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INLEIDING

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Antar over het jaar 2018.
Wat is er veel gebeurd in één jaar!
De belangrijkste, meest verstrekkende gebeurtenissen:
▪ opheffen van de twee rechtslichamen waarmee Stichting Antar verbonden was,
▪ aanvragen van gemeentelijke subsidie,
▪ samen met een professionele websitebouwer een nieuwe website maken,
▪ crisisopvang bieden aan een dertienjarige tweeling voor onbepaalde tijd.
De eerste drie punten houden een her-evaluatie in van wat Antar is, wat haar uniek maakt. Hiermee hebben we een
hernieuwde basis gelegd voor de toekomst van Antar.
Het vierde punt is in feite een manifestatie van het unieke karakter van Antar: persoonlijk, onvoorwaardelijk, flexibel.
Leven met twee jongens is niet alleen ingrijpend in ons dagelijks leven, maar ook voor onze looks, want deze kappers- en
visagie talenten vinden het geregeld tijd voor een make-over!
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We zijn er nog niet uit welk kapsel past bij een groot feest. Daarom hebben we het 25-jarig bestaan van Stichting
Antar in december alleen gevierd binnen de ‘Antar family’, zoals de jongens ons noemen. Voor ieder jaar bakten we
een lekkere pannenkoek!
Alle kinderen, ouders, vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen:
dank jullie wel voor 25 prachtige jaren!

Inger, Ingrid en Minka
Stichting Antar, een thuis voor kinderen

DEEL 1 - ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN
Kindermiddagen
Dit jaar zijn er vrij weinig wijzigingen in de groepssamenstelling geweest. De kinderen zijn vertrouwd met elkaar en
hebben hun eigen plekje in de groep.
De jongere kinderen in Minka’s groep willen spelen, spelen, spelen. Het zijn kinderen die op school moeite hebben
om mee te komen door hun verstandelijke vermogens, taalachterstand en/of geringe concentratievermogen. Na
een hele schooldag waarin ze van alles moeten - ‘opletten’, stilzitten’, ‘goed meedoen’, ’aardig zijn voor elkaar’ – en
een dag van frustraties van het alsmaar worstelen met de lesstof - vragen de moeders na school, begrijperlijkerwijs,
ook van de kinderen dat ze een beetje rustig gaan spelen. Dat wordt dan vaak TV kijken of computeren.
In Antar doen we niet eenzelfde appèl op kinderen. Vooral bij de grote groep jongere kinderen (5-8) zie je in het
eerste half uur de ontlading, een gevoel van vrijheid waar ze zich geen weg mee weten, omdat ze hun eigen energie
nog niet weten te binden. Daar ligt onze taak; om tegelijkertijd voldoende ruimte en voldoende structuur te bieden.
Als de energie gebonden is, komen de jongere kinderen echt tot spel,
spel dat zich bij hen vaak kenmerkt door ‘samen ieder voor zich’.
In Minka’s groep is er naast een groepje kinderen van 3 jaar, en een
groepje van vooral jongens van 4 tot 8 ook een groepje meisjes van
8-11 jaar. Zij zijn van zichzelf een stuk rustiger en houden van
knutselen en frutselen. Zij maken graag dingen die ze al kennen en
kunnen en die vooral ook niet te lang nemen. Er is geen intrinsieke
motivatie om een uitdaging aan te gaan.
Ook dit is, menen we, veelal het gevolg van de prestatiedruk vanuit
het schoolsysteem, in combinatie met de presatiedruk van niet- of
nauwelijks opgeleide ouders die er bij hun kinderen zeer de nadruk
op leggen dat ze goed moeten leren.
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Kinderen die van bewegen houden zijn in de groep van Inger.
De jongen die vorig jaar met het geven van kickboxlessen begonnen is, heeft dat dit jaar uitgebreid met kung-fu.
Er zijn nu twee kinderen die zijn vaste assistenten zijn. Na de uitleg van de ‘meester’ nemen ze alle drie een aantal
kinderen met wie ze een greep, slag of stoot oefenen.
In deze groep zie je tijdens deze wekelijkse lessen echt een Antar ván, vóór en dóór kinderen.
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Er is een aantal kinderen dat het fijn vindt om hierbij te zijn, maar zelf niet mee willen doen. Zij zitten samen aan de
ronde tafel en spelen bijv. een bordspel, maken rekensommen of kleien. Natuurlijk wordt er ook lekker gespeeld, dit
jaar is het favoriete spel om overal in het pand hutten te bouwen met doeken en matten.
Kinderen die zin hebben om naar buiten te gaan, mogen met Ingrid mee. Daar doen en beleven ze dingen zoals jezelf
aan een touw omhoogtrekken bij de skatebaan, lopen over de spannende Pythonbrug of timmeren bij Jeugdland.
Als het lekker weer is, gaan we soms met alle groepen tegelijk naar het park.

Hondenproject
Veel kinderen bij Antar zijn extreem bang voor honden. Als je naar het park of bos gaat, kom je altijd wel een hond
tegen. De angst van een paar kinderen slaat over op de rest en je hebt één gillende groep kinderen om je heen.
Vaak rennen kinderen uit angst weg, waardoor de hond ze juist achterna gaat rennen. Deze kinderen zijn dan
werkelijk in doodsangst.
Elk jaar vinden er in Nederland 150.000 bijtincidenten plaats. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans
op een hondenbeet met 86% afneemt, wanneer kinderen weten hoe ze het gedrag van honden moeten
interpreteren.
Reden voor ons om een hondenproject te beginnen. Dit wilden we al een paar jaar, maar gelukkig hebben we dit
jaar de juiste mensen met de juiste hond gevonden om dit met ons te doen.
We zien dat de lessen effect hebben, maar dat in sommige gevallen de ouders dit effect helaas weer teniet doen!
Wellicht vanuit hun ervaring en relatie met honden: in Marokko, Egypte ed. leven veel agressieve straathonden en
binnen de Islam worden honden in principe als onrein beschouwd.
De vraag die ons nu bezig houdt is of en zo ja hoe we de ouders kunnen betrekken bij het project. De ervaring leert
immers dat ouders in principe op uitnodigingen, anders dan feesten, niet komen.
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Slaapweekenden
In 2017 zagen we ons genoodzaakt om geen slaapweekenden meer te organiseren vanwege de geluidsoverlast die
we veroorzaakten. We zochten naar een vorm waarin slaapweekenden wel mogelijk zijn omdat ze een belangrijke
functie vervullen. Ze zijn immers een verbreding en intensivering van de kindermiddagen
Voor kinderen die alleen met de kampen meegaan betekent het continuïteit in de activiteiten en het groepsgevoel.
Voor de kinderen die nog niet op kamp durven is het een opstapje daarnaar door de angst aan te gaan om niet in
het eigen, vertrouwde ouderlijk huis te slapen.
Om te bewerkstelligen dat slaapweekenden minder luidruchtig verlopen hebben we dit jaar een experiment gedaan
waarbij we
- een beperkte groep, door ons geselecteerde kinderen hebben uitgenodigd i.p.v een open inschrijving.
- een apart jongens- en een apart meisjes-slaapweekend hebben gehouden.

Een bijkomend voordeel van gescheiden groepen is dat jongens en meisjes onderling een bepaalde manier van
omgang met elkaar hebben, een ‘understanding’ en daarmee een bepaalde intimiteit, die niet mogelijk is in
gemengde groepen.
Wat betreft het jongensweekend begon het nog wat te luidruchtig, maar daarna hebben we genoten van het pizza
bakken, de avondwandeling in het donker, het spannende verhaal met warme chocola en het hutten maken van de
bedden.
Het meisjesslaapweekend was veel rustiger. Opvallend is dat veel
oudere meisjes van hun moeder niet mochten blijven slapen. Om ze toch
de ervaring mee te geven, hebben we twee van hen ’s avonds laat naar
huis gebracht.

Vanaf 1 oktober bieden we crisisopvang aan twee jongens. Hun vriendjes van school mogen soms komen logeren.
Dit zijn allen kinderen uit het speciaal basisonderwijs, die continu begeleiding nodig hebben. Om deze reden werd
het teveel om naast het februari- en het meikamp ook nog de speciale slaapweekenden te organiseren.

Kampen
Er zijn 4 kampen per jaar, in februari, mei, juli en oktober. Kampen zijn niet gewoon een weekje kamp, het is een heel
proces. Welk kind wil mee en wie daarvan krijgt toestemming van z´n ouder(s)? Ouders zijn soms huiverig en er zijn dan
verschillende gesprekken nodig. Meestal zijn ook de financiën een probleem, zelfs de €50,- of een alternatieve bijdrage
in natura. En als een eigen bijdrage is toegezegd, wordt deze vaak niet gegeven.
Dat brengt ons in het dilemma dat je het enerzijds niet zo kan laten ten opzichte van de ouders die juist erg veel moeite
doen om wél een bijdrage te geven en anderzijds wil je ook niet dat de kinderen de dupe worden van het gedrag van
hun ouders. Dat laten we dan ook nooit gebeuren, maar het betekent wel voelend zoeken hoe met deze ouder(s) en
naar de andere ouders op de juiste wijze om te gaan, nu en straks bij het volgende kamp.
Winterkamp in Zwitserland
O jee, vlak voor het kamp gaat onze auto kapot en hij is te oud en versleten om hem te laten repareren!
We hebben een nieuwe tweedehands 7-persoons auto nodig. Dit zagen we aankomen en hadden het benodigde geld
alvast gespaard.
Twee weken zijn we intensief op zoek geweest naar de beste auto die we met onze middelen kunnen kopen. Er moet
nog wat aan gedaan worden in de garage en de dag voor vertrek is hij klaar! Nu kunnen we met z’n 15-en op kamp.
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We hebben zulke prachtige, volle dagen gehad. Iedere dag konden we sleeën, er was een extreem spannende
kookwedstrijd en in het dorp verderop hebben sleutelhangers gemaakt met het traditionele gevlochten stro van het dal.
Vlak achter ons huis vonden we een ree die vast zat in het hek en wiens kop
eraf gebeten was door een vos. Bloederig!
We hebben hem samen met de plaatselijke jager losgekregen en in het bos
gelegd als voedsel voor andere dieren. Het was een indrukwekkende ervaring
voor iedereen. Moe maar voldaan vielen we ’s avonds, of wat eerder, in slaap.
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Lentekamp in Ermelo
Voor het eerst in 17 jaar gingen we niet naar Velp. We hebben een
redelijk alternatief gevonden in het scoutinghuis in Ermelo.
Het was de eerste week van mei en we hadden prachtig warm
weer! Iedere dag zijn we aan het Veluwemeer gaan zwemmen en
met ons bootje gaan varen. Water doet echt wonderen met
kinderen. Gedragsproblemen? Het water lost ze op!
I.v.m. de kleine keuken werd de kookwedstrijd werd buiten
gehouden. Hier proeft de drietallige jury welk team de beste
salade gemaakt heeft. Er wordt beoordeeld op smaak, presentatie,
originaliteit, samenwerking en hygiëne.

Zomerkamp in Hongarije
De Hongaarse puszta, veroverd door de Hunnen op hun paarden. Man en paard, het zit nog in hun bloed.

7

Dus wij gaan zelf de Hongaarse cultuur ervaren. En maken in een half uur al enorme vorderingen!

Help, we zitten vast! Je met paarden verplaatsen heeft in de puszta zo zijn voordelen! Gelukkig hebben we
strandscheppen bij ons en jong en oud helpt mee. Heet en bezweet genieten we van het avontuur!

Herfstkamp in Zwitserland
Het was uitzonderlijk mooi weer. Eén dag gingen we naar Italië met een klein treintje door een wilde vallei en zagen
we de meest prachtige panorama’s. In Domodossola aangekomen, leken we in een spookstad beland te zijn.
Vanwege de uitgebreide middagmaaltijd is iedereen thuis en zijn de winkels dicht - de gelateria gelukkig niet. Omdat
het 29 C was wilden we zo snel mogelijk naar het water.
Na een heerlijke middag bij de rivier hadden we trek in een pizza, maar na de oude stad twee keer doorkruist te
hebben werd duidelijk dat je in Italië vóór 19:00 geen pizza kunt krijgen (vanwege die uitgebreide middagmaaltijd)!
Na zoveel moeite en wachten smaakte de pizza natuurlijk extra lekker! En zo beleefden we weer een cultureel
avontuur!

Zonnefeest en Lichtfeest
Dit jaar hebben we voor het derde jaar geen ‘Zonnefeest’ gehouden. De voornaamste reden is dat we enorm veel
kleine kinderen hebben die niet kunnen zwemmen en ook niet allemaal even goed luisteren. We vinden het
traditionele zwemmen en samen eten op Blijburg een te groot risico.
Het Lichtfeest daarentegen hebben we voluit gevierd.
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We begonnen met een les over het lichtspectrum. Vervolgens hebben we allerlei spelletjes in het donker gedaan.
Tijdens de maaltijd maken de leden van het kamerorkest en de dansers zich klaar voor hun opvoeringen.
Het doel van Antar is een gezonde en brede ontwikkeling van kinderen en met het oog op bewustwording speelt het
orkest stukjes in verschillende stijlen en
klankkleuren.
Hierna een dansvoorstelling op Correli’s La
Folia waarin een jongen en een meisje de
klanken die ze horen prachtig vertalen in dans.
Ook hebben we een breakdancer.
Tot slot genieten de vaders, moeders, broertjes
en zusjes samen met de Antar kinderen van
een kopje thee met de die middag
zelfgebakken roomboterkoekjes. Het was een
prachtige viering van het licht!

DEEL 2 – DE ORGANISATIE: VERANDEREN EN PROFESSIONALISEREN
Inleiding
Stichting Antar heeft te maken met een aantal interne- en omgevingsfactoren die de aanleiding vormen tot een
veranderings- en professionaliseringsproces binnen Stichting Antar.
De interne factoren zijn o.a.:
▪ Om kinderen optimale aandacht en begeleiding te kunnen bieden hebben we meer mensen nodig.
▪ Het mogelijk maken van de activiteiten (zorg voor inkomsten, de algemene en financiële administratie, de
aanschaf en het onderhoud van educatief- en kampmateriaal, het schoonhouden van- en onderhoud plegen
aan het pand, het schrijven van de benodigde verantwoordingsverslagen en de PR activiteiten, etc, etc)
naast het voorzien in ons eigen levensonderhoud is een te hoge belasting geworden voor slechts drie
mensen.
▪ Dit betekent enerzijds een wens tot het vergroten van de efficiëntie op alle gebieden, anderzijds de wens
om meer praktische ondersteuning van anderen te krijgen.
▪ Twee van de drie vaste begeleidsters zijn nu 60+. Hoe zien we de toekomst van de leefgemeenschap en
van Antar over tien, twintig jaar?
▪ Door de crisisopvang annex ‘pleegzorg’ die we sinds oktober voor onbepaalde tijd bieden aan twee licht
verstandelijk beperkte kinderen neemt de tijd die we aan de voorwaardescheppende activiteiten kunnen
besteden aanzienlijk af.
De externe factoren zijn o.a.:
▪ De gevolgen van een terugtredende overheid en de toename van de sociaal-economische tweedeling in de
samenleving heeft invloed op charitatieve instellingen: problematieken zijn toegenomen, alsmede het
aantal goede doelen. Daarmee is de concurrentie tussen de goede doelen om de beschikbare middelen van
medeburgers om de goede doelen te steunen, toegenomen. Voor Antar betekent dit praktisch dat er
alternatieven moeten komen voor de collecte-inkomsten die de financiële ruggengraat van onze stichting
vormde.
▪ Het belang van een transparante bedrijfsvoering is voor goede doelen sterk toegenomen. De voorwaarden
voor het behouden van de ANBI status zijn de afgelopen tien jaar dan ook een aantal keer aangescherpt.
▪ Mensen zijn veel meer gebruik gaan maken van internet en sociale media. Mensen betrekken bij je
organisatie, o.a. voor financiële ondersteuning, vraagt andere wegen dan vroeger.
▪ O.a. door de sociaal-economische en juridische veranderingen in Zwitserland en Hongarije zijn de projecten
die we daar zijn begonnen niet van de grond gekomen. Dit betekent dat Stichting Aeon en de
leefgemeenschap als rechtslichaam geplande activiteiten niet zullen uitvoeren, waarmee het nut van het in
stand houden van deze rechtslichamen gedeeltelijk weggevallen is.
▪ De kinderen die bij Antar komen zijn in de loop van 25 jaar veranderd in die zin dat, over het algemeen
genomen, onder meer de aandachtsspanne en het zelfstandigheidniveau van kinderen is afgenomen.
De begeleiding die kinderen nodig hebben bij de ontwikkelingsactiviteiten alsook bij de reguliere dagelijkse
activiteiten is toegenomen. We hebben meer mensen nodig om de kinderen de nodige aandacht en
begeleiding te geven.
Deze factoren vormden de aanleiding van een herbezinning op onze rechtslichamen en hun onderlinge
verbondenheid. Wat betreft Stichting Antar heeft het ook een professionaliserings-slag teweeggebracht.
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De organisatiestructuur
Het jaar 2018 is het laatste jaar dat Stichting Antar deel uitmaakt van de virtuele koepel ‘de Aeon organisatie’,
waarvan ook Stichting Aeon, een stichting ter bevordering van bewustwording en de leefgemeenschap Vereniging
Gaea deel uitmaken. Wat deze drie rechtslichamen verbindt is een gemeenschappelijke doelstelling: ‘Het
bevorderen van een waardig, oprecht bestaan’.
Ook in praktisch en financieel opzicht was er een onderlinge verbondenheid: de overheadkosten van ieder
rechtslichaam worden minimaal gehouden doordat zowel Antar, Aeon en Gaea gebruik maken van dezelfde panden,
inboedel, (computer)apparatuur, kantoorbenodigdheden en andere gebruiksvoorwerpen.
Alle drie rechtslichamen hebben een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.
Gelet op waar we nu zijn en onze toekomstwensen en mogelijkheden hebben we ons afgevraagd of het wenselijk en
haalbaar is om voor Stichting Aeon en Vereniging Gaea een Anbi erkend rechtslichaam in stand te houden.
Voordat je iets beïndigd, is het belangrijk je eerst goed begrijpt wat je eigenlijk hebt en hoe het geworden is tot wat het
is. Ook is het belangrijk om uit te zoeken welke consequenties het heeft als je er mee stopt.
Gedurende twee jaar hebben we veel geevalueerd, uitgezocht en verhelderd, met als uitkomst dat we besloten hebben
Stichting Aeon en Vereniging GAEA na ruim een kwart eeuw op te heffen.
Het financieel beheer van Stichting Antar wordt hiermee eenduidiger en transparanter dan in de voorgaande
organisatiestructuur. Ook betekent het voeren van één i.p.v. drie boekhoudingen een een aanzienlijke vermindering in
de tijd en kosten.
Professionalisering
Stichting Antar heeft zich het afgelopen jaar verder geprofessionaliseerd door:
▪ Een statutenwijziging (na 25 jaar actualisatie van de statuten naar de huidige inzichten en ontwikkelingen
binnen Stichting Antar).
▪ Hernieuwde schriftelijke verwoording van de visie, missie en doelstelling van Stichting Antar.
▪ Een efficiëntere en meer transparante financiële structuur.
▪ Efficiëntere en veiligere omgang met data en interne communicatie door de overstap naar Office 365 in de
cloud, One Drive en Teams.
▪ Een professionele website die Antar in woord en beeld goed weergeeft alsmede goed functioneert, ook op
smartphones.
▪ Een nieuw logo, hetgeen deel wordt van een nieuwe huisstijl.
▪ Actief worden op Facebook.
▪ Een integriteitsbeleid opgesteld, waar een klachtenprocedure, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, een
gedragscode en een aanstellingsbeleid voor vrijwilligers deel van uitmaken.
▪ Externe ondersteuning gezocht voor het komen tot een professionele klachtenprocedure op maat en voor het
maken van een systeem waarin kind- en presentiegegevens relatief simpel en werkbaar ingevoerd en
bijgehouden kunnen worden en waarmee tegelijkertijd statistieken hierover beschikbaar worden.
▪ Het volgen van een EHBO cursus gericht op kinderen door de vaste medewerkers.
▪ Ondersteuning door extra vrijwilligers tijdens kindermiddagen en kampen.
▪ VOG’s voor de vaste medewerkers en toegelaten tot het programma van de overheid waarin Antar kostenloos
VOG’s kan aanvragen voor de andere vrijwilligers.

10

DEEL 3 - VOORWAARDENSCHEPPENDE ACTIVITEITEN
Omschakeling naar andere inkomstenbronnen noodzakelijk
We zijn er trots op dat Stichting Antar in december haar 25-jarig bestaan kon vieren, omdat de groei van onze
organisatie plaatsgevonden heeft dankzij en ondanks het feit dat we altijd trouw gebleven zijn aan het inzicht dat
onze persoonlijke groei en integriteit op nummer één komt, en niet het ‘succes’ van de organisatie. Deze ruimte
hebben we onszelf gegeven door zelf voor onze inkomsten te zorgen en schuldenvrij te zijn; vrij van
afhankelijkheidsrelaties.
Collectes waren onze voornaamste inkomstenbron. Deze kunnen door de ondersteuning van supermarkten en de
tijdens CBF-collectevrije periodes verkregen collectevergunningen het hele jaar gehouden worden. Daarbij komt dat
collecte-inkomsten niet geoormerkt zijn zoals bijv. fondsen alleen geld geven voor een nieuw project. Zo konden we
van de collecte-inkomsten o.a. onze vaste lasten betalen.
De laatste jaren geven steeds minder supermarkten toestemming voor het houden van collectes. Het is een
‘aflopende zaak’. Met sommige supermarktmanagers is in de loop van 20 jaar een goede relatie ontstaan en zij
hebben dit jaar voor ons nog wel eens een uitzondering willen maken op hun beleid geen collectes meer toe te
staan. Het overige managementteam is het daar vaak niet mee eens. Kortom, we verwachten nog minder
toestemmingen voor 2019. Waren de collecte-inkomsten in 2018 al met € 15.000 afgenomen ten opzichte van 2017,
verwachten we voor 2019 zelfs een mindering van € 40.000 t.o.v. 2018!
Nu we 25 jaar op eigen kracht bestaan vinden we dat we in een gelijkwaardige relatie steun van de gemeente
kunnen vragen. We vragen subsidie aan en richten ons op het, meer dan voorheen, verwerven van inkomsten uit
giften van particulieren en donaties vanuit fondsen en - voor ons nieuw - crowdfunding voor specifieke projecten.
Waar mogelijk blijven we collecteren voor de uitgaven waar middels fondsen en subsidie geen financiële steun voor
te krijgen is zoals huurkosten, transportkosten, verzekeringen, onderhoudskosten, ed.
Subsidie- aanvraag: van de regen in de drup
In oktober is de aanvraag voor periodieke subsidie aangevraagd in het kader van de subsidieregeling
‘Basisvoorziening versterken pedagogisch dragende samenleving en (talent)ontwikkeling’.
In aanloop naar deze aanvraag hebben we gesprekken gevoerd met de Gebiedsmakelaar en de Beleidsrealisator
Jeugd van Stadsdeel Oost, alsmede de teamleider Inspectie Kinderopvang van de GGD.
Tot onze verbazing gaf de inspectrice aan dat we onder de Wet Kinderopvang vallen omdat we een stukje opvoeding
en verzorging bieden aan kinderen tijdens activiteiten die langer dan 2 uur per keer duren.
Zij stelde ons voor de keuze of we een Kinderopvang bedrijf willen worden of deze kwestie anders gaan oplossen.
We kregen tot februari 2019 de tijd om tot een antwoord te komen. De Beleidsrealisator gaf aan dat de subsidie
voor 2019 afgewezen wordt, omdat de koers die Antar zal nemen nog niet duidelijk is.
Half december ontvingen we de afwijzingsbeschikking. Hierin werden niet alleen andere dan de genoemde
afwijzingsgrond gegeven, maar ook een volledig onjuiste: ‘De combinatie van de aard en de duur van de activiteiten
kunnen niet geschaard kunnen onder vrijwillige inzet. Deze activiteiten vallen onder de wet Kinderopvang’. Hierbij
werden kenmerken van ons werk genoemd die niet juist zijn, zoals bijvoorbeeld dat wij kinderen van school op
zouden halen.
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Wij kunnen ons niet vinden in deze argumentatie. Immers, de activiteiten van Antar zijn in hoofdzaak
ontwikkelingsactiviteiten, waarbij het bieden van een stukje opvoeding en verzorging inherent is aan het omgaan
met kinderen en behoort niet tot de doelstellingen van Stichting Antar.
In de lijn van de GGD zou bijvoorbeeld Stichting ‘Het Vergeten Kind’ die ook weekenden en kampen voor kwetsbare
kinderen organiseert geen charitatieve instelling mogen zijn, maar een Kinderopvang moeten worden.
In de weigeringsbrief werd genoemd dat de GGD Inspectie Kinderopvang met ons in gesprek is over de
mogelijkheden en de voorwaarden waaronder Antar haar activiteiten kan voortzetten.
Het is noodzakelijk dat we in bezwaar gaan. We moeten recht zetten dat wij niet onder de wet Kinderopvang vallen,
want dat kan betekenen dat we moeten sluiten! Immers, als we Antar niet reduceren tot een knutsel-, kook- of
speelclub vallen we volgens dit oordeel onder de Wet Kinderopvang en worden dan als zodanig beoordeeld terwijl
we niet aan de wettelijke eisen aan Kinderopvang voldoen en ook niet zullen (willen) gaan voldoen.
De algemene ervaring wijst uit dat geschillen met overheidsinstanties erg lastig zijn. Vandaar dat we juridische
ondersteuning ingeschakeld hebben van een bestuursrecht advocaat gespecialiseerd in subsidierecht. Dit betekent
voor ons extra uitgaven in plaats van de gehoopte inkomsten!
Op advies van onze advocaat hebben we voorafgaand aan het
indienen van het bezwaarschrift de gemeente verzocht om een
informeel gesprek, omdat openheid en een gerichtheid op
samenwerking met de gemeente altijd de voorkeur heeft
boven een juridische confrontatie.
Helaas heeft de gemeente de afspraak tot twee keer toe
afgezegd wegens ziekte van een beleidsmedewerker en zij
blijkbaar geen mogelijkheid zagen om een vervangend collega
het gesprek over te laten nemen.
Het hoofdstuk ‘inkomsten verwerven’ is er dus één met de
nodige kopzorgen! Maar sommige ‘kopzorgen’ hadden we niet
willen missen! In december kregen we van Albert Heijn Frederik Hendrikstraat al het speelgoed dat mensen via de
‘AH Goed Zak’ gegeven hebben voor de minder bedeelde kinderen. Op de foto ziet u nog maar de helft van al het
speelgoed!

Huisvesting
We hebben een goed elektriciteitsbedrijf in de arm genomen om een uiterst hardnekkig probleem met de lichten
(elektra) in de eetruimte op te lossen en de noodverlichtingen aan te brengen. Vervolgens zijn we een stap verder
gegaan en hebben een totaalbeleid rond brandveiligheid gemaakt en een zeer goed brandalarmsysteem
aangeschaft. Een niet geplande, maar wel noodzakelijke uitgave. Alles bij elkaar bedroeg de rekening bijna €5.000!
We zijn blij dat we reserves hebben waardoor dit mogelijk is.
Alweer voor het vierde jaar kwam een team van Netapp helpen met allerlei klussen. De muren van de sport-en spel
ruimte zijn weer stralend wit geschilderd en het grote balkon achter is schoongespoten.
Ook hebben de mannen voor ons een tweedehands speelhuisje van Marktplaats opgehaald in Noord-Holland en
voor ons in elkaar gezet.
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We zijn zo blij met dit huisje! Je kan er zo goed winkeltje in
spelen. En ‘restaurantje’! De kinderen raken er niet
uitgespeeld!
We hebben toestemming aan de woningbouwcoörperatie
gevraagd om in het (bedrijfs)pand van Stichting Antar en de
logopediepraktijk met de kinderen die we
crisisopvang/’pleegzorg’ bieden te mogen wonen c.q.
overnachten aangezien onze eigen woonruimte bijzonder
klein is. Deze hebben we gekregen tot de zomer van 2019.
We hebben uitgezocht of de bestemming van het
bedrijfspand uitgebreid kan worden met een woonfunctie.
Ook hebben we de mogelijkheden uitgezocht om een ander woonhuis te gaan huren om daar met de jongens te
kunnen wonen, maar ook dit is geen haalbare zaak.
Transport
Zoals gezegd hebben we in februari de kapotte Volvo vervangen door een 7-persoons Mitshubishi, een auto die we
uitgekozen hebben vanwege zijn reputatie weinig onderhoud en reparatie nodig te hebben. Reparatie was dit jaar helaas
wel nodig aan de Mercedesbus, die Minka beschadigde tijdens het uitparkeren. Omdat het repareren van blikschade
in Hongarije vele malen goedkoper is dan in Nederland hadden we een goede reden om het zomerkamp in ons
kamphuisje in Hongarije te houden!
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DEEL 4 – TOEKOMST
Werkdoelen voor 2019
▪ Het continueren van de reguliere activiteiten, waaronder de kindermiddagen, weekenden en kampen
en zo mogelijk ook de zonnewendefeesten.
▪ Het vinden- en inwerken van geschikte vrijwilligers.
▪ Het vinden van een geschikte vertrouwenspersoon.
▪ Het indienen van steunverzoeken bij fondsen en bedrijven.
▪ Het komen tot een antwoord c.q. oplossing m.b.t. van de kwestie ‘Antar en de Wet Kinderopvang’.
▪ Het vergroten van de naamsbekendheid.
▪ Het toegankelijk maken van de website voor
Engelstaligen en de laatste puntjes op de ‘i’ zetten
wat betreft de gehele website.
▪ Het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl.
▪ Het vervangen van onze sterk verouderde laptops.
▪ Het vervangen van de kapotte keuken.

