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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 2009-2010 van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN (SAJ
KEIHAN). SAJ KEIHAN (Kennis, Educatie, Integratie, Hulpverlening Afghanen in
Nederland en Afghanistan) 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.
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. Dit heeft ons enorme motivatie
en energie gegeven om door te gaan op de ingeslagen weg.
Namens SAJ KEIHAN,
Rona Nisar
h.t. voorzitter SAJ KEIHAN 2009- 2010

Jaarverslag
2009-2010
	
  
	
  

Page	
  2	
  

SAJ	
  KEIHAN	
  
	
  

Contactgegevens
Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN
Postbus 11072
2301 EB Leiden
Nederland
Website: www.keihan.org
Email: info@keihan.org
Telefoon: +31 6 41424008
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
In 2009 traden Omeed Fakiri en Kazem Moallemzadeh af als leden van het Dagelijks
Bestuur van KEIHAN. Het Dagelijks Bestuur van 2009-2010 was als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Rona Nisar
Fatma Wakil
Abdullah Jamali

Het bestuur heeft zich voorgenomen om de dagelijkse gang van zaken nog meer te
professionaliseren. Na een Beleidsdag op 21 oktober heeft het nieuwe bestuur een nieuw
(aangepast) beleid voorgesteld. Belangrijkste wijzigingen die het Dagelijks Bestuur heeft
ingevoerd zijn: voortaan zal het bestuursjaar volgens het academisch studiejaar lopen, dat
betekent vanaf begin september t/m eind augustus1. Leden van het Dagelijks Bestuur
mogen zelf geen eigen projecten meer uitvoeren en/of supervisor zijn van projecten.
Daarnaast wordt de functie van lid-extern en lid-intern opgeheven. Bovendien zal het
inzamelen en verzenden van medische goederen in de toekomst een minder grote rol
spelen dan in het verleden. De nadruk zal liggen op het verkrijgen van financiële middelen
en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met andere organisaties en
partners. Duurzame projecten staan daarbij voorop. De structuur van de stichting ziet er in
toekomst als volgt uit:

1

Omdat het Dagelijks Bestuur van 2008-2009 uitging van een bestuursjaar vanaf januari t/m eind december, worden in
dit jaarverslag alle projecten en activiteiten die hebben plaatsgevonden van januari 2009 tot september 2010
beschreven.
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Activiteiten en projecten januari 2009- augustus 2010
Informatieavond
29 januari 2009
Tijdens deze avond heeft het bestuur van KEIHAN zich gepresenteerd, er werd ook een
overzicht van projecten die in 2008 werden uitgevoerd, gepresenteerd.
Tijdens de avond werden er ook 2 workshops gegeven: fondsenwerving en vliegers
maken.
Nawrooz 1388
22 maart 2009
Nawrooz, het Afghaanse nieuwjaarsfeest werd weer uitgebreid in het Volkenkunde
Museum Leiden gevierd. Tijdens een doorlopend feestelijk programma maakte de
bezoeker kennis met de manier waarop in Afghanistan, de Nawrooz, Perzisch voor
“Nieuwe Dag”, wordt gevierd. Een dag boordevol vrolijke activiteiten, Afghaanse live
muziek en dans, lezingen, workshops vliegers maken, Tabla spelen en Attan dansen. Een
kleine tentoonstelling van traditionele Afghaanse kleding, themarondleidingen over
Afghanistan en de vliegers buiten in de tuin maakten het beeld van Afghanistan compleet.
Project Audiologie Training
April 2009
In april 2009 zijn er 3 medewerkers (2 artsen en 1 technicus) van het audiologiekliniek
Kabul naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gekomen. Ze hebben bij de
afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde (KNO) en Audiologisch Centrum gedurende een
aantal weken verschillende trainingen gevolgd zodat ze deze nieuwe vaardigheden terug
naar Afghanistan kunnen mee nemen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties en
instellingen bezocht voor o.a. samenwerking in de toekomst. Ook hebben de gasten een
aantal Nederlandse culturele plaatsen bezocht om kennis te maken met de Nederlandse
cultuur.
AZC Valkenburg
24 mei 2009
De kinderen konden samen met een lid van een organisatie een klein doosje versieren.
Knutselen met kinderen was leuk en leerzaam. Na het knutselen werden er vliegers
gemaakt en daarna konden de kinderen gaan sporten en spelen. De kinderen hadden het
ontzettend naar hun zin. Ook de leden hadden veel plezier. Eenmaal toen de Sumopakken in de handen kwamen van KEIHAN en IDJUN werden de kinderen verjaagd en
stonden de leden gezellig in een rondje zichzelf te vermaken. Hierbij willen we IDJUN en
SCORP-Leiden (een werkgroep van IFMSA-Leiden) bedanken voor hun inzet en hun
enthousiasme.
Vlieger workshop en ‘Het verhaal van een vluchteling’ IFMSA Groningen
4 juni 2009
Op 4 juni werd er een vlieger workshop gegeven aan studenten van het UMC Groningen.
Ook werd er een workshop gegeven over het leven van een vluchteling en het nieuwe
Nederlandse asielbeleid. De avond werd als zeer waardevol ervaren, zowel voor ons als
voor de bezoekers. Wij bedanken IFMSA-Groningen voor hun belangstelling.
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Date Your World-Vondelpark
9 augustus 2009
Op zondag 9 augustus 2009 vond in het vondelpark Date Your World: Afghanistan plaats.
Dit evenement werd door een aantal vrijwilligers van KEIHAN i.s.m. Move Your World
georganiseerd. Move Your World toerde namelijk deze zomer met Date Your World langs
de Nederlandse parken en iedere keer stond een ander ontwikkelingsland centraal. Op
zondag 9 augustus was dit dus Afghanistan in het Vondelpark in Amsterdam. De dag was
een groot succes met Afghaanse hapjes gemaakt door een aantal vrijwilligers van
KEIHAN, live Afghaanse muziek verzorgd door Sohrab Aziz en Kawish Zoubin en een
vliegerworkshop. Ook organiseerden we een debat waarbij de aanwezige jongeren zich
konden uitspreken over de millenniumdoelen, ontwikkelingshulp en over de toekomst van
Afghanistan. Het programma eindigde met een milleniumquiz waarbij de deelnemers aan
de hand van vragen over Afghanistan en de millenniumdoelen leuke prijzen konden
winnen. De dag werd uiteindelijk afgesloten met een heus vliegergevecht!
Academic exchange Programme
augustus-december 2009
Dit project is een uitwisselingsprogramma voor geselecteerde studenten van de Medische
Universiteit van Kabul, Afghanistan in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC),
Nederland. Het programma omvat de uitwisseling van studenten na het eerste trimester
van het tweede jaar van het medische curriculum in het LUMC. De cursussen die gevolgd
werden omvatten Immunologie, Algemene Pathologie, Infectieziekten en Moleculaire en
Cellulaire aspecten van de ziekte en zijn allemaal in het Engels. Aan het einde van elke
cursus kregen de studenten een schriftelijk examen met betrekking tot het materiaal van
de cursus en eerder verworven kennis over het onderwerp. Na de succesvolle afronding
van de afzonderlijke vakken, kregen de studenten een certificaat en European Credit
Transfer System ( ECTS ) punten toegewezen. Dit project is eind 2009 afgerond en zal in
de komende jaren worden voortgezet. Ook wordt gestreefd naar uitbereiding van dit
project naar andere faculteiten, te beginnen met faculteit rechtsgeleerdheid.
Vliegerworkshop Aidenenvironment
11 september 2009
Op vrijdag 11 september werd er een vliegerworkshop een gegeven Wijk aan Zee voor
Aidenvironment, voor kinderen. De bezoekers vonden deze dag heel interessant en leuk.
Op deze manier hebben wij enerzijds een stukje van de Afghaanse cultuur aan de
bezoekers gepresenteerd en anderzijds hebben wij samen met de bezoekers een
plezierige en leerzame dag gehad.
Milleniumdoelenweek: Kindersterftedag
20 oktober 2009
Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN heeft op 20 oktober in samenwerking met Move
Your World (het jongerenprogramma van NCDO), studievereniging SOL (Studenten
Ontwikkelingssamenwerking Leiden) en IFMSA (International Federation of Medical
Students Association) een evenement georganiseerd in het kader van
Millenniumdoelstelling 4: kindersterfte terugdringen. Het was een zeer leerzame en
veelbelovende dag. Hierbij hopen wij dat we veel mensen van dit probleem bewust
hebben gemaakt en zijn ervan overtuigd dat we samen de kindersterfte kunnen
terugdringen, zolang wij vastberaden en doelgericht te werk gaan.
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Informatieboekje over het Nederlands Onderwijssysteem(doorlopend project)
Een van de doelstellingen van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN is helpen van
Afghanen in Nederland. Uit eigen ervaring is men tot conclusie gekomen dat een gedeelte
van de allochtone/Afghaanse ouders niet goed op de hoogte is over het Nederlands
Onderwijssysteem. Een dan de oorzaken hiervan is dat allochtone/Afghaanse ouders de
Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen. Dit heeft tot gevolg dat de ze niet precies
weten hoe ze hun kinderen kunnen helpen met schoolzaken en niet weten welke kansen
hun kinderen wel hebben. Ook is het voor veel scholen handig als de ouders meer
betrokken raken bij de school van hun kind.
Om dit probleem aan te pakken heeft stichting KEIHAN in het verleden de taak op zich
genomen om een informatieboekje. Samen te stellen in de talen Dari en Pashto. Dit
project heeft door de jaren heen enige vertraging opgelopen, maar is eind juni 2010 weer
opgepakt door een van de bestuursleden. Het informatieboekje zal naar verwachting eind
2010 worden afgerond.
Culturele Avond (jaarlijks terugkerende activiteit)
21 december 2009
Al sinds het begin het schooljaar waren veel KEIHAN-leden in rep en roer over de
culturele avond die er zou komen. Na veel discussies en vergaderingen was het eindelijk
21 december. De Culturele avond vond plaats in Den Haag met als thema “Kerst”. Ook
stond de avond in het teken van de vijf studenten van Kabul Medical University. Met het
slecht weer, openbaar vervoer en alles wat in het begin leek tegen te vallen, heeft
iedereen toch kunnen genieten en was de KEIHAN-team weer succesvol. De avond was
gevuld met een “Kerstverhaal” door Dr Marco C. de Ruiter, optredens van Kerstkoor
Connection, Vera van der Poel en Tjeerd van Zanen. Er viel genoeg te beleven voor
iedereen. Ook kregen de vijf studenten (Lema, Fardeen, Nastaran, Zabi and Rameen) van
Kabul Medical University na aan bezoek van vier maanden aan het LUMC hun certificaten
uitgereikt ter afsluiting van de Academic Exchange Project!
Boekenproject (doorlopend project)
In 2009 heeft IFMSA-NL wederom honderden boeken aan ons gedoneerd. Ook afdeling
nierziekten van Academisch Medisch Centrum van Universiteit van Amsterdam heeft aan
ons tientallen boeken geschonken. Alle boeken zijn begin 2010 via de Nederlandse
Defensie naar Kabul verzonden. In Kabul zorgt BARAN Foundation verder voor de
verspreiding van deze boeken. Bij deze bedanken wij de bovenstaande organisaties voor
hun inzet. Meer nieuws over dit project volgt op onze site.
Verborgen Wonden i.s.m. Amnesty International en Noor Vereniging
6 maart 2010
Een van de eerste projecten van 2010 bestond uit een lezing over de psychologische
gevolgen die vluchtelingen (jongeren) kunnen ondervinden van een oorlog. De nadruk van
de lezing lag op een aantal relevante psychiatrische beelden als gevolg van de langdurige
oorlog en de invloed op de fysieke gezondheid. De spreker, de heer Oomen verbonden
aan Amnesty International Nederland belichtte de relatie tussen deze psychische
gevolgen en de rechten van de mens in hen. De spreker, mevrouw Karimi ging
voornamelijk in op de impact van migratie, vluchten en acculturatie op gezondheid en hoe
komt het dat migratie het risico op psychische klachten en aandoeningen vergroot. De
lezing werd toepasselijk afgesloten met een pittig debat en een gezellig borrel.
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Nawrooz Viering Volkenkunde Museum Leiden
21 maart 2010
Nawrooz betekent letterlijk 'de nieuwe dag' en is het begin van het nieuwe jaar voor 300
miljoen mensen o.a. in Centraal Azië, het Midden- Oosten, de Balkan, het Zwarte
Zeegebied en de Kaukasus. Met veel enthousiasme en ervaring van de afgelopen jaren
hebben wij dit jaar wederom de Nawrooz viering in het Museum Volkenkunde te Leiden
georganiseerd. Het programma dit jaar bestond uit o.a. lezingen over Afghaanse cultuur
en gebruiken, muziek optredens van Vera van der poel, Tjeerd van Zanen, Kawish en
Sohrab. Ook waren er verschillende workshops zoals Kalligrafie, vliegers maken en Attan
les. Aan de reacties van de bezoekers is te concluderen dat het een geslaagde dag was
geweest. Wij bedankt Museum Volkenkunde te Leiden voor deze gelegenheid.
Informatieavond
2 juni 2010
Stichting KEIHAN heeft begin juni 2010 een tweede informatieavond georganiseerd. Na
de opening van de avond, gaf Ilias Mahtab een korte presentatie over waar KEIHAN voor
staat en welke projecten de stichting de laatste jaren heeft uitgevoerd. Dit onderwerp werd
voortgezet door Edris Mahtab, waarin hij ook vertelde over een aantal belangrijke
projecten die in komende perioden van start zullen gaan, zoals Exchange-, anatomie- en
gynaecologieproject. De gastspreker van de avond, Hans Ariëns, hoofdredacteur van het
tijdschrift Internationale Samenwerking (IS) gaf in zijn presentatie de struikelblokken en de
aanpak van hulporganisaties aan bij het behalen van resultaten in Afghanistan. Zijn
presentatie werd opgevolgd door een gepassioneerde presentatie van Parweez
Kohestani, die recentelijk een bezoek had gebracht aan Afghanistan. Parweez vertelde
over zijn reis ervaring en het werk dat hij voor stichting Paymaan en onze partner
organisatie, BARAN Foundation, had verricht. Afsluitend was er voor de aanwezigen de
gelegenheid om nader kennis te maken met de sprekers en de geïnteresseerden konden
zich verder oriënteren in het werk van SAJ KEIHAN en mogelijk actief lid worden.
Voorbereiding Exchange 2011 (Medicine & law)
Juli 2010
Een van onze bestuursleden, Tawfiq Yazdani, is in het kader van een vervolg van het
uitwisselingsprogramma, naar Afghanistan vertrokken om daar samen met Jawid Dehpoor
(bestuurslid KEIHAN) en BARAN Foundation vijf excellente studenten te selecteren voor
een deelname aan het programma. Naar verwachting zullen aan het begin van 2011
opnieuw vijf medische studenten van de Medische Faculteit Kabul naar Nederland komen
om een trimester geneeskunde onderwijs te volgen aan het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC).
Medische spullen, Computers
Augustus 2010
In 2010 hebben wij de draad weer opgepakt en hebben in februari 2010 een
vracht medisch basismateriaal naar Afghanistan verzonden. De goederen zijn via de
Nederlandse Defensie eerst naar Kandahar gebracht en daarna naar Kabul verzonden.
BARAN Foundation zorgt voor de verdere verspreiding en verslaggeving.
In samenwerking met Stichting Paymaan en HealtNetTPO hebben wij 50 computers met
toetsenborden en muizen naar Afghanistan verzonden. 25 van deze computers zullen in
de Jalalabad via HealtNetTPO worden gedoneerd aan de Regional Jalalabad Public
Health Hospital. De andere 25 computers zullen aan de Universiteit van Herat worden
gedoneerd ter educatieve doeleinden. Meer nieuws over deze twee projecten zullen op de
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site worden gepubliceerd. Bij deze ons dank aan de bovengenoemde organisaties voor de
samenwerking.
Medisch Comité Afghanistan in Nederland (MCAN)
Het Medisch Comité Afghanistan in Nederland (MCAN) is begin 2010 opgericht als een
onafhankelijke werkgroep die functioneert als onderdeel van stichting KEIHAN. Het
Medisch Comité is een Afghaans-Nederlandse initiatief, bestaande uit een
multidisciplinaire groep van Afghaanse medisch specialisten en academici woonachtig in
Nederland, die zich willen inzetten voor de bevordering en versterking van de
gezondheidszorg in Afghanistan. De kernactiviteiten van MCAN zijn; het organiseren van
een jaarlijks medisch congres in Nederland en het faciliteren en bieden van tijdelijke
uitzendingen aan hoog opgeleide Afghanen, om zo de Afghaanse Diaspora de kans te
geven om in het land van herkomst een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
gezondheidszorg in Afghanistan. MCAN wordt bestuurd door het Comité en kent een
‘management team’, bestaande uit drie medewerkers - een projectleider, een medewerker
administratie en communicatie, en een medewerker fondsenwerving en PR. De
medewerkers van MCAN voeren het beleid, de projecten en de activiteiten uit die door het
Comité worden vastgesteld. MCAN heeft eind augustus 2010 een duidelijke vorm
gekregen en zal naar verwachting vanaf september 2010 actief opereren.
Bestuurswisseling
Het Dagelijks Bestuur van 2009-2010 heeft op 28 augustus 2010 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 september 2010 t/m augustus
2011. Het Dagelijks Bestuur zal in september 2010 officieel intreden en zal bestaan uit de
volgende personen:
Fatma Wakil als voorzitter
Jawid Dehpoor als secretaris
Omeed Fakiri als penningmeester
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Financieel verslag
01-01-2009 / 31-12-2009
Ik, Kazem Moallemzadeh, ben herkozen per 1 januari 2009 voor de functie van
Penningmeester van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN.
Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat met betrekking tot mijn functie als
Penningmeester de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. Vanaf 1
januari 2010 tot 1 september 2010 is de functie van de penningmeester overgenomen
door dhr. Abdullah Jamali.

INKOMSTEN
Donaties
t/m 31-12-2009

Totaal aan donaties

€ 524,00

Culturele avond 2009
t/m 01-02-2009

Totaal aan Inkomsten

€ 1.714,00

Eenmalige acties
22-9-2009

Lezing HealthNet-TPO

€ 210,45

24-8-2009

AZC project 2009

€ 180,00

Overige posten

€ 14,25

Totaal

€ 404,70

Academic Exchange 2009
t/m 31-12-2009

Totaal aan Inkomsten

€ 5.918,90

Ontvangen vergoeding

€ 2.440,00

Nawrooz 2009
t/m 17-31-2009

Boeken/Medischemateriaal 2009
t/m 31-12-2009

Totaal ontvangen vergoeding

€ 1.000,00

Totaal ontvangen

€ 7.000,00

Audiologietraining
t/m 31-12-2009

Vliegerworkshops 2009
t/m 31-12-2009

Totaal ontvangen vergoedingen

Totale Inkomsten

€ 1.094,80
€ 20.096,40

UITGAVEN
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Culturele avond 2009
t/m 31-12-2009

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 1.792,55

Eenmalige acties
6-3-2009

Teambuildingactiviteit- Indoor Paintball

€ 477,00

Lezing HealtNet TPO

€ 110,57

AZC project 2009

€ 30,99

Audiologiekliniek 2008

€ 967,38

Beleidsdag 2009

€ 92,62

Infoavond 2009

€ 169,92

Nijmeegse Vierdaagse 2008

€ 83,96

Overige posten

€ 611,20

Totaal

€ 2.543,64

Academic Exchange 2009
t/m 31-12-2008

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 6.836,40

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 1.184,12

Nawrooz 2009
t/m 31-12-2009

Boeken/Medischemateriaal 2009
t/m 31-12-2009

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 355,74

Audiologietraining
t/m 31-12-2008

Totaal gemaakte kosten

€ 4.582,85

Totaal gemaakte kosten

€ 463,64

Administratie 2009
t/m 31-12-2009

Vliegerworkshops 2009
t/m 31-12-2009

Totaal ontvangen vergoedingen

€ 183,51

Bank
t/m 31-12-2009

Pas bijdrage - Rente bank

€ 61,02

Totale Uitgaven

€ 18.003,47

Resultaat Bestuursrekening
Totale Inkomsten

periode 01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 20.096,40

Totale Uitgaven

periode 01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 18.003,47

Resultaat

periode 01-01-2009 t/m 31-12-2009

€ 2.092,93

Balans
Bestuursrekening

Jaarverslag
2009-2010
	
  
	
  

Page	
  
11	
  

SAJ	
  KEIHAN	
  
	
  

1-1-2009

€ 6.122,82

31-12-2009
Mutatie
balanssaldo

€ 8.215,71
€ 2.092,89

Debiteuren
1-1-2010

Manija Arian: Vergoeding Cultureleavond

1-1-2010

Manija Arian: Vergoeding Exchange 2009
Abdullah Jamali: Vergoeding kosten
Cultureleavond 2009
LUMC: kosten aanschaf boek
Audiologietraining
Tjeerd van Zanen: Vergoeding kosten
Culturele avond 2009
Edris Mahtab: kostenvergoeding administratie
2006
Omeed Fakiri: Kostenvergoeding
Vliegerworkshop Groningen 2009
Omeed Fakiri: kostenvergoeding administratie
2006
Slechthorende kinderen Kabul
Kazem Moallemzadeh: Boodschappen
Nawrooz 2007
Kazem Moallemzadeh: Brandstofkosten
Nijmeegse Vierdaagse 2008
Kazem Moallemzadeh: Printkosten Nawrooz
2008
Kazem Moallemzadeh: Boodschappen
Exchange 2009
Fatma Mahtab: Kostenvergoeding Benefiet
sporttoernooi
Fatma Mahtab: Boodschappen Nijmeegse
Vierdaagse 2008
Abdullah Jamali: Vergoeding kosten
Boekenproject 2009
Abdullah Jamali: Sociaal activiteit Exchange
project 2009
Abdullah Jamali: Kosten Audiologietraining
2009
Tawfiq Yazdani: Verblijf- & levenskosten
Audiologietraining
Morsal Rahim: Cadeau Exchange 2009

1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2009
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010

Achid Farooq: Kosten Tabla Nawrooz 2009
Vergoeding declaraties 2008: Mahmoud
Mohammadi
Vergoeding Levens- verblijfskosten
Audiologiekliniek: T. Yazdani

Totaal

Jaarverslag
2009-2010
	
  
	
  

€ 16,09
€ 5,00
€ 20,00
€ 47,25
€ 212,00
€ 236,16
€ 32,41
€ 56,50
€ 193,00
€ 79,88
€ 24,56
€ 166,15
€ 14,40
€ 20,99
€ 8,81
€ 50,00
€ 80,00
€ 31,36
€ 1.800,00
€ 15,68
€ 80,00
€ 96,02
€ 2.400,00
€ 5.686,26
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Crediteuren
1-3-2010
30-6-2010
19-1-2010
20-1-2010
28-1-2010
16-2-2010
1-1-2010

Omeed Fakiri: teveel ontvangen voorschot
Cultureleavond
Gemeente Leiden: Aanvulling Subsidie
Cultureleavond 2009
Universiteit Leiden: terugbetaling borg
studentenkamers Exchange 2009
NCDO: Kostenvergoeding Vliegerworkshops
MYW 2009
Morsal Rahim: Terugbetaling Borg
huurmateriaal Cultureleavond 2009
IFMSA NL: Betaling verkochte fietsen
Exchange
Teruggave teveel ontvangen voorschot Edris
Mahtab
TOTAAL

€ 35,34
€ 300,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 103,17
€ 120,00
€ 88,23
€ 3.646,74

01-01-2010 / 31-08-2010
Ik, Abdullah Jamali, nam per 1 januari 2010 de functie van Penningmeester van Stichting
Afghaanse Jongeren KEIHAN over van dhr. Kazem Moallemzadeh.
Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat met betrekking tot mijn functie als
Penningmeester de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 augustus 2010. Vanaf 1
september 2010 tot en met 31 augustus 2011 is dhr. Omeed Fakiri gekozen als
penningmeester van de stichting.
INKOMSTEN
Donaties
t/m 26-08-2010

Totaal aan donaties

€ 240,00

Totaal aan Inkomsten

€ 438,51

Culturele avond 2009
t/m 30-06-2010
Eenmalige acties
t/m 08-02-2010

Eigen bijdrage cursus verslag schrijven

24-4-2010

HealthNet TPO: vertaling

€ 200,00

t/m 28-06-2010

Overige posten

€ 137,49

Totaal

€ 40,00

€ 377,49

Academic Exchange 2009
t/m 31-12-2009

Totaal aan Inkomsten

€ 2.620,00

Academic Exchange 2010
t/m 08-07-2010

Totaal aan Inkomsten

€ 146,00

Nawrooz 2010
t/m 21-05-2010

Jaarverslag
2009-2010
	
  
	
  

Ontvangen vergoeding
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Vliegerworkshops 2010
t/m 25-08-2010

Totaal ontvangen vergoedingen

Totale Inkomsten

€ 2.000,00
€ 9.215,83

UITGAVEN
Culturele avond 2009
t/m 31-12-2009

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€

237,00

Eenmalige acties
20-1-2010

COS Zuid_Holland cursus verslag schrijven

t/m 08-07-2010

Totaal kosten Infoavond

€ 235,10

t/m 26-08-2010

Overige posten

€ 221,42

Totaal

€ 80,00

€ 536,52

Academic Exchange 2009
t/m 08-01-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 16,09

Academic Exchange 2010
t/m 07-07-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 1.006,00

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 2.324,51

Nawrooz 2010
t/m 06-04-2010

Boeken/Medischemateriaal 2010
t/m 13-06-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 782,55

Totaal gemaakte kosten

€ 107,21

Administratie 2010
t/m 26-08-2010

Vliegerworkshops 2010
t/m 16-05-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 69,80

Pas bijdrage - Rente bank

€ 58,60

Bank
t/m 26-08-2010
Totale Uitgaven

€ 5.138,28

Resultaat Bestuursrekening
Totale Inkomsten

periode 01-01-2010 t/m 26-08-2010

€ 9.215,83

Totale Uitgaven

periode 01-01-2010 t/m 26-08-2010

€ 5.138,28

Resultaat

periode 01-01-2010 t/m 26-08-2010

€ 4.077,55

Jaarverslag
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Balans
Bestuursrekening
1-1-2010

€ 8.215,71

26-8-2010
Mutatie
balanssaldo

€ 12.293,26
€ 4.077,55

Debiteuren
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2009
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010
1-1-2010

Edris Mahtab: kostenvergoeding administratie
2006
Omeed Fakiri: Kostenvergoeding
Vliegerworkshop Groningen 2009
Omeed Fakiri: kostenvergoeding administratie
2006
Slechthorende kinderen Kabul
Kazem Moallemzadeh: Boodschappen
Nawrooz 2007
Kazem Moallemzadeh: Brandstofkosten
Nijmeegse Vierdaagse 2008
Kazem Moallemzadeh: Printkosten Nawrooz
2008
Kazem Moallemzadeh: Boodschappen
Exchange 2009
Fatma Mahtab: Kostenvergoeding Benefiet
sporttoernooi
Fatma Mahtab: Boodschappen Nijmeegse
Vierdaagse 2008
Abdullah Jamali: Vergoeding kosten
Boekenproject 2009
Abdullah Jamali: Sociaal activiteit Exchange
project 2009
Abdullah Jamali: Kosten Audiologietraining
2009
Tawfiq Yazdani: Verblijf- & levenskosten
Audiologietraining
Morsal Rahim: Cadeau Exchange 2009
Achid Farooq: Kosten Tabla Nawrooz 2009
Vergoeding declaraties 2008: Mahmoud
Mohammadi
Vergoeding Levens- verblijfskosten
Audiologiekliniek: T. Yazdani

Totaal

€ 236,16
€ 32,41
€ 56,50
€ 193,00
€ 79,88
€ 24,56
€ 166,15
€ 14,40
€ 20,99
€ 8,81
€ 50,00
€ 80,00
€ 31,36
€ 1.800,00
€ 15,68
€ 80,00
€ 96,02
€ 2.400,00
€ 5.385,92

Crediteuren
1-9-2010

Jaarverslag
2009-2010
	
  
	
  

Teruggave teveel ontvangen voorschot Edris
Mahtab
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Jaarplan 2010-2011

Jaarplan Stichting KEIHAN
September 2010- september 2011
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan van stichting KEIHAN. Dit jaarplan geeft een inzicht in de voornemens van
de stichting en haar leden voor het bestuursjaar van september 2010 tot september 2011. Het
jaarplan begint met een inleidend deel over stichting KEIHAN en haar doelstellingen. Het tweede
gedeelte omvat een aantal aanbevelingen van het vorige bestuur evenals een beschrijving van wat
het Dagelijks Bestuur (DB) zelf aan concrete acties en activiteiten onderneemt om de gestelde
doelstellingen voor het nieuwe bestuursjaar te realiseren en te ondersteunen. Dit gedeelte wordt
afgesloten met een overzicht van een planning van alle projecten en activiteiten die in het nieuwe
bestuursjaar zullen worden voorgezet en uitgevoerd. Aansluitend aan de activiteiten planning volgt
op pagina 5 de voorgestelde begroting voor het bestuursjaar van september 2010- september 2011.
De begroting van Stichting KEIHAN is tot stand gekomen na overleg tussen het AB en DB, en de
onderbouwing is gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen, beleidskeuzes en de planning van
de activiteiten voor het komende bestuursjaar. De planning van de activiteiten kunnen afwijken en
is de jaarplanning is flexibel wat betreft nieuwe activiteiten die in het begin van het jaar nog niet
zijn gepland.
Dit jaarplan is voornamelijk tot stand gekomen door de beleidsprioriteiten die het Dagelijks
Bestuur (DB) in samenspraak met het Algemeen Bestuur (AB) in het begin van het bestuursjaar
heeft vastgesteld. Bij de invulling van het jaarplan heeft het bestuur van september 2010- september
2011 een aantal uitgangspunten gehanteerd die de leden van stichting KEIHAN als leidraad zullen
hanteren bij algemene koers voor het nieuwe bestuursjaar en bij het uitvoeren van de activiteiten. In
de uitwerking van het jaarplan in 2009-2010 is er een goed begin gemaakt in de professionalisering
van de stichting. In het nieuwe bestuursjaar zal daarom een verdere professionalisering van de
stichting plaatsvinden. De leden van het DB willen met een meer professionele aanpak een nieuwe
fase ingaan waarbij verbetering van het huidige PR beleid; verbetering van
fondsenwervingsactiviteiten en verbetering van de samenwerking tussen AB en DB leden dan ook
belangrijke speerpunten zullen zijn voor het nieuwe bestuursjaar. Uit het vorige bestuursjaar komen
een aantal doorlopende of voorbereide projecten welke in 2010- 2010 worden voortgezet, dit betreft
voornamelijk het Medicine Exchange Programma, het gynaecologie project, anatomie project, de
teambuildingsactiviteiten, medische spullen, het Informatieboekje en de vliegerworkshops.

Dagelijks Bestuur 2010-2011
Fatma Wakil Voorzitter
Jawid Dehpoor Secretaris
Omeed Faqiri Penningmeester

1.2 Algemeen over Stichting KEIHAN
Stichting KEIHAN is een Afghaans- Nederlandse stichting, die in 2005 is opgericht door een groep
hoogopgeleide Afghaanse studenten die op een georganiseerde wijze van betekenis wilden zijn voor
de Afghaanse gemeenschap in Nederland en een brug wilden slaan tussen Nederland en
Afghanistan. Sinds 2005 is stichting KEIHAN uitgegroeid tot een van de actieve stichtingen binnen
de Afghaanse gemeenschap in Nederland.
Jaarverslag
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Algemene doelstellingen stichting KEIHAN:
• Hulpverlening aan Afghanen in Nederland ter ondersteuning bij onder andere integratie en
educatie.
• Kennis verschaffen van de Afghaanse en de Nederlandse taal en cultuur.
• Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in Nederland
• Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het bijzonder jongeren ter
ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing.
• Samenwerken en netwerken opbouwen met andere (inter)nationale organisaties en
belangstellende personen in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de bovengenoemde
doelstellingen.
Vanuit deze doelstellingen ondersteunt en voert Stichting KEIHAN projecten uit op het gebied van
‘Educatie’, ‘Integratie’, en ‘Ontwikkelingssamenwerking’:
Educatie: onder dit thema probeert stichting KEIHAN aandacht te besteden aan educatie in de
breedste zin van het woord: bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap, met name de
jongeren. Stichting KEIHAN organiseert activiteiten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis
e.d. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van
onderwijs verder te ontplooien.
Integratie: een van de belangrijkste taken van Stichting KEIHAN is het bevorderen van de
integratie van Afghaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Cultuur speelt hierbij een
belangrijke rol; weinig kennis over een cultuur kan namelijk voor verwarring en onbegrip zorgen.
Om dit te voorkomen organiseert Stichting KEIHAN verschillende culturele activiteiten, waarin
Afghanen op de hoogte worden gesteld van de Nederlandse cultuur. Deze culturele activiteiten
bestaan uit onder andere lezingen, workshops, culturele uitjes en het vieren van traditionele
feestdagen, die een educatief en leerzaam karakter hebben.
Ontwikkelingssamenwerking: stichting KEIHAN streeft naar een stabiele en welvarende
Afghanistan. Een goed functionerende gezondheidssysteem is daarbij van belang. Daarom zet
KEIHAN zich in om actief bij te dragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Afghanistan.
Daarbij gaat het om structurele hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs zoals het
verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar door middel van
kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma en trainingen hier in Nederland; ziekenhuizen en andere
medische praktijken voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland.
1.3 Aanbevelingen Dagelijks Bestuur september 2009- september 2010
Het DB van september 2009-september 2010 heeft haar taken overgedragen aan het nieuwe DB
tijdens een formele overdracht, dat plaatsvond in juni 2009. In het afgelopen bestuursjaar is het
bestuur erin geslaagd om een aantal knelpunten op het gebied van coördinatie van projecten door
het DB, te verbeteren door duidelijke afspraken te maken tussen het DB en AB en bepaalde AB
leden specifieke taken te geven.
Een aantal knelpunten die de stichting nog steeds ervaart, betreffen de overvloed van
verschillende activiteiten doordat stichting KEIHAN in toenemende mate door externe organisaties
en individuen wordt benaderd en geraadpleegd en waardoor langlopende projecten op de
achtergrond dienen te raken.
Een ander specifiek punt van aandacht vormt de promotie van Stichting KEIHAN als geheel
en de promotie van activiteiten en projecten op zich. Het vorige bestuur heeft tijdens een algemene
Jaarverslag
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Beleidsdag in oktober 2009 haar zorgen geuit over de vaak late en zwakke promotie van stichting
KEIHAN als geheel en de individuele promotie van activiteiten, alsmede de slechte kwaliteit van
huidige promotiemateriale zoals nieuwsbrief, visitekaartjes, folders etc.
Een ander belangrijk knelpunt betreft de fondsenwerving van de stichting: stichting KEIHAN
heeft in het verleden voornamelijk fondsen genereerd die alleen voor specifieke projecten (bijv.
Exchange Program) waren besteed. De Stichting is er tot op heden niet in geslaagd om op een
structurele manier fondsen te vinden. In verband hiermee is de uitvoering van sommige activiteiten
vaak onzeker. Er is voor het komende bestuursjaar en in de verdere toekomst daarom heel sterk
behoefte aan structurele fondsenverstrekkers.
Het DB van 2009-2010 heeft de volgende punten ter verbetering voorgesteld:
• De samenwerking tussen AB en DB dient te worden verbeterd door concrete
taakverdelingen te maken en capaciteit van bestuursleden (boekhouding, presentatie
technieken etc.) dienen te worden verbeterd.
• Kwaliteit van de promotiematerialen waaronder website, visitekaartjes, brochures en folders
dienen te worden verbeterd
• Het DB dient een structurele manier van fondsenwerving voor de stichting te vinden. Dit
kan plaatsvinden doormiddel van een specifieke taakomschrijving op te stellen voor de PR
lid.
2. Uitgangspunten Dagelijks Bestuur 2010-2011
Op grond van de bovenstaande aanbevelingen heeft het DB van september 2010- september 2011
zich een aantal prioriteiten voor het nieuwe bestuursjaar voorgesteld, waarbij de belangrijkste zijn:
2.1 Promotie
Tot op heden heeft stichting KEIHAN haar website als voornaamste instrument gebruikt om
zichtbaarheid van de stichting in Nederland en haar activiteiten te vergroten. Daarnaast zijn er
andere instrumenten gebruikt zoals de digitale nieuwsbrief en het creëren van een eigen Facebook
pagina waarbij regelmatig activiteiten en foto’s van de stichting worden geplaatst. Echter, deze
promotie activiteiten zijn nog steeds te gering en worden door de leden vaak op een vrijblijvende
manier uitgevoerd. Hiermee heeft het DB besloten een aparte functie binnen de stichting te creëren,
waarbij in het voornaamste een lid verantwoordelijk is voor de verbetering van huidige
instrumenten en het ontwikkelen van nieuwe en uniformering van andere promotiematerialen zoals
visitekaartjes, folders, brochures etc.
2.2 Fondsenwerving:
Promotie en fondswerving gaan bij meerdere activiteiten hand in hand. Professionalisering van
fondsenwerving zal daarom een essentieel aandachtsgebied zijn voor het nieuwe bestuursjaar. Het
bestuur heeft daartoe besloten de functie van de PR lid te splitsen in twee verschillende en aparte
functies; namelijk een die zich focust op de promotie van activiteiten, en een ander die zich
uitsluitend richt op fondsenwerving. De taak van de fondsenwerver is gericht om relevante en
potentiele financierders in kaart te brengen en zoveel mogelijk deze te benaderen voor
samenwerking en financiering, al naar gelang de aard van het programma en de focus van de
financier. Het zoeken naar nieuwe contacten voor sponsoring zal daarom een belangrijk
aandachtspunt zijn voor 2010-2011.
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2.3 Uitbreiding van activiteiten of projecten op het gebied van de thema’s ‘ Educatie’ en
Integratie’:
In de afgelopen jaren heeft stichting KEIHAN verschillende activiteiten en projecten opgezet en
netwerken opgebouwd. Ondanks dat stichting KEIHAN er in geslaagd is om duurzame projecten op
het gebied van Ontwikkelingssamenwerking op te zetten (exchange programma, medische spullen
etc.), zijn activiteiten op het gebeid van de thema’s Educatie en Integratie onderbelicht geraakt
en/of verwaarloost. Het DB van 2010-2011 acht deze thema’s nog steeds relevant en van belang in
de maatschappij. Het DB streeft daarom deze twee thema’s nieuw leven in te blazen en duurzame
projecten op te starten die stichting KEIHAN nog meer dichterbij zal brengen tot het behalen van al
haar gestelde doelstellingen.
2.4 Aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden specifiek gericht op KEIHAN’s
doelstellingen:
Om versnippering van activiteiten door verschillende organisaties tegen te gaan en om zich op een
gezamenlijke wijze in te zetten voor Afghanen in Nederland en Afghanistan, is het aangaan van
samenwerkingsverbanden met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven, een belangrijke
strategie. In het bestuursjaar 2010- 2011 tracht Stichting KEIHAN daarom aansluiting te vinden bij
bestaande netwerken van Afghaanse en Nederlandse organisaties. Daarnaast, om de groeiende
aantal activiteiten van de stichting te kunnen blijven beheersen, zal het DB in komend bestuursjaar
extra aandacht besteden aan de verbetering van het vrijwilligersbeleid. Er zal een aparte emailgroep
komen voor de vrijwilligers en alumni leden, die regelmatig door het DB per email op de hoogte
zullen worden gehouden van toekomstige projecten en activiteiten.
3. Jaarplan september 2010- september 2011
KEIHAN’s activiteiten onderscheiden zich in twee groepen: langlopende projecten en eenmalige
activiteiten. Voor op staat dat alle projecten en activiteiten bijdragen aan de doelstelling van
Stichting KEIHAN. Het nieuwe DB streeft er naar om ook op het gebied van de thema’s Educatie
en Integratie langlopende projecten op te zetten. Onderstaand vindt u de planning van de
voorgestelde activiteiten en projecten voor het bestuursjaar september 2009- september 2010; deze
lijst is zeker niet compleet en dient vooral ter illustratie.
3.1 Jaaroverzicht projecten en activiteiten september 2010- september 2011
• September: 23 September deelname Jongerenevenement Dutch Coalition on Disability and
Development (DCDD)
• Oktober: Promotie activiteiten KEIHAN
• November: 13 november AfghanistanDag
• December: Integratie activiteit
• Januari 2011: Openingsceremonie exchange inclusief verjaardagsfeest KEIHAN 5 jaar en
Start Exchange II (t/m april)
• Februari 2011: Exchange en waar mogelijk Educatie activiteit
• Maart: Exchange en Nawrooz viering 21 maart
• April: Afsluiting exchange
• Mei: Grote teambuildingsactiviteit
• Juni: Samenwerkingsactiviteit met andere organisaties
• Juli: zomerreces
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• Augustus: Bestuurswissel en verkiezingen nieuw DB

4. Begroting 2011
Stichting KEIHAN heeft er voor gekozen om jaarlijks aan het begin van het nieuwe bestuursjaar
een begroting op te stellen voor het gehele bestuursjaar dat als leidraad dient voor het bestuur en
voor de projectcoördinator van een desbetreffend project.
In dit beleidsplan wordt in detail de regeling van onze inkomsten en onze uitgaven uiteengezet.
Daarbij is er niet alleen uitgegaan van de statuten, maar ook van in de loop der tijd ontstane
huishoudelijke reglementen. Wat deels wel en deels niet op papier is vastgelegd.
Eerst zal kort worden toegelicht wat onze financiële doelstellingen zijn. Daarna volgt de begroting
voor het komende jaar.

Financiële doelstellingen
Voor de continuïteit van de stichting is het van belang dat we ervoor zorgen dat de inkomsten
voldoende zijn om onze –in het beleidsplan vastgestelde projecten te kunnen realiseren. In de
afgelopen jaar is het budget van de stichting naar een respectabele en stabiele hoogte gegroeid en
dit dient behouden, zo niet verbeterd te worden
Het is ook belangrijk om via dit financieel beleidsplan anderen zoveel mogelijk inzage te geven in
het financiële beleid van de stichting. We geven in dit plan zoveel mogelijk uitleg over de begroting
en hoe deze tot stand is gekomen. Een aantal projecten zoals promotie en educatie zijn de afgelopen
jaren wat onderbelicht gebleven. Zodoende is er dit jaar meer geld gereserveerd voor deze
projecten.
Inkomsten
We hebben om meerdere reden inkomsten nodig.
Ten eerste dienen we inkomsten te genereren om de in het beleidsplan opgenomen projecten te
kunnen financieren. Sommige van onze activiteiten lopen over meerdere beleidsjaren.
Ten tweede moeten we daar onze jaarlijkse operationele kosten mee dekken (brandstof,
autoverhuur, administratieve onkosten en cursussen ).
Ten derde hebben we inkomsten nodig om voor de continuïteit van de stichting te zorgen.
Donateurs/sponsors
Een van de belangrijkste bron van inkomsten zijn onze donateurs. Een donateur is voor ons iemand
die te kennen heeft gegeven geld aan ons te willen geven, hetzij door dit te melden bij ons, hetzij
men zelf geld stoort op onze rekening. Donateurs kunnen of zelf een gewenste bijdrage storten op
de rekening van de stichting of doormiddels van een machtigingsformulier de stichting
toestemming geven om eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag tot maximaal 20 euro van hun
rekening te incasseren. Het donateur/sponsor kan ervoor kiezen om het bedrag als een algemene
donatie of ten behoeve van één project te doneren.
Subsidie Gemeente Leiden
De Gemeente heeft ons de afgelopen jaren met verschillende projecten financieel bijgestaan
waarvoor we ze zeer dankbaar zijn. Doormiddel van onze activiteiten ondersteunen we de
Gemeente op het gebied van integratie, educatie en maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit het
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gevoel dat wij het volste recht hebben op ondersteuning vanuit de gemeente, zullen we de gemeente
de komende jaar weer om ondersteuning vragen doormiddel van subsidieaanvragen en zo nodig
bezwaarschriften.

Fondsen
Voor onze ontwikkelingssamenwerking projecten zijn we zoals elk jaar ook dit jaar afhankelijk van
andere organisatie om deze financieel mogelijk te maken. We zijn alle organisatie die ons tot nu toe
geholpen hebben zeer veel dank verschuldigd en ook dit jaar zullen we op deze organisaties en
anderen een beroep doen. Voor al onze projecten vindt u een uitgebreid projectplan met de
begroting op onze website www.keihan.org
Incidentele inkomsten
Verder kunnen er mogelijk inkomsten worden gegenereerd door allerlei activiteiten. Zoals
vliegerworkshops, benefietsportdagen, verkoop van Afghaanse hapjes tijdens verschillende
activiteiten.
Beheer inkomsten
Alle inkomsten zowel van de sponsors als de donateurs wordt in de huidige jaargang of anders in de
komende beleidsjaren in begroot. Mocht het specifiek gekozen project om wat voor reden dan ook
geen doorgang vinden, dan zal het gedoneerd bedrag worden in begroot voor een soortgelijk project
van de stichting.
Uitgaven 2010-2011
Posten	
  
DCDD	
  
Andere	
  Markt	
  
Administratie	
  
Exchange	
  2011	
  
Afghanistan	
  dag	
  
Integratieactiviteit	
  
Educatieactiviteit	
  
Verjaardag	
  KEIHAN	
  
Nawrooz	
  
Samenwerkingsactiviteit	
  
Promotie	
  
Medisch	
  basismateriaal	
  
Informatieboekje	
  
onderwijs	
  
Teambuilding	
  
Vliegerworkshop	
  
Debiteuren*	
  
Onvoorziene	
  kosten	
  
Totaal	
  

Kosten	
  (	
  EUR	
  )	
  
100	
  
100	
  
700	
  
16800	
  
200	
  
300	
  
600	
  
500	
  
800	
  
500	
  
500	
  
1000	
  
1000	
  
300	
  
100	
  
1000	
  
2000	
  
€	
  26.500,00	
  	
  
	
  

*Niet uitbetaalde declaraties van afgelopen bestuursjaren.
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Begroting 2010
INKOMSTEN
Donaties
t/m 01-08-2010

Totaal aan donaties

€ 300,00

Administratie 2010
t/m 01-08-2010

€ 350,00

Academic Exchange 2010
t/m 08-07-2010

€ 150,00

Nawrooz 2010
Voorjaar 2010

€ 3.000,00

Vliegerworkshops 2010
t/m 01-08-2010

€ 2.000,00

Crediteuren 2010
t/m 01-08-2010

€ 3.646,74

Totale Inkomsten

€ 9.446,74

UITGAVEN
Infoavond 2010
Zomer 2010

€ 250,00

Academic Exchange 2010
t/m 07-07-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 2.000,00

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 2.500,00

Nawrooz 2010
t/m 06-04-2010

Boeken/Medischemateriaal 2010
t/m 13-06-2010

Totaal uitgekeerde vergoedingen

€ 1.500,00

Administratie 2010
t/m 26-08-2010

Totaal gemaakte kosten

€ 500,00

Vliegerworkshops 2010
t/m 16-05-2010

Jaarverslag
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Totaal uitgekeerde vergoedingen
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€ 1.000,00
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Debiteuren 2010
Geheel 2010

€ 5.686,26

Totale Uitgaven

€ 13.436,26

Totale Inkomsten

€ 9.446,74

Saldo Bank

€ 8.215,71

Totale Uitgaven

€ 13.436,26

Resultaat

€ 4.226,19

Begroting van 01-01-2011 tot en met 31-08-2011
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