
studentenhuisvestin
g. Via een eigen
site en een
verantwoordelijke
zullen we voor 2018
proberen meer
huurders te
genereren voor de
huisvesting.

20% TOENAME

We zien een duidelijk stijging in onze activiteiten. Met de overname van
de studentenhuisvesting is deze stijging alleen maar voortgezet. Wij
verwachten dat de groei zich in de loop van de jaren zal toenemen en
hebben onze voorbereidingen hiervoor genomen.
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BESTUURSVERSLAG
Het jaar 2017 is voor SAN een jaar geweest van een ware wederopstand.
Met alle hectische momenten van 2016 achter ons hebben we met het
bestuur voorafgaand aan het jaar 2017 besloten om zo veel mogelijk
successen te behalen.

Het resultaat
2016 -> €-135.994 2017 -> €-79.904

In 2017 hebben we vooral gekeken naar de mogelijkheden om samenwerkingen
aan te gaan met andere organisaties. Deze samenwerkingen wilden we
enerzijds operationeel aangaan en anderzijds samenwerkingen waarbij SAN
als voorwaardenscheppend zou fungeren. Denk hierbij aan het verstrekken
van ruimte, gelden voor het realiseren van projecten/initiatieven.
In die hoedanigheid hebben wij in 2017 diverse instellingen geholpen bij
de realisatie van hun plannen. Deze plannen waren allen overeenkomstig
met de doelen die wij in onze statuten hebben vastgesteld. In
vergelijking met eerdere jaren zien we daarom een flinke stijging onder
deze kostenpost.

Verleende fondsen
2016 -> €0 2017 -> €30.334

In vergelijking met 2016 zien we een daling in de ontvangen donaties.
Dit bedrag is lager dan 2016 in verband met de vele donateurs die hun
donateurschap hebben opgezegd. Derhalve hebben wij minder inkomsten
verkregen vanuit de donateurs. Wij konden hierop anticiperen en hebben
dat ook gedaan. Wij gingen er vanuit dat de inkomsten uit donateurs
lager zouden zijn dan voorgaande jaren en hebben meer de nadruk gelegd
op sponsoring. Daarnaast waren wij in staat om onze activiteiten
realiseren door de verkoop van ons pand aan de Rochussenstraat te
Rotterdam. Wij besloten tot de verkoop van het pand toen enigszins
duidelijk werd dat de inkomsten aan het verminderen waren. Het werd
steeds moeilijker voor het bestuur om de financiën te regelen en de
kosten voor beide panden te bekostigen. Het bestuur heeft gekeken naar
de mogelijkheden om de activiteiten in een huurpand voort te zetten in
plaats van het pand daadwerkelijk in bezit te hebben. De verkoop van het
pand heeft ons derhalve de ruimte gegeven om onze activiteiten gezond
voort te zetten.
Ontvangen donaties

2016 -> €118.820 2017 -> €71.567

De gegenereerde inkomsten uit de verkoop hebben wij toegewend aan de
hypotheekachterstanden en overige lopende betaalachterstanden. Op deze
manier hebben wij met een schone lei het jaar 2017 een vervolg kunnen
geven. Deze gunstige positie heeft ons de mogelijkheid gegeven om ook
andere organisaties te ondersteunen in hun activiteiten.
We zien ook een stijging bij de kostenpost activiteiten. Vergeleken met
vorig jaar is er 30% meer besteed aan de doelstellingen.

Uitgegeven aan de activiteiten
2016 ->€ 34.319 2017 -> €84.919

Wij zijn in staat geweest om deze organisaties te helpen aangezien SAN
een langlopende vordering heeft ontvangen nader desbetreffende partij
overgegaan is tot de verkoop van haar pand. Met Stichting Time Media
hadden wij afgesproken om deze vorderingen tegen 0% rente vast te
stellen met als voorwaarde dat het bedrag in zijn geheel terugbetaald
zou worden bij de verkoop van het pand. Dit heeft geresulteerd in het
ontvangst van een vordering van €100.000 in 2017.
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VISIE
MISSIE
STRATEGIE

HARMONIEUZE
SAMENLEVING WAARIN
VERSCHILLENDE
GROEPEN ONDANKS
HUN VERSCHILLEN
BIJ ELKAAR KOMEN

De visie van SAN is een harmonieuze samenleving waarin verschillende
groepen bij elkaar komen en ondanks onze verschillende tot goede
oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken.
Onze missie is het realiseren van eenheid in verscheidenheid,
synergie, innovatie en bevorderen van interculturele samenwerking en
sociale samenhang.
In het jaar 2017 hebben wij op verschillende manieren kunnen bijdragen
aan onze missie. Met name onze initiatieven gericht op vluchtelingen
in samenwerking met andere organisaties zijn van grote meerwaarde
gebleken. Daarover meer in het vervolg van het
verslag.
Wij hebben op korte termijn vastgesteld dat we zo veel mogelijk dienen
samen te werken met andere organisaties binnen en buiten ons netwerk.
Daartoe zijn in 2017 de eerste stappen gezet. Niet alleen
samenwerkingen hebben voor ons de prioriteit, maar ook het faciliteren
van organisaties met vergelijkbare doelstellingen zullen door SAN
ondersteund worden in de toekomst.
Wij stellen hierbij als doel dat SAN binnen de komende periode
contacten aangaat met lokale buurtorganisaties. Daarnaast zullen de
vluchtelingeninitiatieven vermeerderd worden. Daarbij zullen wij als
organisatie onze steun verlenen aan initiatieven van derden gericht op
vluchtelingen. Verder zullen wij onderwijsinitiatieven gaan steunen
die een meerwaarde hebben op de toekomst van de leerlingen. Het
bestuur zal intern hierover gaan beslissen.
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ACTIVITEITEN
EEN TERUGBLIK OP DE
ACTIVITEITEN UIT 2017
AAN DE HAND VAN ENKELE
CIJFERS

50 vrijwilligers

2450 deelnemers

26
cursussen

20 studenten
in onze
huisvesting

€30334 voor
projecten
van derden
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ACTIVITEITEN
SANITAS INSTITUUT

Vrijwilligers hebben wij als SAN hoog in het vaandel
zitten. Immers zonder vrijwilligers zouden wij niet in
staat zijn geweest om fatsoenlijke bijdragen te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van deze samenleving.
Al jaren doen wij een beroep op onze vrijwilligers en
deze voortreffelijke samenwerking willen wij ook in de
komende jaren voortzetten. De ontwikkeling van onze
vrijwilligers zijn daarom van groot belang. Met die
gedachtegoed zijn er in de afgelopen periode diverse
trainingen georganiseerd gericht op onze vrijwilligers
en andere betrokkenen. In samenwerking met Sanitas
instituut zijn diverse thema’s aan bod gekomen.
In totaal zijn er 26 cursussen verzorgd door deze
instituut en de totale opkomst van deelnemers was in
totaal 42
De thema’s die zijn behandeld zijn als volgt:
-Omgaan met stress
-Effectief communiceren
-Groei en ontwikkeling van het kind
-Training Sociale Vaardigheden

VAARTOCHT
Rotterdam verkennen over de Maas tijdens een
prachtige rondvaart. Samen met onze partners
Challenges en VBOR hebben wij in het kader
van verbroedering en kennismaking een mooie
vaartocht gerealiseerd. Een vaartocht waarbij
vluchtelingen gezinnen de speciale gasten
waren. Onbekend maakt onbemind luidt een
spreekwoord. Het is dus belangrijk om in
contact te komen met derden. Tijdens deze
vaartocht
hebben
betrokkenen
van
deze
organisaties gewerkt aan de ontmoeting onder
het genot van een hapje en drankje. Gezinnen
die noodgedwongen hun land hebben moeten
ontvluchten waren deze dag te gast en hebben
aanzienlijk genoten van
deze dag.
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GESTEUNDE PROJECTEN
WIN 2 WIN
Een onderwijsinstelling uit Utrecht genaamd Cemin
heeft ons benaderd met hun visie op onderwijs en
gevraagd om ondersteuning in hun zoektocht naar
financiering voor hun project. Het project Win2Win van
Cemin is in het leven geroepen om de jongeren
antwoorden te bieden op vragen met betrekking tot hun
toekomst. In het bijzijn van een buddy worden de
jongeren wegwijs gemaakt in het studentenleven. Deze
buddy is een steun en toeverlaat voor deze jongeren.
Samen werken ze aan een stevig fundament voor een
goede toekomst. Uiteindelijk streven ze ernaar om
jongeren te ondersteunen in hun zelfvertrouwen en
tevens het verminderen van vroegtijdig schoolverlaten.
Dit
uitgangspunt
heeft
ons
gemotiveerd
om
een
financiële bijdrage te verlenen van €5.000.

JASTIN ZOMERSCHOOL
'Tijdens de zomermaanden kinderen een leerzame tijd
meegeven'. Dat is de achterliggende gedachte bij het
initiatief Jastin Zomerschool van Instituut het
Centrum Den Haag. Deze onderwijsinstelling benaderd
ons
voor
een
bijdrage
voor
hun
innovatieve
activiteit. Voor leerlingen van groep 5, 6 en 7
wordt de zomervakantie een hele andere belevenis met
deze activiteit. Jastin is de afkorting van Junior
Academy of Science, Talents and Innovation. Met het
ondersteunen van soortgelijke initiatieven streeft
SAN ernaar om de ontwikkeling van de jongeren te
ondersteunen. Onderwijs staat al jaren hoog in het
vaandel bij SAN en vanuit die gedachte blijven wij
onderwijs gerelateerde initiatieven waar mogelijk
ondersteunen. SAN heeft een bijdrage mogen verlenen
van €12.500 voor de Jastin Zomerschool aan Instituut
het Centrum Den Haag.

NATIONALE STUDIEKEUZEDAG
Wij stellen het zeer op prijs als een leerling het
optimale uit zichzelf weet te halen. En wij vinden
het des te mooier als hij dit kan doen binnen een
studie die hem bevalt. Een nationaal evenement die
in het jaar 2018 zijn 4e editie zal hebben heeft
onze aandacht weten te trekken. In het najaar van
2017
heeft
de
organisatie
Studentenplatform
Nederland, Stip, een beroep gedaan op SAN met een
verzoek
om
de
komende
editie
in
2018
te
ondersteunen met een geldbijdrage. SAN heeft met
het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen
van €10.000 om het evenement te realiseren.
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THEMA-AVONDEN
Van tijd tot tijd ontstaat voor ouders de
behoefte om geïnformeerd te worden over
belangrijke thema’s die hun kinderen aangaan.
Denk hierbij aan thema’s zoals pesten en
bijvoorbeeld studiefinanciering. Deze gewilde
thema’s zijn allen aan bod gekomen in het
afgelopen jaar. In totaal hebben er 8
themavonden plaatsgevonden waar in totaal 845
deelnemers in totaal aan hebben deelgenomen.
De conferentieruimte aan de Diergaardesingel
is telkens gebruikt als locatie voor deze
avonden. Thema’s met een maatschappelijke
aard zullen ook in het jaar 2018 gewild zijn.
Wij
verwachten
naar
verluidt
de
1000
deelnemers te passeren.

THEE-AVONDEN
Zoals de voorgaande jaren hebben regelmatig thee-avonden
georganiseerd. Het idee is simpel achter deze thema-avonden. In
een informele setting worden er onderwerpen besproken die op
dat moment aan de orde zijn. Te denken valt aan uiteenlopende
onderwerpen
zoals
discriminatie,
vluchtelingenkwestie
en
bijvoorbeeld radicalisering. Het doel is om onderwerpen
bespreekbaar te maken en op een gezamenlijke manier passende
oplossingen te vinden voor deze problemen. Afgelopen jaar is er
met behulp van 10 vrijwilligers gewerkt aan de realisatie van
deze thema-avonden. In totaal hebben 135 deelnemers deelgenomen
verspreid over het jaar. Deze lijn willen wij als stichting
voortzetten en mogelijke partnerorganisaties inschakelen om het
deelnemersaantal te vergroten. Deze avonden vinden doorgaans op
doordeweekse dagen plaats en het deelnemersaantal blijft daarom
beperkt tot dit aantal. Echter zijn wij van plan om ook in de
weekenden deze avonden te organiseren om vervolgens te voldoen
aan de vraag van onze betrokkenen.

ONTBIJTOCHTENDEN
Met grote regelmaat zijn er in het afgelopen jaar
ontbijtochtenden gerealiseerd. Meestal zijn de zondagen
aangehaald om de gasten te onthalen in de kantine aan
de Diergaardesingel en binnen onze nieuwe locatie aan
de Mathenesserlaan. Met enkele regelmaat hebben wij
deze ontbijtochtenden plaats laten vinden op locatie
van stichting Openhaard aan de Taandersplein 1. Naar
schatting hebben wij in totaal 545 gasten verwelkomt
tijdens deze ontbijtbijeenkomsten. Wij verwachten een
groei in dit aantal aangezien wij op dit moment bezig
zijn om de samenwerkingen met andere zelforganisaties
te realiseren.
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NL DOET 2017
Zaterdag 11 maart was de Diergaardesingel het toneel
voor de grootse vrijwilligersactie die ons land kent,
de NL Doet dag. Ook wij waren vertegenwoordigd door
onze vrijwilligers. Een dag die in het teken staat
van vrijwilligerswerk zien wij als de uitgelezen
mogelijkheid om in contact te komen met nieuwe
gezichten alsmede te werken aan een klus voor de
stichting. Net als voorgaande jaren hebben wij een
grootschalige schoonmaak gehouden en de locatie
voorzien van een verflaag. Door het veelvuldige
gebruik van de locatie en de omvang van deelnemers
aan onze activiteiten is een dergelijke klus meer dan
welkom. In het bijzijn van onze eigen vrijwilligers
en vrijwilligers van buitenaf is het pand geheel
voorzien van een grote schoonmaakbeurt. Uiteindelijk
stond deze dag voor ons in het teken van ontmoeting.
Wij
vinden
het
goed
dat
deze
dagen
worden
gerealiseerd en hebben onze agenda voor de komende NL
Doet dag reeds gereserveerd.

STUDENTENHUISVESTING

Na het noodgedwongen stoppen met activiteiten van
Sprint Rotterdam hebben wij halverwege 2016 de
activiteiten
overgenomen
op
het
gebied
van
studentenhuisvesting. Ook met het start van het
nieuwe schooljaar hebben wij de studenten onder onze
hoede genomen. Op dit moment verblijven er 12
studenten in de huisvesting. Wij verwachten een
groei van het aantal studenten in het verblijf.
Voor komend schooljaar verwachten wij een aantal van
20 studenten over het hele jaar te bereiken. Wij
zullen
de
komende
periode
de
noodzakelijke
vernieuwingen verrichten aan het pand om de huurders
een aangenamer verblijf te bieden in de huisvesting.
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VRIJWILLIGERSDAG
Naast het trainen van vrijwilligers en andere betrokkenen van
SAN hebben wij dit jaar een actie in het leven geroepen. Wij
vinden het namelijk belangrijk om de ontwikkeling van het
individu voorop te stellen. Vanuit deze uitgangspunt hebben
wij een trainingenreeks georganiseerd met Sanitas Instituut.
Niet alleen trainingen dragen bij aan de ontwikkeling van het
individu. Het zelf leren uit boeken is eveneens een methode
om
te
werken
aan
je
ontwikkeling.
Uit
oogpunt
van
zelfontwikkeling hebben wij alle betrokken gezinnen en andere
bekenden van de stichting een boek cadeau gedaan. In totaal
hebben wij 700 boeken de deur uitgedaan en de ontvangers van
deze
boeken
waren
zeer
enthousiast.
Tijdens
de
theebijeenkomsten hebben deze boeken enkele weken voor
gespreksonderwerpen gezorgd. Gezamenlijk hebben de groepen
het boek uitgelezen en besproken. Op deze manier hebben wij
geprobeerd om het lezen aan te moedigen bij sommige van onze
betrokkenen. De blijk van waardering voor onze vrijwilligers
is van onschatbare waarde. Wij zullen ook in de toekomst op
zoek gaan naar het leveren van een bijdrage in de
persoonlijke ontwikkeling van onze betrokkenen. Op dit moment
telt SAN 45 vrijwilligers die ieder op zijn eigen manier
betrokken is bij de stichting.

Project 668
De onmenselijke gebeurtenissen in de
gevangenissen van Turkije en de 668
baby's
die
vast
zitten
in
de
gevangenissen heeft ons diep geraakt.
Daarom
hebben
wij
een
expositie
georganiseerd in het hartje van Den
haag bij het Nieuwspoort.
Na eerder op Het Plein te hebben
gestaan vonden wij het hoogstens tijd
om ook op de Dam in Amsterdam een
manifestatie te houden.
Ook op de dam zijn wij bijeengekomen
met
talloze
vrijwilligers
die
de
situatie van vele slachtoffers van
politieke wanorde in Turkije onder de
aandacht wilden brengen. Met aandacht
van
landelijke
media
zijn
wij
enigszins blij met de aandacht die we
hebben verkregen. Uiteraard zullen we
deze lijn vervolgen en spoedig andere
locaties aanhouden om manifestaties te
realiseren.

SAMENWERKING
ANDERE
ORGANISATIES
De Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond zijn momenteel bezig aan
hun 2e activiteitenjaar. Samen met VBOR verzorgen we gezamenlijke
activiteiten gericht op diverse doelgroepen. In samenwerking met onze
andere samenwerkingspartner, stichting Challenges, hebben wij in mei
van dit jaar een prachtige vaartocht gerealiseerd. Net als vorig jaar
zetten wij de seminars in samenwerking met VBOR voort. Waar nodig
zullen wij hen ondersteunen met vragen die in onze expertise gebied
vallen. De overige samenwerkingen met lokale zelforganisaties worden
eveneens voortgezet. De organisaties waar wij een samenwerking mee
hebben zijn, stichting Openhaard, STIP (Studenten Platform Nederland),
Sanitas, Stichting Cemin en Instituut het Centrum. Met deze
organisaties wordt op verschillende manieren samengewerkt. Het doel is
om de bestaande activiteiten uit te breiden en onze kennis en
expertise over te dragen aan andere organisaties.
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ORGANISATIE
SAN is een organisaties bestaande uit een bestuur die de
dagelijkse leiding heeft over de organisatie. Op dit moment
heeft SAN een pr-medewerker in dienst die de taak heeft om
in contact te komen met nieuwe organisaties en nieuwe
betrokkenen.
Naast de dagelijkse leiding heeft het bestuur overige
bestuurlijke taken. Zij zijn onder andere verantwoordelijk
voor het faciliteren van alle activiteiten gedurende een
jaar.
Het bestuur wordt gevormd door een drietal leden:
-Dhr. Dr. I.Sevinc (Voorzitter)
-Dhr. M.A. Kocak(Secretaris)
-Dhr. S. Aslan(Penningmeester)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij spannen ons in voor de universele waarden van de mens.
Deze inspanning zien wij als een onderdeel van onze
maatschappelijke betrokkenheid. Tevens is onze inspanning
een antwoord op de zorgen van onze betrokkenen. Onze
uitgangspunten zijn:-Wij houden ons aan de universele
waarden met betrekking tot de mensenrechten
-Wij ondersteunen projecten die bijdragen aan een leefbare
samenleving.
-Wij ondersteunen initiatieven die zich richten tot ten
gehore brengen van mensenrechtenschennis.
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BEGROTING 2018
Baten

Huurbaten € 66.000
Donaties €85.000

Sponsoring €20.000

Totale baten: € 171.000

Lasten
Personeelslasten
€34.500
Huisvestingslasten
€31.610
Verzekeringen
€8.725
Activiteiten
€44.000
Studiebeurzen
€15.000
Overige lasten
€8.300
Algemene lasten
€21.600
Gemeentelijke
belastingen €7.196

Totale lasten: € 170.931

Resultaat €69
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