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Hoofdstuk 1: Terugblik
Inleiding
Stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN) is organisator van het project Iets
Drinken. Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor mensen met autisme met
een normale tot hoge begaafdheid. Alle vrijwilligers binnen ANN en het daarbij
horende project Iets Drinken hebben zelf ook een vorm van autisme.
Iets Drinken is in 2011 gestart door Stichting AsocialeKaart. Het project Iets Drinken
is vanaf 2018 overgenomen door de stichting ANN. Maandelijks wordt op 14 locaties
in Nederland een netwerkborrel voor mensen met autisme georganiseerd. Te weten
in Amsterdam, Assen, Deventer en Leeuwarden. Het doel van ANN is onveranderd.
Het doel van de stichting met het initiatief iets Drinken is nog steeds:
Iets Drinken zijn netwerkborrels met als doel het bijeenbrengen van mensen met
autisme met een normaal tot hoge begaafdheid om op een laagdrempelige manier
contacten te leggen. ANN stuurt 56 vrijwilligers aan. Deze vrijwilligers organiseren in
teams de Iets Drinken avonden. Iedere woensdagavond tussen 19:00 en 23:00 uur
wordt een Iets Drinkenavond georganiseerd op een van onze locaties. Op iedere
locatie vind een per maand een Iets Drinken avond plaats.

1.1 Jaarverslag 2018
Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat de stichting nu draait zoals haar bestuur
gepland heeft. Bestaande locaties zijn geconsolideerd en locaties die vorig jaar in
oprichting waren, draaien nu goed.

1.2 Intervisiedag
Op 18 mei 2019 heeft ANN een intervisiedag georganiseerd voor haar vrijwilligers.
Op deze dag is er een spel gedaan die een stadswandeling met een speurtocht
combineerde, om de deelnemers de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen en
adviezen uit te wisselen.
Bovendien heeft het bestuur gebruik gemaakt van de gelegenheid om nieuwe polo’s
uit te delen die onze vrijwilligers dragen tijdens de Iets Drinken avonden om
herkenbaar te zijn.
We hebben de dag afgesloten met een gezamenlijke borrel en nabespreking.

1.3 Ziekte IJko
Bestuurslid IJko Zuiderveld is ziek geworden in november 2019 en is overleden als
gevolg hiervan. Het bestuur heeft zijn taken moeten verdelen over de overgebleven
bestuursleden, daarom vermelden we het overlijden van de heer Zuiderveld hier. De
heer Zuiderveld is van grote waarde geweest voor ANN en Iets Drinken, door zijn
onvermoeibare inzet. Hij wordt erg gemist.
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Hoofdstuk 2: Activiteiten van de stichting
2.1 Locaties
Iets Drinken bestaat in december 2019 uit de volgende 14 locaties: Amsterdam,
Assen, Delft, Den Haag, Deventer, Eersel, Emmen, Groningen, Hilversum,
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zutphen, Zwolle. Dit betekent dat Dordrecht en
Joure gestopt zijn en dat Leeuwarden als locatie begonnen is in 2019.

2.2 Huishoudelijk reglement
In augustus is ons huishoudelijk reglement aangepast. Reiskosten voor
bestuursleden worden vergoed.

2.3 Vrijwilligersdocument
In 2019 heeft het bestuur een handleiding geschreven waarin alle informatie staat die
nuttig kan zijn voor (nieuwe) vrijwilligers van Iets Drinken. Hierin wordt uitgelegd aan
nieuwe en al werkzame vrijwilligers wat er van ze verwacht wordt. Het bestuur heeft
veel tijd gestoken in dit document om haar vrijwilligers zo goed mogelijk bij te kunnen
staan met deze adviezen en richtlijnen.

2.4 Website
De nieuwe website voor Iets Drinken is nog steeds in aanmaak. Het adres
ietsdrinken.nl fungeert nog, daarom heeft het bestuur de creatie van een nieuwe
website geen prioriteit gegeven in 2019.

2.5 Polo’s
In 2019 zijn 150 nieuwe oranje polo’s aangeschaft door de stichting. Deze worden
gedragen door vrijwilligers die werkzaam zijn op de verschillende locaties van Iets
Drinken. Deze polo’s zijn besteld, omdat de tekst “AsocialeKaart” (de voorganger van
ANN) niet meer op de polo’s gedrukt diende te zijn.
De oude exemplaren zijn afgeschreven en daarom weggegooid.
De nieuwe polo’s zijn uitgedeeld door bestuursleden aan vrijwilligers op de
intervisiedag in 2019 en verder verspreid naar nieuwe vrijwilligers per post in 2019.

2.6 Banner
In 2019 heeft de stichting besloten te investeren in een manshoge Banner om te
gebruiken bij evenementen, als publiciteitsmiddel. Dit is om de herkenbaarheid van
Iets Drinken avonden verder te vergroten. We hebben deze banner gebruikt op een
jublileumbijeenkomst van het Autismecafé in Assen in november 2019. Hier waren
veel organisaties aanwezig met stands en informatie. ANN heeft van de gelegenheid
gebruik gemaakt om met de Banner en een stand reclame te maken voor Iets
Drinken.
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2.7 Persbericht NVA
In 2019 heeft het bestuur van de stichting contact gehad met de Nederlandse
Vereniging voor Autisme. Het bestuur heeft een persbericht aangeleverd bij de
redactie van het NVA-kwartaalblad. Dit persbericht dient om Iets Drinken verder te
promoten bij haar doelgroep.

2.8 Doelen voor 2019
ANN is er niet in geslaagd om in 2019 het aantal locaties uit te breiden naar 17. Er is
een nieuwe locatie Iets Drinken gestart in Leeuwarden, maar Iets Drinken in Joure is
gestopt, dus het aantal Iets Drinken locaties in december 2019 is nog steeds 14.
Daarnaast heeft het bestuur van ANN in 2019 onderzoek gedaan naar andere
mogelijkheden om haar doelgroep van dienst te kunnen zijn, zoals een kookgroep
die gericht is op samen koken en eten. Dit onderzoek heeft nog geen concrete
resultaten gehad. Wel heeft ANN een uitermate succesvolle intervisiedag
georganiseerd. Dit is de voornaamste activiteit die het bestuur van ANN heeft
georganiseerd voor haar vrijwilligers in 2019. De opgedane contacten en kennis
gaan onze vrijwilligers gebruiken om hun Iets Drinken borrels nog beter te laten
verlopen.
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Hoofdstuk 3: Adviesgroep
3.1 Externe adviseuse
Het bestuur heeft besloten om op aanraden van haar adviseurs extra input te zoeken
van een externe adviseur. Deze adviseuse heeft een aantal vergaderingen
bijgewoond en gekeken naar het bestuurlijk proces om de bestuurlijke vaardigheden
binnen het bestuur te verhogen.
Deze adviseuse is genereus geweest en heeft haar diensten verleend met enkel
vergoeding van onkosten voor de verleende diensten.

3.2 Adviesorgaan
De leden van het adviesorgaan hebben gedurende het grootste deel van 2019 nog
als adviserend orgaan voor het bestuur gediend met veel verve en voldoening.
Een verschil in mening over de betrokkenheid en rol van het adviesorgaan richting
het bestuur is in 2019 door zowel het adviesorgaan als het bestuur gezamenlijk
besloten om de samenwerking tussen beide partijen te beëindigen.
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Hoofdstuk 4: Financiën
4.1 Aansprakelijkheidsverzekering
Het bestuur heeft na grondig beraad en advies van een jurist besloten om geen extra
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als vrijwilligersorganisatie is de stichting
ANN en Iets Drinken voldoende beschermt door gemeentelijke
vrijwilligersverzekeringen die gelden in gemeentes in heel Nederland.
Zie:
Vrijwilligerswerk.nl:
https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/verzekeringen/default.asp
x
De gemeente Groningen heeft hetzelfde beleid als andere gemeentes:
https://gemeente.groningen.nl/vrijwilligersverzekering

4.2 Jaarrekening
De jaarrekening van 2019 is gebaseerd op bedragen die begroot waren voor 2019.
Ter vergelijking zijn cijfers uit 2018 in de jaarrekening van 2019 opgenomen. Leden
van het bestuur hebben locaties van Iets Drinken bezocht daarom zijn de posten
bezoek locaties in de staat van baten en lasten opgenomen. Verder zijn belangrijke
kostenposten de intervisiedag die het bestuur voor vrijwilligers heeft georganiseerd,
de stichting heeft ook de reiskosten die de vrijwilligers tijdens deze dag hebben
gemaakt vergoed.
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In de toelichting van 2018 staat dat stichting ANN een grote donatie van twee particulieren
en van DELA goededoelenfonds heeft ontvangen, dat in 2019 goed besteed gaat worden. Dit
is dan ook gedaan. Er is een intervisiedag georganiseerd en er zijn polo's aangeschaft.
Hierdoor is er veel geld uitgegeven. In vergelijking met 2018, het jaar van inkomsten, was
2019 het jaar van uitgaven. In 2019 is er niet veel geld ontvangen en wel uitgegeven, de
liquide middelen zijn dan ook behoorlijk afgenomen. Het financiële resultaat over 2019 is
logischerwijs negatief.
Stichting ANN heeft geen schulden. Deze post is dan ook niet in de balans opgenomen.

4.3 Fondsenwerving
In 2019 heeft de stichting ANN het DELA Goededoelenfonds aangeschreven.
Vooralsnog zijn er geen fondsen toegekend. ANN heeft nog kunnen bestaan van
overgebleven mindelen uit het voorgaande jaar.
Bovendien heeft het bestuur van ANN een lijst gemaakt van mogelijk te benaderen
fondsenverstrekkers, maar tot nog toe is zijn nog geen concrete stappen
ondernomen om verdere fondsen aan te schrijven. Het blijkt lastig een passende
fondsenverstrekker te vinden, het bestuur wil kunnen voldoen aan alle eisen die een
fondsenverstrekker stelt.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
In conclusie de stichting ANN heeft 2019 weer een veelbewogen jaar beleefd. Het bestuur
en en de vrijwilligers van iets Drinken hebben gepoogd haar bezoekers zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Het bestuur heeft een intervisiedag georganiseerd voor haar vrijwilligers.
Verder is een medebestuurslid en dierbare collega helaas ziek geworden en overleden in
2019.
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