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Inleiding 
 

‘De stichting 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.’ 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN (SAJ 
KEIHAN). SAJ KEIHAN (Kennis, Educatie, Integratie, Hulpverlening Afghanen in 
Nederland.) is een non-profit organisatie, bestaande uit Afghaanse jongeren / 
studenten, die zich vooral bezighoudt met het verkleinen van de kloof tussen 
Afghanen onderling en tussen de Afghaanse en Nederlandse gemeenschap. 
Ook proberen wij ontwikkelingshulp te bieden aan Afghanistan. Bovenstaand treft 
u de doelstellingen van SAJ KEIHAN, zoals verwoord in onze statuten, die wij dit 
jaar met een enthousiast en gemotiveerd team probeerden te verwezenlijken 
zonder politieke, economische, etnische en religieuze bedoelingen.  
 
In het afgelopen jaar zijn wij vooral bezig geweest met het opzetten van de 
stichting, starten van projecten en aanleggen van netwerken met andere 
organisaties. 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 en projecten van de verschillende 
werkgroepen. Dankzij het grote enthousiasme en de motivatie van de 
bestuursleden was het mogelijk om in het afgelopen jaar onze grenzen te 
ontdekken en de stichting voor lange termijn een bepaalde koers te geven.  
 
Namens SAJ KEIHAN, 
 
Edris Mahtab  
Voorzitter SAJ KEIHAN 2006 
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Contactgegevens 
 
 
Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN 
Postbus 11072 
2301 EB Leiden 
Nederland 
Website: www.keihan.org          
Email: info@keihan.org  
Telefoon: +31 6 14217088 
Rekeningnummer: 52.80.10.956 ABN-AMRO Leiden 
IBAN: NL10ABNA0528010956  
BIC: ABNANL2A  
KvK nr.: 28111300, Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afghan Youth Foundation KEIHAN 
P. O. Box 11072  
2301 EB Leiden 
The Netherlands 
Website: www.keihan.org          
Email: info@keihan.org  
Phone: +31 6 14217088 
Bank account: 52.80.10.956 ABN-AMRO Leiden 
IBAN: NL10ABNA0528010956  
BIC: ABNANL2A  
Chamber of commerce registration: 28111300, Leiden 
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Algemeen verslag 
 
Bestuur  
Op bestuurlijk gebied hebben wij het bestuur in tweeën gedeeld: een Dagelijks 
en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, 
secretaris, penningmeester, lid intern, lid extern en lid PR, terwijl het Algemeen 
Bestuur uit alle bestuursleden van SAJ KEIHAN bestaat. 
 
Het Dagelijks Bestuur in 2006 bestond uit:  
 
Voorzitter:   Edris Mahtab 
Secretaris:  Mojtaba Hashemi 
Lid intern:  Fatma Mahtab 
Penningmeester: Iraj Saidi 
PR:   Ahmad Jami   
Lid extern:  Omeed Fakiri   
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Het bestuur heeft het zeer druk gehad in het afgelopen jaar met het oprichten 
van de stichting. De statuten en de huishoudelijke reglementen werden tussen 
januari en maart opgesteld. Op 26 juni 2006 is SAJ KEIHAN officieel bij KvK te 
Leiden geregistreerd.    
 
Verder was het afgelopen jaar helaas niet mogelijk om een verklaring op te 
stellen voor de beschrijving van de bestuursfuncties. Vooral binnen het Dagelijks 
Bestuur is er veel overlap tussen de bestuursfuncties die tot nu toe door goede 
communicatie adequaat opgelost werden. Echter, het is beter om de functies 
goed te her/beschrijven in het Huishoudelijk Reglement, vooral om de overdracht 
soepeler te laten verlopen. Het herschrijven van het Huishoudelijk Reglement is 
tevens een van de speerpunten van beleid voor volgend jaar. 
 
Projecten 
De projecten van de werkgroepen werden het afgelopen jaar uitgebreid en 
massaal georganiseerd. Door het grote enthousiasme aan de kant van de leden 
was het voor ons mogelijk om de projecten grootschaliger op te zetten dan 
verwacht. De projecten zijn verdeeld onder de betreffende werkgroepen. Voor de 
Werkgroep Hulpverlening en Werkgroep Educatie hebben wij dit jaar geen 
projecten uitgevoerd. Wij zullen in de evaluatie meer aandacht besteden aan de 
invulling van deze twee werkgroepen.   
 
Werkgroep Integratie   
 
Project AZC kinderen Leiden  
Op 3 maart 2006 organiseerden wij een feest voor de kinderen van de AZC 
Leiden. Gedurende de dag waren verschillende spelletjes georganiseerd voor de 
kinderen, waarbij ook cadeautjes en prijzen aan alle deelnemers werden 
uitgereikt. Deze waren mogelijk gemaakt door verschillende giften van vrienden 
en kennissen. Verder hebben wij met zijn allen gegeten. Het eten werd 
gesponsord door McDonald's Leiden A44. Aan het eind van de avond was er 
ruimte voor muziek en dans. 
 
Sportdag voor kinderen AZC Leiden 
Uit ons eerste bezoek aan het AZC Leiden bleek dat veel kinderen graag aan 
een sportdag deel wilden nemen. Dit was voor ons een reden om samen met 
IFMSA-Leiden en Stichting Vrolijkheid een sportdag te organiseren voor deze 
kinderen. Deze sportdag werd geheel gefinancieerd door IFMSA-Leiden. De 
locatie was het Universitair Sport Centrum van Leiden. Daar werden 
verschillende spelletjes gespeeld in twee zalen. In een zaal werd voetbal en later 
basketbal gespeeld en in de andere zaal werd voornamelijk geturnd.    
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Werkgroep Ontwikkelingshulp 
 
Start project Hulp Schoolkinderen Kabul 
In samenwerking met Stichting BARAN in Kabul willen wij ondersteuning geven 
aan een school voor slechthorende kinderen in Kabul. Deze school wordt reeds 
geholpen door Stichting BARAN, echter er is meer behoefte voor hulpverlening 
aan deze kinderen. Daarom hebben wij in december 2006 een 
geldinzamelingsactie onder onze bestuursleden en andere geïnteresseerden 
gehouden en uiteindelijk 500USD  kunnen inzamelen. Van het bedrag heeft 
stichting BARAN 277 pakken poedermelk gekocht en onder de schoolkinderen 
uitgedeeld. Het doel was om de kinderen op deze manier ondanks hun handicap 
te motiveren om de studie voort te zetten. Voor dit project zijn wij in het bijzonder 
Stichting BARAN zeer dankbaar voor hun inzet en hulp. Verder willen wij de 
leden van studentenvereniging Aria en anderen die een steentje hebben 
bijgedragen aan het project bedanken. Ons streven is om soortgelijke projecten 
in de toekomst te bewerkstelligen. 
 
Project medische spullen 
In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), UMC St. 
Radboud Nijmegen en International Federation of Medical Students' Associations 
Leiden (IFMSA-Leiden) hebben wij dit project opgezet, waarbij wij bepaalde 
ziekenhuismaterialen  naar Afghanistan sturen. Het gaat hierbij om ongebruikte 
operatiesets, handschoenen, injectiespuiten, mondkapjes, ziekenhuiskleding e.d. 
In november en december 2006 hebben wij voor het eerst van LUMC spullen 
gekregen die wij begin volgende zullen opsturen. Dit project zal in de komende 
jaren worden voortgezet.  
   
Werkgroep Teambuilding  
 
Ook werd het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan teambuilding binnen  de 
stichting. Het is belangrijk om SAJ KEIHAN als één team neer te zetten. Hiervoor 
is het belangrijk dat het bestuur zich als een hechte groep gedraagt. Door de 
groei van het bestuur was het contact tussen de bestuursleden echter verwaterd, 
maar dit werd goed opgelost door periodiek teambuildingsactiviteiten te 
organiseren. Teambuilding zal volgend bestuursjaar ook een van de belangrijkste 
punten van het beleid vormen. 
 
Bowlen, Den Haag, Zuiderpark         
In het kader van teambuilding was dit ons eerste project. In Den Haag Zuiderpark 
zijn wij met zijn allen gaan bowlen en daarna gezellig naar een café geweest. 
Deze dag / avond was zeer leuk bevonden door iedereen. Wij zullen in de 
toekomst vaker dit sooort activiteiten organiseren om de and tussen de leden 
verder te versterken.  
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BBQ 
In mei 2006 hebben wij een BBQ voor alle leden en vrijwilligers georganiseerd. 
Op die dag waren ook een aantal nieuwe leden aanwezig. De dag was goed 
geslaagd.  
 
Etentje bij een van de leden  
In november dit jaar zijn wij uitgenodigd bij een van de leden. Dit om enerzijds 
elkaar beter te leren kennen en anderzijds kennis te maken met de familieleden 
van de leden en vrijwilligers. Dit schept een betere band tussen de leden 
onderling en ook tussen de Afghaanse gemeenschap. Wij zijn alle leden en hun 
families zeer dankbaar voor dit gelegenheid. Hopelijk kunnen wij dit traditie in de 
toekomst voortzetten.    
 
Sportdag samen met vereniging Aria, Rotterdam 
Op 22-12-2006 stond het vriendschappelijke voetbal- en volleybaltoernooi tegen 
de Studentenvereniging ARIA op de agenda. Dit was georganiseerd om de 
banden tussen Stichting KEIHAN en Vereniging ARIA te versterken. Met het 
motto 'meedoen is belangrijker dan winnen' werd de avond met de gebruikelijke 
speeches afgesloten en konden we van een gezellige en geslaagde dag 
spreken. Hierbij willen wij dan ook Vereniging ARIA bedanken voor de deelname 
aan dit evenement en verheugen ons op een volgende keer. 
 
Werkgroep PR 
 
Dit jaar was een druk jaar voor PR, want in de afgelopen maanden zijn de 
volgende fundamentele activiteiten uitgevoerd:  
-opzetten van een site (www.keihan.org)  
-opstellen van verschillende informatieve folders over de stichting 
-opstellen van briefpapier 
-ontwerpen van een logo  
 
Werkgroep Sponsoring     
 
Om de stichting draaiende te houden is het van belang om de kosten te dekken. 
Hierdoor is het geprobeerd om sponsors te vinden die ons kunnen ondersteunen. 
Helaas waren wij dit jaar met het opstarten van de stichting bezig waardoor wij 
niet goed dit punt konden uitvoeren. Meer informatie is te vinden in het financieel 
verslag.    
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Financieel verslag 
 

Ik, Iraj Saidi, nam per 1 januari 2006 de functie van Penningmeester van 
Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN over als de eerste penningmeester van 
de stichting. Ik werd hierbij gesteund door de voorzitter van de stichting Edris 
Mahtab. 
   
Ons gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid beslaat met betrekking tot mijn 
functie als Penningmeester de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2006. 
 
 
INKOMSTEN   
   
Administratie  
10-8-2006 Voorschot Inschrijving NGO Kabul: E. Mahtab € 180,00 
   
Ledenbijdrage kosten 
2006   

t/m 19-12-2006 Ledenbijdrage kosten stichting 2006 € 220,07 
   
Slechthorende kinderen Kabul  
t/m 27-12-2006 Donaties € 393,00 
   
   
Totale Inkomsten   € 793,07 
   
UITGAVEN   
   
Administratie 
11-8-2006 Inschrijvingskosten NGO Kabul 2006 € 180,00 
t/m 31-12-2006 Inschrijving KvK en Internetsite € 64,50 
t/m 31-12-2006 Vergaderingen- bijeenkomsten € 70,98 
   
Bank 
t/m 31-12-2006 Pasbijdrage ABN-AMRO € 3,30 
	   	   	  

Sociale activiteiten 	   	  
1-9-2006 Sociaal activiteit; BBQ € 123,52 

	   	   	  
AZC project 2006	   	   	  
1-8-2006 Kosten AZC project 2006 € 106,16 
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Totale Uitgaven   € 548,46 
	   	   	  
Resultaat Bestuursrekening  
Totale Inkomsten periode 01-01-2006 t/m 31-12-2006 € 793,07 
Totale Uitgaven periode 01-01-2006 t/m 31-12-2006 € 183,30 
Resultaat  periode 01-01-2006 t/m 31-12-2006 € 609,77 
   
Balans Bestuursrekening 
10-8-2006   € 0,00 
31-12-2006   € 609,77 
Mutatie balanssaldo   € 609,77 
   
Debiteuren   

1-1-2007 Fatma Mahtab: kostenvergoeding administratie 
2006 € 248,34 

1-1-2007 Edris Mahtab: kostenvergoeding administratie 
2006 € 236,16 

1-1-2007 Omeed Fakiri: kostenvergoeding administratie 
2006 € 56,50 

1-1-2007 Slechthorende kinderen Kabul € 393,00 
  TOTAAL € 934,00 
  	  
Crediteuren   
1-1-2007 Achid Farooq: kostenbijdrage 2006 € 35,00 
1-1-2007 Mir : kostenbijdrage 2006 € 40,00 
  TOTAAL € 75,00 
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Jaarplan 2007 
 

I. Werkgroep Teambuilding (voorzitter, Lid Intern) 
- BBQ/picknick 
- Sportdag 
- Uitjes 

II. Werkgroep Integratie 
- Ondersteunend Onderwijs Nederlands (OON) 
- Concert 
- Culturele uitjes 
- Gastsprekers 

III. Werkgroep Educatie 
- Ondersteunend Onderwijs Afghaans (OOA) 
- Afghaanse gastsprekers 

IV. Werkgroep Hulpverlening 
- Administratief adviesverlening 

V. Werkgroep Ontwikkelingshulp 
-Kleding 
- Schoolspullen 
-Computers en Hardware 
(- geld aan bepaalde instanties) 

VI. Werkgroep Sponsoring (voorzitter, Lid Extern) 
- werving van sponsoren 
- media 

VII. Werkgroep PR (voorzitter: Lid PR) 
- website 
- posters/flyers/reclame 
- media 

 
 
Voorstel 1: In alle werkgroepen zal minimaal een persoon uit het huidige bestuur  
zitting nemen.  
 
Voorstel 2: Secretaris en Lid Intern krijgen regelmatig updates van alle 
werkgroepen. 
 
Voorstel 3: Secretaris en Lid Intern zorgen voor updates van alle werkgroepen 
voor het Dagelijks Bestuur.  
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Begroting 2007 
             
INKOMSTEN   
   
Donaties   
01-01-2007 t/m 31-12-
2007    € 250,00 

   
Culturele avond 2007 
Najaar 2007   € 300,00 

   
Administratie 2006  
1-1-2007 Kosten bijdrage Mir € 40,00 
1-1-2007 Kosten bijdrage A. Farooq € 35,00 
  TOTAAL € 75,00 

   
Donaties overige projecten  
geheel 2007   € 200,00 

   
Nawrooz 2007  
 20-03-2007  Donaties Nawrooz € 200,00 

   
Donaties ontwikkelingshulp  
Geheel 2007 Donaties € 100,00 

   
Totale Inkomsten   € 

1.125,00 

   
UITGAVEN   
   
Culturele avond 2007 
Najaar 2007 Kosten Culturele avond € 500,00 

   
Administratie 2006 
1-1-2007 Fatma Mahtab: kostenvergoeding administratie 2006 € 248,34 
1-1-2007 Edris Mahtab: kostenvergoeding administratie 2006 € 236,16 
1-1-2007 Omeed Fakiri: kostenvergoeding administratie 2006 € 56,50 
geheel 2007 Overige aministratievekosten € 50,00 
Totaal   € 591,00 

   Nawrooz 2007     
20-3-2007   € 200,00 

   
Slechthorende kinderen Kabul   
Voorjaar 2007 Help slechthorende kinderen Kabul € 400,00 
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Totale Uitgaven   € 
1.691,00 

   
Totale Inkomsten Geheel 2007 

€ 
1.125,00 

Saldo bank 1-1-2007 609,77 

Totale Uitgaven Geheel 2007 
€ 

1.691,00 
Balans resultaat   € 43,77 

   
            
       
 
 


