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Hoofdstuk 1:

Inleiding
De stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN) is opgericht om de netwerkborrels
voor mensen met autisme bekend onder de naam ‘Iets Drinken’ van continuïteit te
voorzien.
In het kort wil ANN het volgende bereiken met het organiseren van de netwerkborrel.
Het bijeenbrengen van mensen met autisme met een normaal tot hoge begaafdheid
om op een laagdrempelige manier contacten te leggen. Zoals in de statuten is
weergegeven zijn de doelen van ANN:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een vorm
van autisme.
2. Het bevorderen van een positieve benadering van autisme en mensen met
autisme.
3. Het verrichten van handelingen die met het voorgaande verband houden en
die het voorgaande bevorderen.
4. ANN wil haar doel bereiken door activiteiten, zoals netwerkborrels voor haar
doelgroep te organiseren.
5. ANN wil haar doel bereiken door de inzet van vrijwilligers met een vorm van
autisme.

1.1 Het oprichten van de stichting
De stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN) is op 11 april 2018 belangeloos
opgericht door notaris Wildeboer.

1.2 Het bestuur van stichting Autisme Netwerk Nederland
Voorzitter: Wendy Hesseling;
Penningmeester: Matthijs Kremer;
Secretaris: Elske Slooff;
Algemeen bestuurslid: IJko Zuiderveld;
Algemeen bestuurslid: Marten Ketelaar
Alle bestuursleden hebben een diagnose op het autistische spectrum. Zij hebben een
mogelijke beperking weten om te zetten in een kracht, die ze middels hun taak
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binnen het bestuur van ANN ten dienste willen stellen van hun medemens met
autisme.

1.3 Statuten
In de aanloop naar april 2018 werden de statuten opgesteld. Op 11 april 2018 is de
stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN) formeel opgericht en zijn de
netwerkborrels van een ‘nieuw thuis’ voorzien.

1.4 Beleidsplan
Er is in 2018 een beleidsplan geschreven voor de stichting, met daarin uiteengezet
wat de beleidsvoering van ANN zal zijn.

1.5 De ANBI-status van ANN
In oktober van dit jaar werd door het bestuur een aanvraag voor ANBI-status gedaan.
Deze status werd nadat er een kleine wijziging was gemaakt in de statuten van de
stichting in november toegekend.

1.6 De website van ANN
De website van ANN is in aanmaak sinds 2018, voor nu dient ietsdrinken.nl als haar
de facto website.
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Hoofdstuk 2: Koers van de stichting

2.1 Het consolideren van de locaties
Een belangrijk doel van de stichting in 2018 was het consolideren van de bestaande
locaties. Per december 2018 zijn er 14 plaatsen in Nederland waar de Iets Drinken
borrels plaatsvinden.

2.2 Locaties in 2018
In 2018 werden in de volgende plaatsen een Iets Drinken borrel georganiseerd.
Amsterdam, Assen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Emmen, Eersel,
Groningen, Hilversum, Joure, Rotterdam, Utrecht, Zutphen, Zwolle.
Het is belangrijk om contact met locaties te onderhouden. Het streven van het
bestuur is om in ieder geval drie locaties per jaar te bezoeken als bestuursleden.
Dordrecht is in 2018 begonnen met het verzorgen van een Iets Drinken borrel. Echter
het team in Dordrecht heeft besloten te stoppen met het verzorgen van de Iets
Drinken borrels.

2.3 Promotiemateriaal
Om de groei van het aantal locaties waar Iets Drinken avonden worden verzorgd,
verstrekt het bestuur promotiemateriaal aan haar vrijwilligers ter verspreiding aan
derden. Op verzoek stuurt het bestuur promotiemateriaal naar relevante derden zoals
hulpverleners met contacten binnen onze doelgroep.

2.4 Adviesraad
Het bestuur van ANN is opgestart. Om haar taak in het bestuur en richting haar
doelgroep verder te professionaliseren heeft het bestuur een aantal adviseurs
benaderd. Te weten Hennita de Jager en Cees Slooff.
Hennita de Jager heeft jarenlange ervaring met leidinggeven en het vervullen van
management en adviesrollen. Cees Slooff is gepensioneerd GGZ-psychiater en heeft
veel ervaring in de omgang met onze doelgroep.
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2.5 Het aantal vrijwilligers
In december 2018 heeft Iets Drinken 14 teams van vrijwillige medewerkers. Niet
ieder team is even groot. In totaal werken er nu 56 vrijwilligers bij alle Iets Drinken
avonden.
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Hoofdstuk 3: Financiën

3.1 Fondsenwerving in 2018
In 2018 is het bestuur begonnen met het aanvragen van fondsen ter financiering van
haar activiteiten. Het resultaat was een gift van het DELA Goededoelenfonds in
oktober 2018. Daarnaast heeft de stichten door middel van giften een eigen
vermogen van €8000,-. Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de
jaarrekening.

3.2 Aansprakelijkheidsverzekering
In 2018 is in het kader van de professionalisering door het bestuur onderzoek
gedaan naar de aansprakelijkheid van de stichting, haar vrijwilligers en de
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden. Dit zal pas in 2019 tot een
besluit leiden over het al dan niet afsluiten van een polis.

3.3 Jaarrekening
Stichting ANN is in 2018 opgericht. Cijfers over het jaar 2017 zijn er niet, een
vergelijking met het jaar er voor is dan ook niet mogelijk. Stichting ANN heeft van
Stichting AsocialeKaart polo's en PR-materiaal gekregen. De ongeveer 75 polo's zijn
geschat op 12 euro per stuk. 15 van deze polo's zijn een extra gift, deze polo's
hebben het logo van AsocialeKaart niet en zullen door ons gebruikt blijven worden.
De overige 60 polo's worden afgeschreven zodra er nieuwe zijn. Het PR-materiaal
(A4 posters en visitekaartjes) is geschat op 40 euro.
Stichting ANN heeft geen schulden. Deze post is dan ook niet in de balans
opgenomen. Dankzij een grote donatie van twee particulieren en van DELA
goededoelenfonds heeft stichting ANN in 2018 een mooi bedrag op de bankrekening
staan, wat we in 2019 goed gaan besteden.
Met een staat van baten en lasten:
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Hoofdstuk 4: Doelen voor 2019 en 2020

4.1 Uitbreiden van de locaties
In 2019 en 2020 wil het bestuur van de stichting het aantal locaties waar Iets Drinken
wordt georganiseerd met drie per jaar uit te breiden. Momenteel heeft het bestuur
contact met potentiële vrijwilligers in Enschede en Leeuwarden, over de
mogelijkheden om in die steden een Iets Drinken avond te beginnen.
4.2 Vrijwilligersdag
Het bestuur van ANN heeft gedurende 2018 besloten dat ze een intervisiedag voor
haar vrijwilligers wil organiseren, om informatie uit te wisselen en als dank voor de
vrijwillige inzet van deze mensen. Daarnaast wil het bestuur deze dag gebruiken om
haar vrijwilligers beter te leren kennen om zo communicatielijnen te verkorten.

4.3 Verdere activiteiten
Het bestuur van ANN is van plan om in 2019 en 2020 onderzoek te doen naar het
opzetten van activiteiten die de kwaliteit van leven van haar doelgroep verder
bevordert. Voorbeelden hiervan zijn: kookgroepen, onder leiding van een kok;
filmavonden; dagjes uit bijvoorbeeld naar een pretpark, museum of dierenpark.
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