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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Ana Insan. 

Stichting Ana Insan is opgericht op 05-09-2017 in `s-Hertogenbosch door het initiatief van 

een aantal vrijwilligers. Stichting Ana Insan is er om de integratie van de Nieuwkomers 

(vluchtelingen) te ondersteunen en te versoepelen door activiteiten en een sociale netwerk 

op te bouwen. Daarnaast  helpen wij hen met vertalen voor activiteiten in het dagelijkse 

leven. 

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten 

genoemd). Hierin is o.a. vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een 

beleidsplan wordt sterk geadviseerd. 

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI 

rekening gehouden.  

Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen 

trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting 

over giften en schenkingen. 

Dit plan geeft inzicht in: 

➢ Missie, visie en doelstellingen van de stichting 

➢ Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting 

➢ Financiën 

➢ De manier waarop de Stichting geld werft 

➢ Het beheer van vermogen van de stichting 

➢ De besteding van het vermogen van de stichting 

➢ Het functioneren van het bestuur 

 

We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun 

mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken. 

Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen. 

Nedal Ismail, voorzitter. 
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1.Inleiding 

Stichting Ana Insan staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn 

het zoeken van sponsoren, donaties, giften, regionale bekendheid, netwerken. Deze 

activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Hiervoor 

is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig. Het bestuur maakt met 

dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen 

om Stichting Ana Insan regionale bekendheid te geven. Doel is dat de stichting, in 

samenwerking met vierden, een regionale aanspreekpunt wordt over alles wat deze 

doelgroep inhoud. Het bestuur van Stichting Ana Insan staat positief tegenover initiatieven 

en mensen die dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij dan van 

elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn, om elkaars ervaringen te delen, zodat de 

doelstellingen zo goed mogelijk kunnen worden bereikt. 

 

1.2 Missie/visie 

In Nederland is het aantal vluchtelingen toegenomen en daarmee ook de behoefte aan 

effectieve integratie in de samenleving. Factoren die deze integratie in de weg liggen zijn 

onder andere de cultuurverschillen, psychische problemen, taalbarrière en een gebrek aan 

sociale steun. Gelukkig zijn er organisaties zoals Vluchtelingenwerk die hun best doen om 

zich voor deze vluchtelingen in te zetten door hen te begeleiden bij allerlei praktische zaken. 

Echter, is dit in de praktijk moeilijker dan het lijkt in theorie. Ondanks de goede intenties van 

de Nederlands sprekende Nederlander zonder migrantenachtergrond is er een taal- en 

cultuur kloof wat de communicatie in de weg zit. De vluchteling voelt zich niet goed gehoord 

en begrepen wat het integratieproces stagneert. Stichting Ana Insan wil hier een oplossing 

voor bieden. Door geïntegreerde Nederlanders met een migrantenachtergrond te koppelen 

aan deze vluchtelingen, wordt de taal- en cultuurkloof overbrugd. Deze hulpverleners 

kunnen dienen als een eerste opstap naar integratie, een proces wat de hulpverleners zelf 

ook ooit hebben afgelegd. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij anticiperen op de integratie- 

en acculturalisatieproblemen en steun bieden in de eigen taal met een cultuursensitieve 

aanpak. Het uiteindelijke doel is de vluchtelingen steunen in hun weg naar een goed 

geïntegreerde, zelfredzame tevreden burger. Hierbij willen wij extra aandacht besteden aan 

de mentale gezondheid, het sociaal functioneren en maatschappelijke participatie. 
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1.3 Doelstellingen 

De stichting stelt zich ten doel dat alle nieuwkomers in de gemeente ’s-Hertogenbosch en 

omgeving op een volwaardige manier zelf kunnen meedoen in de maatschappij. De stichting 

tracht haar doel te bereiken door middel van laagdrempelige zowel recreatieve als 

educatieve activiteiten die bijdragen aan die persoonlijke ontwikkeling van nieuwkomers in 

de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

2. Achtergrond Stichting Ana Insan 

Ana Insan is op 05-09-2017  te ’s-Hertogenbosch en omgeving opgericht. De bestuurleden 

van de stichting zijn twintig jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ze willen hun ervaring van 

integratie aan de vluchtelingen doorgeven. Deze aanpak is gekozen wegens: 

- De grote vraag van vluchtelingen naar ondersteuning in het integratieproces aan 

Nederlanders met een migrantenachtergrond. 

- De gepercipieerde acculturalisatieproblemen die nieuwkomers ervaren. 

- Educatieve activiteiten kunnen ondersteuning bieden aan nieuwkomers door hen voor te 

bereiden op de cultuurverschillen, om een cultuurshock te voorkomen en zo ook handvaten 

te bieden om met deze cultuurverschillen om te kunnen gaan. 

- Recreatieve activiteiten kunnen de sociale cohesie bevorderen en daarmee bijdragen aan 

het vergroten van de draagkracht van nieuwkomers wanneer zij worden blootgesteld aan 

stressoren ten gevolge van acculturalisatieproblemen. 

Deze aanpak is opgezet en wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen in het ondergaan 

van acculturalisatieproblemen als Arabisch sprekende Nederlanders, voormalig 

vluchtelingen in Nederland. 

. 
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3. Doelgroep 

Stichting Ana Insan streeft naar een samenleving waarin nieuwkomers en Nederlanders in 

harmonie met elkaar in interactie kunnen komen en zodoende bij te dragen aan een soepele 

integratie in Nederland. Dit doen we door middel van verschillende activiteiten op het 

gebied van sport, muziek, dansen van verschillende culturen, taalcursussen, naailes, kookles, 

volkstuin, koffieavonden, ontbijt, buurtevenementen en meer.  

Dit doen we namelijk gezamenlijk met onze vrijwilligers en andere stichtingen in regio ‘s-

Hertogenbosch. Door samen te werken met andere partijen willen wij de aankomende jaren 

leuke en leerzame activiteiten organiseren. Stichting Ana Insan wil met haar projecten en 

activiteiten bepaalde doelstellingen realiseren voor de nieuwkomers van jong tot oud. 

4. Stichtingsbestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

➢ Mevr. Nedal Ismail / Voorzitter 

➢ Mevr. Dalia Abdulkarim Abdulamir Al-Chamary / Secretaris 

➢ Nadya Ghadbhan Swadi / Penningmeester 

 

5. Financiën  

Om de doelen van Stichting Ana Insan te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. 

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de stichting draaiende te 

kunnen houden. Wil de stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan zijn 

meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere:   

➢ Voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), 

informatievoorziening 

➢  Ontwikkeling van de organisatie 

➢  Realisatie van projecten en activiteiten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal 

➢  Onderzoek en samenwerkingsvormen 

➢ In Bijlage I is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse (basis) kosten van de 

stichting. Als de stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, 

samenwerking wil aangaan met instanties zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit 

moment is het nog niet in te schatten wat de hoogte van deze kosten zal zijn. De 

stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de 

stichting 
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De manier waarop de Stichting geld werft 

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties, giften, filantropie, 

subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een 

kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel 

privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, 

samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe 

contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het 

inzetten van multimedia en sociale media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van 

financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. 

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. 

Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij 

de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of 

materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw 

omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren 

van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), 

prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer  

Donaties: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!  

Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel  

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of 

in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde 

voorwaarden.  

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende 

middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van 

anderen. 
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6 .  Het beheer en de besteding van het vermogen 

Stichting Ana Insan is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze 

administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan 

onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van 

geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de 

aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals 

willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Ana Insan zich vrijwillig 

inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan 

om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen 

vakantiegelden betaald! De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van 

de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Bij de ING Bank heeft de stichting 

een  Bankrekeningnummer: NL02INGB0007935166.te Rosmalen. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door 

de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 

bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van 

baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en 

controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en 

dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan 

gepubliceerd op de website. Als blijkt dat Stichting haar doelen heeft bereikt dan kan 

de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit 

regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig 

saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 
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7.     Werkzaamheden 

Stichting Ana Insan organiseert workshops en activiteiten zoals: 

➢ Ney fluiten, Arabische gitaar spelen, volksdans, zang en koor clubs. 

➢ Arabische taal voor kinderen van nieuwkomers.  

➢ Nederlandse taal voor nieuwkomers. 

➢ Sportactiviteiten (karate voor kinderen en volwassenen). 

➢ Culturele activiteiten. 

➢ De stichting biedt hulp voor de vluchtelingen zoals: post lezen en andere 

administratieve hulpdiensten, vertalen bij de activiteiten in hun dagelijkse 

leven als tolkhulp (in samenwerking met stichting Divers en Wijkplein). 

➢  Thee- en koffie avonden, samen ontbijt. 

➢ Kook les, naai en brei les (deze activiteiten worden uitgevoerd met 

betrokkenheid van Nederlandse stichtingen zodat de Vluchtelingen de taal in 

praktijk kunnen leren). 

➢ Museum bezoeken en andere trips om de Nederlandse cultuur te leren 

kennen. 

➢ Vrouwenzwemles. 

➢ Volkstuin 

Stichting organiseert ook informatiebijeenkomsten, deze bijeenkomsten zijn voor 

iedereen die hier aan deel wil nemen.  

3. Informatiebijeenkomsten  

➢ Lezing over opvoeding voor ouders in relatie tot kinderen: leven tussen 2 

culturen.  

➢ Lezing over lichamelijke gezondheid. 

➢ Lezing thuisgeweld. 

➢ Lezing over psychische stoornissen, met speciale aandacht voor trauma’s. 

➢ Onderwijs in Nederland: hoe is dat geregeld?  
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8. Overzicht gegevens Stichting 

 

Stichting Ana Insan is een stichting en is ingeschreven  te s`-Hertogenbosch , onder 

KvK nummer: 69539723, adres: Norbertijnenborch 11, 5241 KH Rosmalen. 

 Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  

• Voorzitter: Mevr. Nedal Ismail 

 • Penningmeester: Nadya Ghadbhan Swadi 

• Secretaris: Dalia Abdulkarim Abdulamir Al-Chamary 

 

 

 

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 857910681.  

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL02INGB0007935166 . 

 Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden 

worden gedownload (zie www.stichting-ana-insan.com). Contacten met de stichting 

verlopen via anainsannederland@gmail.com  of per post naar Norbertijnenborch 11, 

5241 KH Rosmalen. 

 

9.Communicatie 

Jaarverslagen 

       Ieder jaar zal Ana Insan haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen  

    activiteiten/projecten via:  

➢ Een financieel jaarverslag  

➢ Een kort inhoudelijk  jaarverslag  

➢ Nieuwsbrieven  

 

Het financiële jaarverslag  geeft de prestatie  van de stichting  in het betreffende jaar 

weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en 

de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat 

jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen. 

 

Website  

Stichting Ana Insan heeft een domeinnaam genaamd www.stichting-ana-insan.com 
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