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B) Voorwoord:
Beste mensen, voor u het schriftelijk jaarverslag AANEEN over het jaar 2016;
Vereniging AANEEN is in 1990 opgericht door een alleenstaande moeder, zij was geboren in
Suriname, en zij wilde op 24-jarige leeftijd bouwen aan een betere toekomst voor haar gezin,
wat haar, in 1973, deed verhuizen naar Nederland.
Suriname was toen nog onderdeel van het Nederlands Koninkrijk.
In Nederland aangekomen, kwam zij de nodige uitdagingen tegen die zij moest overbruggen.
Die ging zij moedig aan.
Met haar opgedane kennis wilde zij ook de helpende hand reiken naar andere (migrante)
vrouwen die vaak in armoede leefden met hun families.
Belangrijk vond zij de brug te zijn tussen mensen van Nederlandse komaf en degenen van
wiens wieg in een ander land had gestaan.
Zo organiseerde zij laagdrempelige sociale bijeenkomsten, waarbij mensen elkaar leerden
kennen, hun zorgen vergaten, en zo gemakkelijker elkaar de helpende hand reikten.
Door de tijd heen, heeft AANEEN zich ontwikkeld tot een volwaardige vrijwilligersorganisatie,
die diverse projecten uitvoert, met de kernwaarde uit 1990; ‘Reikt Elkaar de Helpende Hand’.
Daar de leden van vereniging AANEEN, aangemoedigd worden projecten aan te dragen en uit
te voeren, kregen de sociale projecten een bredere reikwijdte, en zo werden projecten
inmiddels ook buiten Amsterdam uitgevoerd, in o.a. De Antillen, Nederland en Suriname.
Ook de Surinaamse diaspora, waarvan bekend is dat zij haar wortels over vrijwel de gehele
wereld heeft is duidelijk terug te vinden.
Zoals bekend is, blijft AANEEN zich inzetten voor sociale projecten waarbij de meest kwetsbare
mensen mee geholpen zijn.
Dit kan AANEEN niet alleen , daarom leunt zij op de bijdragen van de leden, de vrijwilligers, de
stagiaires, het bestuur en de medewerkers AANEEN.
Een niet aflatende uitdaging is : zorgen dat het ledenbestand blijft groeien, en in ieder geval niet
vermindert, om de projecten waar te maken.
In dit jaarverslag , krijgt u een impressie van het gedane werk door AANEEN in 2016.
Veel Leesplezier!
Palmira Lieuw-Hie
Directeur AANEEN
K.v.K. 40.536.902, Amsterdam. ABN AMRO 46.16.01.540
www.verenigingaaneen.nl
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C) AANEEN Algemeen:
Aantal Leden 31 December 2016 : 1.148
Organogram AANEEN;
Bestuur AANEEN:
Voorzitter: Jeremy Zijlstra
Secretaris: Willem Stoop
Vice-secretaris : Levana Uiterloo
Penningmeester: Renate Sweeb
Directeur AANEEN -vrijwilligersfunctie- :
Palmira Lieuw ( Fondsenwerving )
Aantal stagiaires : 9
AANEEN heeft ook dit jaar weer de maatschappelijke stages verwelkomd, om zo de vaak jonge
studenten een kijkje te gunnen in de organisatie AANEEN.
Met praktische opdrachten , helpen ze mee, en leren ze hoe ze zich belangeloos kunnen
inzetten voor kwetsbare medemensen.
Zowel snuffelstages als *BOL-stagiaires , zijn welkom.
*BOL = Beroeps Opleidende Leerweg.
Vaste Vrijwilligers AANEEN:
Leonard Hirschfeld (Projectreis Suriname)
Kor Lampe (Hulpmiddelen uit Holland)
Marjorie Lieuw-Hie ( Kijkje in de Keuken)
Noot; AANEEN is niets zonder de kracht van vrijwilligers, sommigen zetten zich voor korte,
anderen voor langere tijd in.
De lijst van namen vrijwilligers is daarom veel uitgebreider dan hier vermeld.
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D) Agenda AANEEN 2016 ( + on Tour ) ;
Uiteraard waren er weer de nodige aktiviteiten in de agenda van AANEEN, teveel voor dit
jaarverslag, daarom ziet u graag deze link:
https://verenigingaaneen.nl/agenda-2016/
Een aantal aktiviteiten zijn hieronder uitgelicht;
2016, het gehele jaar door;
AANEEN blijft zich altijd op alle fronten inzetten , om zichtbaar te zijn voor het publiek o.a. Door
deel te nemen aan diverse evenementen en festivals - met een bemande AANEEN
informatiestand, opdat er meer mensen zich als lid en/of vrijwilliger aanmelden.
Ook dit jaar huurde AANEEN weer in Januari een stand op de Week-Wereldhulpmarkt van de
Vakantiebeurs in Jaarbeurs Utrecht.
8 Maart 2016;
AANEEN organiseert i.s.m. Servicepunt Emancipatie Amsterdam bijeenkomsten voor dames
die een extra steun in de rug kunnen gebruiken en elkaar willen versterken door persoonlijke
verhalen te delen.
4 Mei 2016;
AANEEN staat stil bij de stand van zaken,en haar 26e jaar van bestaan in de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Op de gebruikelijke vergadertijd van 16.00-17.30
De leden-opkomst is relatief laag.
AANEEN kan wel rekenen op de passieve steun van de leden.
5 Mei 2016;
Een succesvol evenement wordt op 5 Mei 2016 gehouden door AANEEN voor buurtbewoners
Amsterdam en leden AANEEN ; De Vrijheidstafel.
Een verbindende eettafel waaraan verhalen over Vrijheid gedeeld worden en de waarde
daarvan.
1 December 2016:
1 December wordt traditiegetrouw met herdenking, WereldAIDS-dag- Week door AANEEN in
herinnering gebracht, in het kader van haar project : Safe Surinam.
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E) Projecten + Projectreizen:
-Afgesloten Projecten:
xxx
-Lopende projecten:
●

Wereldwinkel AANEEN;
De locatie van vereniging AANEEN aan de Gorontalostraat 21, Amsterdam is er nog
steeds voor en door de buurt, en biedt aan iedereen de kans om laagdrempelig met
AANEEN en de projecten, kennis te maken.
Daarnaast krijgen de buurtbewoners de gelegenheid hun (zelfgemaakte), fairtrade
produkten daar te verkopen, om financieel zelfstandiger te worden en hun economische
vaardigheden te oefenen.
Veel mensen van en buiten de buurt, dragen deze zaak een warm hart toe en steken
regelmatig het hoofd naar binnen om support te tonen.
Een fijne ondersteuning was er van Gemeente Amsterdam, om van dit jaar een
Wereldjaar te maken voor Wereldwinkel AANEEN en met behulp van een bijdrage van
1000 euro werd er aandacht besteed aan alle culturen die Amsterdam kent d.m.v.
kennismakings-workshops uit diverse werelddelen.

*Hulpmiddelen uit Holland;
Het project van AANEEN, dat ervoor zorgt dat er vanuit Nederland ingezamelde hulpmiddelen
als kleding , medicijnen en voeding naar sociale organisaties in Suriname worden verstuurd.
Het blijft natuurlijk de focus dat AANEEN genoeg inkomsten genereert om de verzendkosten
voor deze hulpmiddelen te betalen, het ledengeld wordt hiervoor ook ingezet
Een mooie sponsoring in de vorm van gratis containerverzending ontving AANEEN van Goede
Doelen Tankstation de Baanderij te Gouda.
*Kijkje in de Keuken:
Om sociale cohesie en verbinding tussen buurtbewoners te vergroten en kennis te geven over
de Surinaamse cultuur, organiseert AANEEN kookworkshops voor de buurt, want samen koken
en samen eten verbindt.Voor het verhogen van inkomsten voor AANEEN kookt de kookgroep
‘Kijkje in de Keuken’ ook als catering, -dus in opdracht -, waarbij de winst voor de projecten van
vereniging AANEEN zijn.
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*Safe Suriname ;
Het Hiv-preventie project (vanaf 2006 ) op de Antillen, in Nederland en Suriname.
Preventiemateriaal als condooms worden door AANEEN i.s.m. AIDS Health Foundation
verdeeld onder maatschappelijke organisaties in Suriname, als Chances for Life, the
Big5Foundation en onder jongeren in Nederland via lokatie AANEEN.
-Nieuwe projecten:
xxx
Projectreis Suriname 2016:
Sinds 2013, is AANEEN-ambassadeur Leonard Hirschfeld (gepensioneerd ex-KLM-er), elk jaar
voor een aantal maanden in Suriname, en is hij daar het aanspreekpunt en contactpersoon voor
de projecten van AANEEN.
Namens AANEEN bezoekt hij daar de diverse projecten en samenwerkingspartners van
AANEEN.
Zie graag op deze websitepagina van vereniging AANEEN, alle samenwerkingspartners van
AANEEN in Suriname:
www.verenigingaaneen.nl/adressen-suriname/
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F) Fondsenwerving- en Ledenwerving AANEEN;
*Crowdfunding 2016:
Om meer voordeel te halen uit deze betrekkelijke nieuwe vorm van ‘Fondsenwerven´ volgt
AANEEN op 4 Juni een workshop ‘Crowdfunding’ bij Spark.
*Donaties : Vriendenloterij
*Fondsenwerving; met credit aan directeur Palmira Lieuw,
- Zie gaarne bij de jaarrekening/projecten *Ledencontributie: 1.148 leden, met een gemiddelde bijdrage van 1 euro per maand,
Helaas vinden er maandelijks storneringen van de ledencontributie plaats., dit is een extra
uitgavenpost (bankkosten+ inkomstenderving ) voor AANEEN
*Sponsoring: zie gaarne bij de jaarrekening/projecten
*Subsidies: Incidenteel zie gaarne bij de jaarrekening/projecten.
Een belangrijk onderdeel van het werk van vereniging AANEEN is het vinden van financiele
ondersteuning, zodat de sociale projecten naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
Een gewaardeerde, structurele ondersteuning krijgt AANEEN van:
● De Vriendenloterij , van iedereen die in de Vriendenloterij meespeelt en vereniging
AANEEN als begunstigd Goed Doel heeft, ontvangt AANEEN de helft van de inleg van
het lot. Bijv.; als een lot in de Vriendenloterij 10 euro kost, dan ontvangt AANEEN
daarvan 5 euro.
Een prettige samenwerking die AANEEN zeer waardeert.
Meer info zie gaarne bij: Jaarrekening 2016

Ledenwerving AANEEN;
Leden werven blijft een non-stop aktiviteit.
Elk jaar staat AANEEN daarvoor op evenementen of elk andersoortig sociaal evenement,om
mensen te ontmoeten, ze te vertellen over het werk van AANEEN en bijbehorend
beeldmateriaal te tonen. In de hoop dat ze lid worden.
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G) AANEEN in beeld (Fotoverslag) :
AANEEN maakt dankbaar gebruik van de hedendaagse , moderne technieken om haar werk in
beeld te brengen;
Op de volgende social media is AANEEN te volgen en te zien :-) :
ff
-Instagram : X
-Facebook : facebook.com/verenigingAANEEN1990/
-Googleplus : X
-Linkedin : vereniging AANEEN
-Marktplaats : X
-Twitter : X
-Whatsapp : 0031 (0) 611462022
- Youtube : WillemStoop
H) Beleidsplan / Toekomstvisie AANEEN;
Het beleidsplan AANEEN staat gepubliceerd op de website AANEEN.
Zie graag hier:
https://verenigingaaneen.nl/beleidsplan-aaneen/
Het streven blijft de inkomsten van AANEEN te verhogen, met 10.000 leden zou er een mooi
draagvlak zijn voor AANEEN.
Dus volop werk aan de winkel.
Wees welkom AANEEN-er te worden ! ;
https://verenigingaaneen.nl/aaneen-er-worden/

Bijlage:
Schriftelijke Jaarrekening 2016.
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