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1504 AK Zaandam 

Tel: 075-7113050 

Email: info@animoweb.nl 

 

Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl 
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Inleiding 

Dit beleidsplan geeft een overzicht van de doelen van Stichting Animo. Verder worden ook de 

werkzaamheden en activiteiten benoemd die door de stichting uitgevoerd zullen worden.  

Informatie 

Missie en visie 

Missie:Een positieve bijdrage leveren aan de Zaanse maatschappij. 

Visie:Jongeren staan in contact met rolmodellen. Voor iedereen is er plaats in de maatschappij. 

Doelstellingen 

- Het bevorderen van het burgerschap van de diverse bevolkingsgroepen in de Nederlandse 

samenleving 

- Het beheren van een sociaal culturele ontmoetingsplaats in Zaandam 

Geschiedenis 

Stichting Animo is op 17 februari 2000 opgericht door een groep allochtone ondernemers, ouders en 

studenten uit Zaanstad. De oprichters van de stichting ontvingen signalen uit de samenleving waaruit 

bleek dat er behoefte was aan een organisatie die activiteiten organiseert ten aanzien van het 

bevorderen van actief burgerschap en schoolloopbaanontwikkeling van begeleiding behoevende 

kinderen. Ook bleek er behoefte aan activiteiten die tolerantie en wederzijds begrip tussen de 

diverse bevolkingsgroepen in positieve zin zou kunnen stimuleren. 

Werkgebied 

Stichting Animo is actief in de Zaanstreek. Stichting Animo adviseert tevens stichtingen in Noord 

Holland over het organiseren van soortgelijke activiteiten. 

Doelgroep 

Stichting Animo richt zich niet alleen op burgers in de omringende wijken van Zaanstad maar ook op 

de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud.  

Het bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- AycanCaliskan / Voorzitter 

- AbuseyfAltun  / Bestuurslid / Penningmeester 

- Asim Yildiz  / Secretaris 
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Werkzaamhedenstichting Animo 

Culturele activiteiten 

- Culturele Excursies 

- Folklore voorstellingen 

- Maaltijden tijdens feestdagen 

Wijkparticipatie 

- Deelname wijkoverleg 

- Deelname Regenboog overleg (gemeentelijke platform voor migranten zelf organisaties) 

- Consulentschap Sociale wijkteams Zaanstad 

- Jaarlijks een open dag voor geïnteresseerden / buurtbewoners  

- Deelname dag van de buren Oranje Fonds 

- Wijkfeesten organiseren 2 maal per jaar (Lente en herfst) 

Educatieve projecten 

- Project Brede School  

- Project mentoringmiddelbare scholen / MBO 

- Schoolloopbaan begeleiding 

Informatiebijeenkomsten en seminars 

- Voorlichtingsdagen m.b.t. bijvoorbeeld opvoeding en educatieve zinvolle 

vrijetijdsbestedingen. 

- GGD (Frequentie: eenmaal per jaar, incidenteel meer bijeenkomsten) 

- Drugspreventie of andere soortgelijke gezondheidskwestie (Frequentie: eenmaal per jaar, 

incidenteel meer bijeenkomsten) 

- Opvoeding seminars voor ouders / buurtbewoners (Frequentie: per kwartaal) 

- Thema avonden over actuele thema’s (Frequentie: Wekelijks) 

Overige projecten 

- Schulddienstverlening 

- Project: 'Jongeren van de Straat (JES) 

- Gezinsbegeleiding 

- Deelname Week van de Alfabetisering 
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Partners 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, werkt Stichting Animo samen met o.a.: 

-        Basis- en middelbare scholen 

-        Gemeente Zaandam 

-        GGD 

-        Migranten zelforganisaties 

-        Welzijnsorganisaties 

-        Deskundigen 

Gemeente Zaanstad 

-        Intake Schulddienstverlening 

UWV 

-        Project Digitaalvaardige Burgers  

 

 TRIAS VMBO – Krommenie 

-        Mentoring jongeren 

-        Workshops docenten 

Zuiderzee College 

- Mentoring Jongeren  

 

Platform400 Jaar 

-        Bezoek je buren 

 Zaan Primair 

-        Brede school activiteiten  
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Financiën 

Beheer financiën 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt periodiek 

gerapporteerd door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten inzake 

financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen.    

De stichting haalt haar financiële middelen uit fondsen, ondersteunende bijdragen en donaties.  

Fondswerving 

Stichting Animo zal voor het realiseren van een gedeelte van haar activiteiten de benodigde 

financiële middelen aanvragen bij de in Nederland actieve fondsen en subsidieverlenende 

gemeentelijke instellingen.  

De subsidie voor Stichting Animo zal geheel project gebonden besteed worden en zullen worden 

besteed aan activiteiten. De aanvraag bij de fondsen zal worden gedaan nadat er onderzoek is 

gedaan naar de project en deze is uitgeschreven.  

Ondersteunende bijdragen 

Onder ondersteunende bijdragen wordt verstaan het vrijwillig bijdragen aan een specifieke activiteit 

of dienst van de stichting ter ondersteuning van haar werkzaamheden zonder tegenprestatie. 

Donaties 

Onder donaties wordt verstaan het afstaan van financiële middelen en/of materialen zonder een 

tegenprestatie ter ondersteuning van de stichting in het algemeen. 

Communicatie 

Jaarverslag 

Ieder jaar zal er een jaarverslag verschijnen met de resultaten van het afgelopen jaar. Dit betreft een:  

- Financieel jaarverslag 
- Inhoudelijk jaarverslag 

Het financiële jaarverslag toont een weergave van de prestatie van de stichting in het desbetreffende 

jaar. Dit is dan ook uitgedrukt in cijfers. 

Het inhoudelijk jaarverslag vertelt over activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die 

activiteiten zijn verlopen.  

Website 

De stichting heefteen website die is te bereiken via het volgende adres:www.animoweb.nl. De 

website wordt periodiek onderhouden.  

http://www.animoweb.nl/

