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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van Stichting KEIHAN, een non-profit
organisatie, zonder politieke, economische, etnische en religieuze bedoelingen.
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 te realiseren.
Namens Stichting KEIHAN,
Nilab Karimi
h.t. voorzitter Stichting KEIHAN 2013-2014
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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 6 juli 2013 zijn Mojtaba Hashemi, Ilias Mahtab en Achid Farooq als leden van het
Dagelijks Bestuur afgetreden. Per september 2013 was het DB als volgt samengesteld:
Voorzitter: Nilab Karimi
Penningmeester: Samana Jamsheed
Beleid
In het bestuursjaar september 2013 t/m augustus 2014 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 2013 t/m
augustus 2014, maar ook door toewijzingen en goedkeuringen gedaan door de leden
middels een Algemene Vergadering (AV).
De belangrijkste speerpunten die het DB voorstelden vormden de verbetering van het
PR beleid; verbetering van fondsenwervingsactiviteiten en het realiseren van
projecten die een grotere maatschappelijke draagvlak hebben. Daarnaast trachtte het
DB het jaarplan van 2012/2013 voort te zetten.
Financiën
Een uitgebreid verslag van de jaarrekening voor het bestuursjaar vanaf september
2013 t/m augustus 2014 wordt weergegeven vanaf pagina 5. Vervolgens treft u op
pagina 8 een uitgebreide overzicht van alle uitgaven en inkomsten als bijlage
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Samenvatting september 2013- augustus 2014
Realisatie beleidsdoelstellingen
Het bestuur heeft geprobeerd de ingeslagen koers van het vorige bestuur voort te
zetten, onder meer de activiteiten die naar buiten toe veel aandacht hebben gehad in
het afgelopen bestuursjaar. Het DB was niet succesvol om alle beleidsdoelstellingen
ten uitvoering te brengen maar heeft haar best gedaan. Stichting KEIHAN heeft
afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt waarbij de activiteiten en
werkzaamheden ook gegroeid zijn. Dit was voor een tweekoppig Dagelijks Bestuur
heel veel werk vooral omdat er geen secretaris aanwezig was. Desondanks heeft het
bestuur projecten opgezet met een maatschappelijk draagvlak.
Fondsenwerving:
Stichting KEIHAN heeft geregeld een beroep gedaan op fondsen ter (aanvullende)
financiering van activiteiten of projecten. Een belangrijk uitgangspunt van het
afgelopen bestuur was om alles in het werk stellen om nog meer gebruik te maken
van bestaande fondsen, op zoek te gaan naar sponsoren en contacten met grotere
organisaties te intensiveren. Gedurende het bestuursjaar was Maziyar Tadayon
aangesteld als fondsenwerver.
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Overzicht projecten en activiteiten:
November 2013
De cursus Dari voor beginners werd dit bestuursjaar nogmaals georganiseerd. Matin
Wasei werd voor de tweede keer als docent aangesteld. De locatie bevond zich dit
keer in Utrecht. Het was een succesvolle cursus waarbij vijftien cursisten de cursus
hebben afgerond met een certificaat.
December 2013
In samenwerking met SOULdjer en het JASON instituut is er een bijeenkomst
georganiseerd dat gericht was op het opzetten van een dialoog tussen de Afghaanse
gemeenschap en Afghanistan veteranen met als doel het creëren van wederzijds
begrip en het bijdragen aan het proces van verwerking van de oorlog. Om de
doelgroepen met elkaar in contact te brengen en voor het behalen van de
doelstellingen werd er een bijeenkomst georganiseerd waarbij twee partijen centraal
staan namelijk de Afghaanse gemeenschap en Afghanistan veteranen. Er werd
uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de oorlog en het tegengaan van de
zogenaamde posttraumatische stress-stoornis (PTSS).
December 2013
Er werd een teambuildingsactiviteit georganiseerd in de vorm van een Afghaanse
muziekquiz.
Februari 2014
In samenwerking met NJR werd er een actie georganiseerd om geld op te halen voor
onderwijsprojecten van KEIHAN. Een boekenkast werd geplaatst op de Stadhuisbrug
die moest worden gevuld door voorbijgangers waarbij meer informatie werd gegeven
over de stichting.
Maart 2014
In samenwerking met het JASON instituut werd er een symposium georganiseerd
waarbij Dr. Marcel de Haas zijn rapport “Russia and Allies towards post-2014
Afghanistan” besprak.
Mei 2014
Op 20 mei organiseerde Stichting KEIHAN het Lagerhuisdebat. Verschillende
belangenorganisaties en ambassadeurs van diverse groepen in de samenleving
bogen zich over zes stellingen met als onderwerpen o.a. de rol van de vrouw,
positie van de jongeren op de arbeidsmarkt en Syrië gangers.
dat er een beleidsweekend was gepland, helaas op het laatste punt geannuleerd.
Het bestuur had 30 mei een beleidsweekend gepland, helaas is dit niet
doorgegaan. Er waren wel kosten gemaakt. Gelukkig heeft de penningmeester
Samana voorgesteld de gereserveerde ruimte voor eigen prive/familie
aangelegenheid te gebruiken en de kosten aan de stichting over te maken.
Waarvoor ons dank. In het financieel verslag treft u een financieel
verantwoording hiervan.
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Juli 2013- Augustus 2013 Bestuurswissel
Het Dagelijks Bestuur voor de voor de periode van september 2013 tot augustus 2014
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 2014/2015 dat zal intreden in september 2014. Deze zal bestaan uit de
volgende personen
Nilab Karimi als voorzitter
Samana Jamsheed als penningmeester
Abbas Abbaspoor als secretaris
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Financieel verslag
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