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Inleiding
Stichting Autisme eetweek N eedekland NAees is akganisatak an het pkacect Iets ikin Nen Iets ikin Nen
is een landelic Ne netweek Nbakkel aak mensen met autisme met een nakmale tat hage begaafdheid
Alle kicweilligeks binnen Aee en het daakbic hakende pkacect Iets ikin Nen hebben zelf aa N een akm
an autisme
Iets ikin Nen is in 2011 gestakt daak Stichting AsacialeKaakt Het pkacect Iets ikin Nen is anaf 2018
aekgenamen daak de stichting Aee Maandelic Ns weakdt ap 14 lacaties in eedekland een
netweek Nbakkel aak mensen met autisme geakganiseekd Te weeten in Amstekdam, Assen, ielf, ien
Haag, ieentek, Eeksel, Emmen, Gkaningen, Hileksum, Jauke, Ratekdam, tkecht, Zutphen en
Zwealle
ie huidige situatie
Ek weakdt in 14 plaatsen in eedekland een netweek Nbakkel weakdt geakganiseekd ieze aanden staan in
het te Nen an gezelligheid iaakam is ans dael bic deze aanden am een za laag magelic Ne dkempel
ap te weekpen aak anze bezae Neks ius kagen wee geen entkee aan bezae Neks an deze aanden
Vekdek is ans dael am deze aanden zaeel magelic N in kegulieke kestaukants en  Nkaegen te
akganiseken, zadat het publie N een aand heef die in feite niet andeks is dan weanneek de peksaan in
 Nweestie zau  Niezen am een uitgaansgelegenheid te bezae Nen die niet specife N ap autisten is
ingekicht Vekdek bieden weic de magelic Nheid am maandelic Ns weisselend gezelschapsspellen te daen af
een pubquiz te ma Nen Oa N hiekbic ligt de nadku N ap kicblicendheid
iat laatste bete Nent dat wee met het management in gespke N gaan am de kuimte weaak deze aanden
plaatsinden za ‘autisme kiendelic N’ te ma Nen als magelic N is iit bete Nent in de pka Ntic N dat
kicweilligeks tek plaatse kagen af muzie N ap de achtekgkand eklaagd  Nan weakden in alume en aak
bezae Neks die last hebben an lichtgeaeligheid, af de lampen gedempt  Nunnen weakden

Aee tkacht haak dael teens te ekweezenlic Nen daak de inzet an kicweilligeks met autisme bic de
akganisatie an deze eenementen en/af actiiteiten Teens heef de stichting geen fakmeel cantact
met landelic Ne af la Nale zakgakganisaties Het deies is ‘aak en daak autisten’
Aee beaagt niet het ma Nen an weinst Middelen weil zic ekgaken daak subsidieaankagen en gifen en
alle andeke magelic Ne baten die ans ten deel allen
Releant aak Aee is de mate weaakin wee  Nunnen aakzien in de behaefe an anze daelgkaep en
daakin ligt zaweel anze  Nkacht als anze uitdagingen aak de tae Namst Enekzicds  Nunnen wee gaed
inspelen ap pkablemen aekal in eedekland, amdat eel an anze kicweilligeks zelfstandig  Nunnen en
magen handelen Als ek pkablemen zicn en de kicweilligeks zicn in staat deze tek ple N Ne ap te lassen,
dan haef het bestuuk an Aee hiek niet in te gkicpen Andekzicds als ek pkablemen zicn die kicweilligeks
niet plaatselic N  Nunnen aplassen dan weakdt cammunicatie met het bestuuk sams bemaeilic Nt daakdat
ek meekdeke cammunicatielicnen daak el Naak lapen iat bete Nent teens dat wee weinst  Nunnen
bae Nen daak anze cammunicatielicnen  Nunnen aanschekpen Wel hebben wee kegelmatig cantact met
anze kicweilligeks ia de mail en saciale media iaaknaast pkabeekt het bestuuk caaklic Ns een aantal
lacaties te bezae Nen am te palsen hae het tek plaatse met de desbetkeffende teams en bezae Neks
gaat Vekdek estuken wee maandelic Ns een nieuwesbkief aak de kicweilligeks ie dkeiging die weic als
Aee andekinden is het ekliezen an bestuuksleden af kicweilligeks, maak aak beide bestaan
systemen am die patentiile maeilic Nheden ap te angen

ie daelen an Stichting Aee
ie stichting Autisme eetweek N eedekland NAees heef als dael:
 Het beakdeken an de  Nwealiteit an leen en zakg aak mensen met een akm an autisme
 Het beakdeken an een pasitiee benadeking an autisme en mensen met autisme
 ie stichting tkacht haak dael – andek meek – te ekweezenlic Nen daak het uitaeken an het
pkacect Iets ikin Nen
 Vaakzien in de canckete saciale behaefen an anze daelgkaep
 Ealuatie andekzae N naak het effect an de inspanningen en ekhaging an de  Nwealiteit an
de akganisatie

Het dael an Iets ikin Nen
Het dael an Iets ikin Nen is het biceenbkengen an mensen met autisme met een nakmaal tat hage
begaafdheid am ap een laagdkempelige maniek cantacten te leggen Om deze daelen te kealiseken en
Iets ikin Nen te bakgen en te fnancieken is Aee apgekicht

Visie

ie  Nkacht an Aee/Iets ikin Nen zit in de akganisatie die alledig bestaat en uitgeaekd weakdt daak
mensen met autisme Ek weakdt uitgegaan an de  Nkacht an el Ne indiidu, en deze weakdt za gaed
magelic N benut iaakdat el N peksaan met autisme Nnet als alle andeke mensens unie N is, unie Ne
 Nwealiteiten heef, en daaknaast aa N nag ekakingsdes Nundig is, antstaat bic het samenbundelen an
deze  Nwealiteiten een gkate  Nkacht

Op bezae Neksnieau zit de  Nkacht in het za laagdkempelig magelic N apzeten an de biceen Namsten
Bezae Neks weakden ap een alweassen maniek benadekd ie Iets ikin Nen daelgkaep  Nan bic de
biceen Namsten ap nieau cammuniceken, mensen met dezelfde achtekgkand antmaeten, en hun
saciale netweek N beginnen af het uitbkeiden

Magelic N  Nan de stichting haak netweek N nag ekdek uitbkeiden Als iemand binnen de daelgkaep een
actiiteit weil akganiseken, dan faciliteekt de stichting dit daak een gacebaa N-gkaep en Whatsappgkaepsapp Vaakbeelden an actiiteiten zicn biascaap, dinek, en een dagce uit

ie tae Namst
ie tae Namst an Aee zal in het te Nen staan an haak ambities en missie ieze is als algt samen te
aten Mensen met een akm an autisme bicstaan en het ekgema N Nelic Nen an hun leen daak hen
saciale actiiteiten aan te bieden
ie daelgkaep maet expliciet betek weakden an het bicweanen an anze initiatieen Belangkic N is aa N
dat de actiiteiten gaed Naap af  Nastelaas bicgeweaand  Nunnen weakden ie intentie met deze
initiatieen is het bieden an gelegenheden weaak mensen met autisme met el Naak cantact  Nunnen
hebben ie gedachte hiekachtek is dat aak deze gkaep het cantact gema N Nelic Nek weakdt, amdat
bepaalde saciale dkempels dan niet genamen haeen te weakden
Het bestuuk aekweeegt de la Nale kicweilligeks cantact ap te laten nemen met Nzakgsakganisaties
namens de daelgkaep am hen ap de haagte te bkengen an het bestaan an Iets ikin Nen

ie missie
In de  Namende 3 caak:
 Bkeiden wee uit an 14 naak 20 lacaties
 Okganiseken wee caaklic Ns een intekisiedag aak alle kicweilligeks
 Stabiliseken wee anze bestaande lacaties
 Lanceken wee een nieuwee weebsite


iaaknaast zullen wee nieuwee kicweilligeks gaan weeken die aan de antwei N Neling an Aee  Nunnen
bicdkagen daak nieuwee ideein aan te dkagen die het dael an de stichting ekdek  Nunnen
ekweezenlic Nen iit zadat ek spka Ne is an een samenweek Ning tussen het bestuuk en haak kicweilligeks
Kansen en daelen

ie daelen weaakaan in de  Namende pekiade geweek Nt gaat weakden hebben allemaal te ma Nen met het
uitbkeiden an de actiiteiten an de stichting ten apzichte an de situatie an aak de
hekbenaeming Canckeet bete Nent dit dat het bestuuk meek actiiteiten zaals gezamenlic N spakten, af
het bezae Nen an amusementspak Nen mee weil nemen in het aanbad aan de daelgkaep Aangezien
het week Nmadel an de Aee gebaseekd blicf ap het zelfeslissingsekmagen an de kicweilligeks in de
ekschillende plaatsen weaak de stichting actief is Hangt het af an de magelic Nheden an de
kicweilligeks weat het aanbad tek plaatse is ie hage mate an autanamie an de ekschillende teams
an kicweillige medeweek Neks is zaals eekdek gezegd zaweel de  Nkacht als de mindek stek Ne  Nant an
deze akganisatie Aee maet anuit Gkaningen haak medeweek Neks aanstuken Een gestkaamlicnde
akganisatakische stkuctuuk is pkiakiteit aak Aee en haak bestuuk
Okganisatie en bestuuk
Stichting Autisme eetweek N eedekland NAees is een stichting en is ingeschkeen te Gkaningen
Het bestuuk bestaat uit een aakzitek, secketakis en penningmeestek en 2 algemeen bestuuksleden
Wendy Hesseling: Vaakzitek
 Els Ne Slaaff: Secketakis
 Mathics Kkemek: Penningmeestek
 Makten Ketelaak: Algemeen bestuukslid
 IJ Na Zuidekeld: Algemeen bestuukslid
Het bestuuk ekgadekt maandelic Ns en za nadig a Nek Het bestuuk laat zich bicstaan daak
anbezaldigde bestuukdeks uit het publie Ne damein
dks Hennita de cagek , inhaud en akganisatie
ik Cees Slaaff, inhaud en akganisatie
Mk Janet Tekpstka , cukidisch adies
ie adiseuks ekgadeken 4x pek caak en/af ap afkaep met het altallige bestuuk ticdens de
maandelic Nse ekgadekingen
Het bestuuk en adiseuks dan Nen eatakis K Wildebaek te Vkies aak het apstelling an de
Stichtingsa Nte de pkacedukes daak am heen
Begkating en taelichting taeaegen NMathicss
KK nummek
giscaal nummek NRSIes
Ban Nke Neningnummek

71559086
858762420
eL72 RBRB 0706 5859 25

Een AeBI status weakdt ap basis an dit beleidsplan aangekaagd
Pastadkes:
Waldec N Pykmantstkaat 2 B
9722 GM Gkaningen
Alle infakmatie weakdt gepubliceekd ap de weebsite htp://wewewe ietsdkin Nen nl/anbi en  Nan daak
belangstellenden weakden gedawenlaad
Cantact met de stichting eklaapt ia de email autismenetweek Nnedeklandggmail cam

Wek Nnemeks
ie stichting heef geen week Nnemeks in dienst Alle functies weakden uitgeaekd daak kicweilligeks Zic
week Nen anbezaldigd, maak hebben weel kecht ekgaeding an de daak hen in de uitaefening an hun
functie gemaa Nte  Nasten
ginanciin
ie fandsen die Aee antangt, zullen alledig in dienst gesteld weakden tek ekweezenlic Ning an de
daelen an de stichting ie fnanciin aak deze stichting zullen aaknamelic N gebaseekd zicn ap
gifen an dekden In het  Nakt bete Nent dit
1

Subsidies en danatiess

2

Schen Ningen, ekfstellingen en legatens

3

Alle andeke ek Nkicgingen en baten

Het weeken an fandsen
gandsen zullen weic actief pkabeken te ek Nkicgen Echtek deze stichting heef geen weinstaagmek N en
zaal daakam gkatendeels aangeweezen zicn ap de kicgeigheid an dekden iit blic Nt al uit de  Nakte
samenatng die is beschkeen andek fnanciin

Beheek an de fandsen
ie ban Nke Nening met daakin de gifen en andeke gelden en akmen an ekmagen die weakden
antangen an buiten de stichting zullen allen andek de ekantweaakdelic Nheid an anze
penningmeestek ie penningmeestek weakdt bicgestaan aak ekslaglegging en ekantweaakding naak
dekden bicgestaan daak de aekige bestuuksleden en adiseuks an de Stichting Jaaklic Ns weakdt een
begkating en caakke Nening apgesteld

