JAARVERSLAG 2016

Voorwoord
Voor u ligt het 1e jaarverslag van Stichting Alkind. Alkind is de nieuwe naam voor de stichting
Annemieke Timmerman. In 2015 is gekozen de nieuwe naam per 1 januari 2016 door te voeren om
een betere aansluiting te krijgen met het speelveld. Tegelijkertijd zijn ons logo, website en
informatiebrochures opnieuw vormgegeven in een compleet nieuwe huisstijl.
Alkind bestaat uit de delen "AL" en "KIND", refererend aan respectievelijk "Almere" en "Kinderen".
Stichting Alkind zet zich in voor alle Almeerse kinderen tot 25 jaar die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. De oorspronkelijke doelstelling, "Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van
jongeren met beperkingen", en de werkwijze, het realiseren van projecten waarvoor langs reguliere
wegen geen financiering mogelijk is, blijft intact; Stichting Alkind zal zich blijven inzetten conform het
gedachtegoed van Annemieke Timmerman (zie onze website).
Als voorzitter ben ik erg trots op ons bestuur. Onze bestuursleden zijn permanent enthousiast in de
weer om acties voor te bereiden en uit te voeren, zodat we kinderen en jongeren met een beperking
en/of een sociale achterstand kunnen helpen om gewoon mee te kunnen doen in de samenleving.
Naast het ondersteunen van projecten heeft Alkind in 2016 ook een Sociaal Fonds opgericht waarmee
in voorkomende gevallen individuele hulpvragen kunnen worden beantwoord. Wij werken hiervoor
nauw samen met de scholen in Almere.
Alkind is ook verheugd dat Sandra Rijnbach, bestuurder van scholengemeenschap Het Baken, is
toegetreden tot het bestuur. Sandra gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van het Sociaal
Fonds. Daarnaast is Remy Bonjasky toegetreden als ambassadeur van Alkind. Remy is een zeer
betrokken sportman. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij zich wil inzetten voor de doelstellingen van
Alkind.
In 2016 hebben we het schoolpleinproject voor de school Olivijn kunnen afronden en een cheque van
€ 15.000,00 mogen overhandigen. Dit was meteen het eerste succesvolle publieksoptreden van onze
nieuwe ambassadeur Remy Bonjasky.
Vooruitblik 2017
Met heel veel verwachtingen gaan wij 2017 in. Het belooft een superjaar te worden. Alkind werkt nauw
samen met Windesheim Almere. Studenten helpen binnen een comakership of afstudeeropdracht
mee aan de ontwikkeling van Alkind. Bestuurdersleden van Alkind treden daarbij op als begeleider.
Met Voetbalclub Almere City FC zijn gesprekken gaande voor gezamenlijke acties in het kader van
het project Almere and the City. AS 80 heeft Alkind gekozen voor de opbrengsten van een 24 uurs
marathon op 19 - 20 mei. De gezamenlijke Rotaryclubs in Almere hebben Alkind uitgekozen als goed
doel bij de eerste Almeerse Haringparty op woensdag 28 juni. (www.haringpartyalmere.nl) en tenslotte
hebben de Almeerse Soroptimisten Alkind ook geselecteerd als het goede doel tijdens de 2e editie van
het podium Almeers Talent dat dit jaar op donderdag 5 oktober plaatsvindt in het KAF.
Alle opbrengsten komen direct ten goede aan de doelstellingen van Alkind. In 2017 willen wij graag de
VSO school Aventurijn helpen bij het realiseren van een dierenverblijf aan school. Dit dieren-verblijf
helpt leerkrachten bij het ontwikkelingen van sociale vaardigheden bij kinderen en de zorg voor dieren.
Leerlingen leren hierdoor eigen verantwoordelijkheid te nemen en het plannen van repeterende
noodzakelijke werkzaamheden. Leerlingen worden door het onder toezicht verzorgen van dieren ook
voorbereid op externe stages, dagbesteding en betaald werk.
Het bestuur ziet terug op een prachtig jaar met mooie resultaten en gaat met vertrouwen 2017 in.
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag.

Paul Offerman, Voorzitter
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Annemieke Timmerman
Annemieke Timmerman was sinds de midden jaren tachtig als bevoegd onderwijzeres
werkzaam in het onderwijs in Almere. Als betrokken leerkracht werd zij in 1992 gevraagd mee te
werken aan de start van een nieuwe school, OBS ‘De Albatros’ en geleidelijk aan kregen haar
werkzaamheden een andere inhoud; organisatie, coördinatie, zorgbeleid en coaching.
Annemieke maakte in 1999 de overstap naar de Stichting ‘Gewoon Anders’ (SGA), een
kenniscentrum voor speciale onderwijsondersteuning voor kinderen met een handicap of stoornis. Zij
heeft binnen SGA met grote inzet en betrokkenheid verschillende functies bekleed en werd tenslotte
lid van de directie.
Na haar overlijden hebben de besturen van Stichting ‘Gewoon Anders’ en Stichting ‘Almere Speciaal’,
het initiatief genomen om samen, in de geest van Annemieke een stichting op te richten die haar
naam draagt.
In 2016 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Alkind. Het bestuur hecht er aan kenbaar
te maken dat alle activiteiten die deze stichting zal ontplooien vanuit het gedachtegoed van
Annemieke Timmerman gestalte zullen krijgen.
De officiële oprichting
Op 23 december 2010 is de officiële oprichting van de Stichting Annemieke Timmerman te Almere
een feit.
In de officiële oprichtingsakte staat als doel van de stichting vermeld:
“Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren met beperkingen in het algemeen en
in het bijzonder op het terrein van onderwijs en scholing in Almere en omstreken, alsmede al hetgeen
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
Voor kinderen met een fysieke of geestelijke beperking of een combinatie van beide is soms steun
nodig. Voor die nieuwe speelplek, vervoer met een aangepaste bus, aangepast speelmateriaal etc.
Die steun is er in veel steden door stichtingen, vrijwilligers, acties etc. Almere moet als nieuwe stad die
tradities opbouwen.
Stichting Alkind wil dat stapje extra doen voor die kinderen in Almere en wil die extra
ontplooiingsmogelijkheden bieden.
In 2016 zijn de statuten van Stichting Alkind herzien. Het bestuur heeft de eerder geformuleerde
doelstelling in stand gehouden en uitgebreid met de zin "De stichting zet zich in voor kinderen en
jongeren uit Almere en omgeving met een beperking en/of sociale afstand in de leeftijd tot 25
(vijfentwintig) jaar".
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status)
De belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat zij Stichting Annemieke Timmerman per 23 december
2010 aanmerken als een algemeen nut beogende instelling, geldend
voor onbepaalde tijd. Deze
aanmerking wordt toegekend aan een instelling als zij zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut. Vanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan een goede doelen instellingen met een
ANBI-status aftrekbaar van het belastbaar inkomen. In 2016 heeft de belastingdienst Stichting Alkind
eveneens de ANBI status toegekend. Het bestuur van Stichting Alkind heeft de stichting ingeschreven
in het Goede doelen register en ook op de site van de belastingdienst is Stichting Alkind als ANBI
instelling te vinden.
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Website
De website www.alkind.nl heeft in januari 2016 zijn definitieve vorm gekregen en is sindsdien ‘online’.
Alle praktische zaken m.b.t. de stichting zijn hier te vinden, maar ook foto’s van gehonoreerde
projecten en het laatste nieuws over de stichting.
Logo's
Voor het ontwerp van het oorspronkelijke logo van Stichting Annemieke Timmerman is gebruik
gemaakt van de vorm van het kunstwerk van kunstenares Marga Hessels. Dit kunstwerk is gemaakt
ter nagedachtenis aan Annemieke Timmerman. Zij heeft daarvoor van voormalige collega’s van de
Stichting Gewoon Anders, een aantal steekwoorden gekregen t.w.: verbinding, samenwerken,
persoonlijke interesse, vertrouwen, hulp/ondersteuning, oneindige energie , een lijntje met iedereen,
transparantie.
Het beeld is van albast en heet ‘Verbondenheid’, en heeft zijn plaats gekregen bij Stichting Gewoon
Anders.

Het nieuwe logo is ontworpen door Meesterontwerpers uit
Amsterdam en is ingegeven door het feit dat we beogen dat
de Stichting zich inzet voor situaties waarin het nodig is dat
er een handje geholpen wordt.

Pers
Bij alle activiteiten van Stichting Alkind zijn zowel de schrijvende pers alsook de overige media
uitgenodigd geweest. In 2016 betrof dit de uitreiking van de check van € 15.000,= aan Olivijn door
Remy Bonjasky.
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Giften
De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en is voor haar vermogen
afhankelijk van subsidies, donaties en giften, etc.
Op de website wordt een oproep gedaan om donateur of vriend te worden.
In 2016 zijn evenals in voorgaande jaren enkele particuliere donaties ontvangen.
Het bestuur is alle gulle gevers erkentelijk om hun bijdragen in welke vorm dan ook.
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Financiën
Balans per 31 december

2016

2015

2014

2013

Actief
Vlottende activa:
Transitoria:

€

280,00

€

2.300,00

€

2.300,00

€

-

Liquide middelen:

€ 18.107,65

€ 18.349,22

€ 14.934,66

€ 10.063,44

Totaal

€ 18.387,65

€ 20.649,22

€ 17.234,66

€ 10.063,44

€ 1.857,40

€ 20.649,22

€ 17.234,66

€ 10.063,44

Passief
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Kortlopende schulden:
Transitoria:

€ 16.530,25

Totaal

€ 18.387,65

€

-

€ 20.649,22

€

-

€ 17.234,66

€

-

€ 10.063,44

Toelichting op de balans
Liquide middelen

Dit betreft het tegoed op bankrekening NL75INGB0004641672. Dit betreft het tg
Algemene reserve
De Algemene reserve is gevormd door bestemming van de resultaten tot en met de balansdatum.
Transitoria
Het bedrag van € 16.530,25 is voorgeschoten door de Stichting Leerlingzorg Almere PO, dit bedrag
bestaat uit onderstaande facturen:

Factuur
1. Masa Print
2. OPDC
3. Olivijn

Omschrijving
Drukwerk
Projectaanvraag
Inrichting schoolplein

Totaal voorgeschoten SLA-PO

Bedrag
€ 30,25
€ 1.500,00
€ 15.000,00
€ 16.530,25
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Staat van baten en Lasten

2016

2015

2014

2013

Baten:
Financiële acties

€

280,00

€ 3.461,99

Sponsorbijdragen
Totaal baten

€ 819,92
€ 1.099,92

€ 325,00
€ 3.786,99

€

-

€

-

€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 57.110,74
€ 57.110,74

Lasten:
Verstrekte subsidies

€ 19.000,00

€

-

€ 2.000,00

€ 49.888,30

Overige bedrijfskosten
Totaal lasten

€ 799,92
€ 19.799.92

€
€

291,13
291,13

€ 750,84
€ 2.750,84

€
262,67
€ 50.150,97

€ 3.495,86

€ 7.249,16

€ 6.959,77

Bedrijfsresultaat:

-€ 18.700,00

Financiële baten en lasten
Resultaat

-€ 91,82

-€

-€ 18.791,82

81,30

€3.414,56

-€

77,94

-€

60,56

€ 7.171,22

€

6.899,21

Toelichting op de staat van baten en lasten
Financiële acties:
Sponsorbijdragen
Er zijn enkele vaste donateurs.
Verstrekte subsidies
In 2016 was dit een totaalbedrag van € 19.000,00 zie onderstaande specificatie.
1.
2.
3.
4.

Bombardon
Bombardon
Olivijn
OPDC

Bijdrage zomerkamp
Projectaanvraag
Inrichting schoolplein
Projectaanvraag

Totaal subsidies 2016

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 15.000,00
€ 1.500,00
€ 19.000,00

Overige bedrijfskosten
Deze post kent de volgende specificatie:
Kosten Web Domein

€ 232,93

Overige

€ 566,99

Totaal bedrijfskosten

€ 799,92

Financiële baten en lasten
Betreft in zijn geheel de kosten van betalingsverkeer.
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Projecten
Gerealiseerd project in 2016: Speelfijnplein voor Olivijn
In december 2015 heeft het bestuur besloten om een bedrag van € 15.000,= in 2016 toe te kennen
aan Olivijn voor hun Speelfijnplein. Dit bedrag is op 14 december 2016 overgemaakt. Het
gerealiseerde plein zal in 2017 geopend worden.
Overige projectaanvragen in 2016
Het bestuur ontving in 2016 de volgende aanvragen:
Datum:
23 maart 2016

Naam aanvrager:
Aventurijn

Typering project:
Aanschaf en aanleg van een dierenverblijf
(volière) in een bijgebouw van de school.
De gevraagde bijdrage is € 10.000,=

23 maart 2016

Bombardon

Aanvraag € 1500,= i.v.m. financiering
schoolkamp voor leerlingen die vanuit de
thuissituatie niet mee zouden kunnen omdat
zij hiervoor de middelen niet hebben.

Het bestuur heeft deze aanvragen onder voorwaarden toegewezen.
Met betrekking tot het dierenverblijf van Aventurijn is een bedrag van € 6000,= ter beschikking gesteld
onder voorwaarde dat er een cofinancieringsconstructie gekozen wordt en ook door het team van de
school zelf acties op touw worden gezet ten behoeve van dit project.
Met betrekking tot de gevraagde bijdrage voor het schoolkamp is uiteindelijk nog geen besluit
genomen. De school is gevraagd om eenmaal per drie jaar een actie voor het sociaal fonds van
Stichting Alkind te doen. Dat heeft de school in december 2016 gedaan door de opbrengst van de
kerstmarkt voor Stichting Alkind ter beschikking te stellen. Stichting Alkind heeft een concreet sociaal
fonds in voorbereiding.
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Het Bestuur
Per 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:
P.H.M. Offerman, voorzitter
C.A.M. van Heesbeen, secretaris
R. Pet, penningmeester
C. Verlare, bestuurslid
C.M. den Biggelaar, bestuurslid
M. Coppens, bestuurslid
S. van Rijnbach, bestuurslid
De bestuursleden doen hun werk voor de stichting belangeloos en ontvangen daarvoor dus geen
financiële vergoeding.
Ambassadeur
In 2016 is Remy Bonjasky bereid gevonden om als ambassadeur van Stichting Alkind op te treden.
Het bestuur is blij dat Remy zijn naam aan Stichting Alkind wil verbinden en zich op deze manier hard
maakt voor de doelstelling.
Comité van Aanbeveling
In 2011 is een aansprekend Comité van Aanbeveling gevormd.
Leden van het Comité van Aanbeveling per 31 december 2016
Mw. A. Jorritsma, Voormalig burgemeester van Almere
Mw. J.C.H.G. Arts, Voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis
Mw. S. van Vegten, Voorzitter Raad van Bestuur Merem Behandelcentra
L. Verbeek, Commissaris van de Koning Provincie Flevoland
D. Luning, Head Office and Production, Yakult Europe B.V.
Het Comité van Aanbeveling staat achter de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Alkind. Ze
ondersteunt de goede doelen van Stichting Alkind en de leden zijn bereid hun netwerk daarvoor in te
zetten. Het Comité staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde. Daarmee
maken zij het mede mogelijk dat er meer wordt bereikt voor kinderen in Almere die door hun handicap
soms niet al hun ambities en wensen kunnen waarmaken.
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Stichtingen en scholen waar een bijzondere band mee bestaat
Bij de oprichting van Stichting Annemieke Timmerman is er voor gekozen via bestuurlijke verbinding
samenwerking tot uitdrukking te brengen met andere stichtingen en scholen uit Almere, die zich
richten op dezelfde doelgroep. Dat waren de volgende stichtingen:
* Stichting Gewoon Anders
* Stichting Almere Speciaal
* De Coöperatie Passend Onderwijs Almere
en de volgende scholen:
* Olivijn
* Aventurijn
* De Bongerd
* De Strengerd
Deze verbindingsstructuur was verankerd in het statuut van de Stichting. Het bestuur heeft echter in
2013 besloten deze vormgeving los te laten. Daarop is het statuut aangepast. Dat laat echter onverlet
dat het bestuur van Stichting Alkind nog steeds verwantschap voelt met voornoemde Stichtingen en
scholen. Samenwerking en afstemming behoort nog steeds tot de mogelijkheden.
De Coöperatie Passend Onderwijs Almere is zeer ondersteunend betrokken op Stichting Alkind en
speelt daarmee een bijzondere rol voor de stichting.
Kinderen met handicaps zitten echter niet alleen op de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In toenemende mate komen zij voor in reguliere onderwijssettingen. Stichting Alkind richt zich op
kinderen met een handicap in Almere en omgeving ongeacht op welke onderwijsvoorziening zij
ingeschreven staan.
Daarnaast realiseert het bestuur van Stichting Alkind zich dat kinderen in achterstandsituaties niet
alleen door handicaps in deze situatie terecht gekomen zijn. Er zijn ook in Almere veel kinderen die
door armoede uitgesloten zijn van schoolreisjes, digitale hulpmiddelen of deelname aan
sportverenigingen. In 2017 zal speciaal voor deze doelgroep een sociaal fonds worden uitgewerkt.
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Stichting Alkind
Postbus 10130
1301 AC Almere
Secretariaat tot 1-5 - 2017:
C.A.M. van Heesbeen
Telefoon: 06-37564122
kees@alkind.nl
www.alkind.nl
Secretariaat vanaf 1 - 5 -2017:
R. Pet
Telefoon: 06-11396592
info@alkind.nl
www.alkind.nl

Bank: NL 75 INGB 0004641672
KvK 519 090 30
Fiscaal nummer: 8502.22.989
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