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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag september 2015 – december 2015 van Stichting
KEIHAN. Dit jaarverslag geeft een gedetailleerd beeld van wat zich het afgelopen
jaar binnen Stichting KEIHAN heeft afgespeeld, zoals een uitgebreide
beschrijving van de verschillende activiteiten. Met dank aan al onze
bestuursleden en vrijwilligers waren we dit jaar in staat om veel van onze
doelstellingen en projecten te realiseren.
Namens Stichting KEIHAN,
Abbas Abbaspoor
Voorzitter Stichting KEIHAN september 2015 – december 2015
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Algemeen verslag
Doelstelling Stichting KEIHAN
Stichting KEIHAN stelt zich het volgende ten doel:
1. Hulpverlening aan Afghanen in Nederland als ondersteuning bij onder
andere integratie en educatie.
2. Kennis verschaffen van de Afghaanse en Nederlandse taal en cultuur.
3. Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in
Nederland.
4. Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het bijzonder
jongeren als ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing.
5. Samenwerking en contact leggen met andere (inter)nationale
organisaties in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de
bovengenoemde doelen.

Bestuur
Op 21 juli 2015 zijn Nilab Karimi, Abbas Abbaspoor en Samana Jamsheed als
leden van het Dagelijks Bestuur (DB) afgetreden. Per september 2015 is er een
interim dagelijks bestuur gekozen. Het interim dagelijks bestuur is als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Abbas Abbaspoor
Secretaris: Jawid Dehpoor
Penningmeester: Achid Farooq

Beleid
In het bestuursjaar september 2015 t/m december 2015 is door het bestuur
uitvoering gegeven aan het beleid zoals dat in het begin van het bestuursjaar is
vastgelegd. De implementatie van projecten en toewijzing van gelden heeft
plaatsgevonden volgens het vooropgestelde beleids- en jaarplan voor de periode
september 2015 t/m december 2015.
De belangrijkste speerpunten die het interim DB voorstelden vormden de
verbetering van het PR beleid; verbetering van fondsenwervingsactiviteiten en
het realiseren van projecten die een grotere maatschappelijke draagvlak hebben.
Tevens was voorgenomen om alle lopende projecten op dat moment succesvol te
realiseren. Daarnaast trachtte het DB om de stichting structuur en doelen te
actualiseren conform maatschappelijke vraagstukken en streven naar een
efficiënter organisatie (vorm) zoals afgesproken tijdens het beleidsweekend van
de stichting in september 2015.

Financiën
Een uitgebreid verslag van de jaarrekening voor het bestuursjaar vanaf
september 2015 t/m december 2015 is hieronder weergegeven.
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Financieel verslag 1 september 2015 t/m 31 december 2015
Ik, Achid Farooq, nam per 1 september 2015 de functie van penningmeester over
van Samana Jamsheed. Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat de periode
van 1 september 2015 tot en met 31 december 2015. Het afgelopen jaar heeft de
stichting in Nederland meerdere malen diverse vormen van steun ontvangen om
ons werk mogelijk te maken. Hieronder vindt u een beknopt financieel
jaarverslag van Stichting KEIHAN over de periode september 2015 tot en met
december 2015.
Dit betreft een korte overgangsperiode, de financiële afboeking zal voortaan van
1 januari tot 30 december verlopen in plaats van 1 september tot 30 augustus.

Financiële Rapportage LASTEN
Projecten
Anatomie
Academic Exchange
PR
Administratie
Teambuilding
Onvoorziene kosten
Totaal

Lasten
€ 450,00
€ 23.635,00
€ 95,00
€ 281,52
€ 1.363,09
€ 44,00
€ 25.868.61

Financiële Rapportage BATEN
Projecten
Donatie Academic exchange
Deposit AE
Maandelijkse donaties

Baten
€ 18.500,00
€ 5000,00
€ 98,00

Totaal

€ 23.598,00

Eindrekening 2014-15
Totaal Lasten
Totaal baten
Saldo

€ 25.868.61
€ 23.598.00
€ -2.270,61

Saldo bank rekening 1 sept 2015
Balans 2014-2015
Debiteuren
Contanten
Vermogen stichting op 30 dec 2015

€ 20.701,65
€ -2.270,61
€ 1.228,00
€ 429,56
€ 20.088,60

Een uitgebreid financieel overzicht met begroting is terug te vinden op KEIHAN
Board. Tevens is het uitgebreide financieel verslag van Academic Exchange
Medicine terug te vinden in het eindverslag AEM 2015 op KEIHAN Board.

5

Samenvatting september 2015 - december 2015
September 2015
Het interim dagelijks bestuur was aangesteld om zich voornamelijk te
concentreren om de lopende projecten met succes te laten afsluiten. Ook heeft
het interim DB zich ingezet om de jaarverslagen en financiële verslagen vanaf
2013 af te ronden. Daarnaast heeft het interim bestuur zich volledig ingezet om
interne reorganisatie voor te bereiden. Het besluit en noodzaak van deze
reorganisatie was de voornaamste uitkomst van het beleidsweekend van de
stichting dat in september 2015 werd gehouden. In dit kader is er gestart met
optimaliseren van PR activiteiten, vernieuwen en up-to-date houden van de
website en werven van opvolgers per januari 2016.
September- November 2015
Zoals voorgaande jaren, hebben wij ook dit jaar het project Academic Exchange
Medicine voortgezet. In september zijn 5 Afghaanse geneeskunde studenten voor
een periode van 3 maanden naar Universiteit Leiden gekomen om onderwijs te
volgen in verschillende vakken in het Leids Universitair Medisch Centrum die in
Afghanistan gebrekkig worden onderwezen of geheel ontbreken. Deze studenten
zijn tijdens een openingsceremonie in combinatie met opening van het nieuwe
bestuursjaar geïntroduceerd. Tijdens hun verblijf in Nederland, hebben zij
deelgenomen aan een aantal excursies en programma’s van stichting KEIHAN.
Van dit project wordt jaarlijks een eindverslag met financiële verantwoording
gepubliceerd.
Oktober 2015
12 oktober vond ons jaarlijks lagerhuis debat plaats; dit jaar in het Arminius
debatcentrum te Rotterdam met als titel:‘Iedereen over moslims’. Van de jihadist
tot de werkloze moslimjongeren in het islamofobe Nederland, deze onderwerpen
kwamen op deze avond uitgebreid aan het licht in de vorm van een interactief
lagerhuis debat. Het debat werd geleid door Kamran Ullah, een welbekende
journalist bij de Telegraaf en TV presentator van de publieke omroep Nederland
3. De panelleden bestonden uit Marianne Voorthoren van stichting SPIOR, Tanya
Hoogerwerf vanuit leefbaar Rotterdam, Asis Aynan, schrijver in de Berberse
literatuur, Imam Sediqqi vanuit de Ahmadya gemeenschap en ten slotte Naima
Ajoua, oprichtster van #NietMijnIslam.
Oktober 2015
Na een lange periode is de mediatheek in Kabul Medical University gerealiseerd.
Er zijn in Kabul computers en bureaus gekocht om in de mediatheek de
studenten een mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van E-Learning
tijdens hun opleiding geneeskunde.
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December 2015 Bestuurswissel
Het Dagelijks Bestuur heeft voor de periode van januari 2016 tot december 2016
haar overdracht voltooid aan het Algemeen Bestuur. De leden van het Algemeen
Bestuur hebben op deze dag ook een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen voor het
bestuursjaar 2016 dat zal intreden in januari 2016. Deze zal bestaan uit de
volgende personen:
-

Edris Mahtab als voorzitter
Mojtaba Hashemi als secretaris
Jawid Dehpoor als penningmeester
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