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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ANTAR over het jaar 2016.
Het jaar begon heel anders dan verwacht! Gedurende de eerste drie maanden van het jaar verbleven Ingrid
en Minka vanwege organisatorische en persoonlijke omstandigheden onverwacht in het buitenland. Inger
deed al het praktische werk in ANTAR alleen, op afstand ondersteund door de anderen.
Moeders en oudere kinderen hebben tijdens de kindermiddagen groepjes kinderen begeleid en dat ging goed.
Niet alleen omdat het deze wintermaanden minder druk was in ANTAR, maar vooral ook omdat er weinig
kinderen deelnamen met ernstige gedrags- en autoriteitsproblemen.
We zagen hoe een ‘noodsituatie’ mensen en een groep sterk maakt: kinderen namen uit zichzelf meer eigen
verantwoordelijkheid voor hun gedrag en de sfeer in de groep. De sfeer in ANTAR was zelfs zo goed dat het
een uitstraling naar buiten had en er meer nieuwe aanmeldingen kwamen.
Een behoorlijk aantal van deze nieuwe kinderen durft nog niet een nachtje in ons weekend- en kamphuis in
Velp te overnachten. Andere kinderen mogen het niet van hun ouders. Om deze kinderen (en/of ouders) de
gelegenheid te geven om hierin een stapje te kunnen maken, hebben we slaapweekenden in ons pand aan de
Makassarstraat georganiseerd. Dicht bij huis in een vertrouwde omgeving. Dit is een groot succes gebleken,
met een deelname van gemiddeld tussen de 15 en 20 kinderen.
Na twee jaar fondsen werven is onze grote wens dit jaar in vervulling gegaan: we hebben een nieuwe
tweedehands 9-persoonsbus kunnen aanschaffen. Een degelijke bus met veel laadruimte. We zijn zo blij dat
we tijdens kindermiddagen, weekenden en kampen met de kinderen uit de stad de natuur in kunnen gaan!
Naast donaties voor specifieke doeleinden hebben we ook inkomsten nodig om de algemene, vaste kosten
van de kinderactiviteiten te kunnen financieren.
Daarvoor hebben we de afgelopen 20 jaar met regelmaat collectes gehouden waardoor we gespreid over het
jaar inkomsten binnenkregen. Door de terugtredende overheid moeten steeds meer goede doelen hun eigen
broek ophouden. Het appèl op de medemens om een donatie te geven heeft ongekende vormen
aangenomen. Als gevolg daarvan geven steeds minder supermarkten en horecagelegenheden toestemming
voor het houden van een collecte en zijn steeds meer mensen ‘geefmoe’.
Ieder jaar vraagt collecteren een grotere tijdsinvestering en nemen de collecte-inkomsten af. Dit betekent dat
we andere inkomstenbronnen moeten gaan aanspreken. Het houdt in dat we ons werk meer en anders
dienen te presenteren. Een professionele website.... wel of geen gebruik maken van sociale media.... Voor
deze omslag zijn we dit jaar bij de basis begonnen: bij een evaluatie van hoe ANTAR ontstaan is en hoe het
zich in ruim 20 jaar ontwikkeld heeft. Zo hebben we onder andere gewerkt aan het wijzigen van de statutaire
doelstelling en hebben we teksten over ons werk herschreven.
Wanneer de toekomst niet verzekerd is, besef je dat niets vanzelfsprekend is en waardeer je des te meer wat
er is. Wij danken alle kinderen, ouders, donateurs en andere betrokkenen voor de mooie, gezonde leef,speel- en leerplek die ons gegeven is en die we het afgelopen jaar met zijn allen gecreëerd hebben.
Inger, Ingrid en Minka
‘ANTAR, een thuis voor kinderen’
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Activiteiten
De activiteiten voor kinderen
Kindermiddagen

Iedere maandag – en woensdagmiddag organiseren we open kindermiddagen.
In de loop van het jaar is het aantal kinderen dat aan de kindermiddagen deelneemt toegenomen.
De kinderen zijn verdeeld in twee groepen. Inger begeleidt een groep met vooral jongens en met meisjes die
beter gedijen in een jongensgroep. Minka begeleidt een groep met de jongste kinderen en de meeste
(oudere) meisjes. Ingrid ondersteunt daar waar nodig. Af en toe ondersteunen moeders en oudere kinderen
bij de kindermiddagen.
Een moeder heeft tijdens de
kindermiddag met een aantal kinderen
falafelballetjes gemaakt. Het valt erg in
de smaak!

Vooral in de ‘jongensgroep’ is een duidelijk groepsgevoel ontstaan. Eén van de oudste jongens benut de
kindermiddagen om zijn schoolprestaties te verbeteren. Zijn gedrevenheid en plezier in leren werkt
aanstekelijk, andere kinderen zijn mee gaan doen. Vervolgens is hij zijn groepsgenootjes gaan helpen met taal
en rekenen. Dit alles komt uit de kinderen zelf. Zó is ANTAR bedoeld. Van nature willen kinderen groeien en
daarin doen wat nodig is voor zichzelf en elkaar. Onze taak is dit te stimuleren en te ondersteunen.

Op excursie bij de fietsenmaker leren we hoe we onze
band zelf kunnen plakken.
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Weekenden
Zoals reeds in de inleiding genoemd zijn we dit jaar slaapweekenden in ons pand in Amsterdam gaan
organiseren:
- t.o.v. de kindermiddagen heeft het een meerwaarde om meerdere opeenvolgende dagdelen met
elkaar door te brengen. Het is een verbreding en intensivering.
- voor kinderen die het heel spannend vinden om niet in hun eigen huis, met de eigen gezinsleden te
slapen is het een opstapje naar ergens anders dan thuis te slapen.
- het biedt een alternatief aan de (merendeels oudere) kinderen die wel naar Velp hadden gewild en
gemogen, maar niet konden omdat die kampen vanwege het geringe aantal aanmeldingen geen
doorgang vonden.
De opkomst was hoog, gemiddeld 18 kinderen. Zo’n 10 meisjes sliepen in de speel-en knutselzaal en zo’n 10
jongens in de ‘sportzaal’. Er namen meestal 6 kinderen in de middelbare schoolleeftijd deel. Opvallend was
dat deze kinderen er niet op gericht waren om onderling lekker te puberen, maar graag met de kleinere
kinderen speelden en voor hen zorgden.
Als het weer het toeliet, maakten we ’s avonds laat in het donker een wandeling door het park.
Opvallend was hoeveel angst er in veel – vooral oudere - kinderen was. Achter iedere boom verwachtten ze
een kinderverkrachter, hun angst legitimerend met Facebookverhalen en Youtube filmpjes.
Dit was aanleiding om kinderen de beginselen van zelfverdediging en weerbaarheid bij te brengen,
allereerst om een besef te krijgen dat je iets kan dóen in situaties waarin je je bedreigd voelt.
We hebben tijdens een kindermiddag een proefles gehad van een trainster die ervaring had in het geven van
cursussen aan kinderen met een ‘gebruiksaanwijzing’, maar om verschillende redenen was het geen succes.
Niet zozeer de kinderen maar vooral wijzelf zijn wijzer geworden van dit experiment.
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’s Ochtends maakten de kinderen die dat wilden een ochtendwandeling of namen een frisse duik op IJburg,
terwijl de andere kinderen zorgden dat het ontbijt klaarstond als iedereen terug was.
Daarna was het slaapweekend afgelopen, omdat de meeste kinderen op zondag naar de Arabische school
gaan.
Een punt van zorg is echter dat de kinderen geluidsoverlast veroorzaken. We zijn gehuisvest in een
appartementencomplex waar gezinnen boven en naast ons wonen. In de avond- en vroege ochtenduren
wordt het geluid van de kinderen als overlast ervaren. Hier hebben we nog geen antwoord op gevonden.
Kampen
We hebben van de verhuurder van ons weekend- en kamphuis in Velp te horen gekregen dat we nog één à
twee jaar hebben, voordat het pand gesloopt gaat worden.
Mede omdat veel kinderen niet naar Zwitserland op kamp durven of mogen, hebben we, nu het nog kan,
optimaal gebruik gemaakt van ons huis en vooral ook van de grote tuin en de bosrijke omgeving.
De kinderen die niet durfden of mochten overnachten hebben we zoals altijd de mogelijkheid gegeven om
alleen een kampdag in Velp te zijn en ’s avonds weer thuis gebracht te worden. Zo hebben vele kinderen
weer genoten van een heerlijke plek waar je kan spelen, nieuwe dingen ervaren, genieten van het zijn in de
natuur en lekker vies mag worden!
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Kindermiddagen en kampen - (g)een ‘successtory’?
Uit een zogenaamd ‘multi-problem’ gezin neemt nu het vierde kind deel aan ANTAR activiteiten. Hij heeft
vaak goede ideeën en is zo een levendige bijdrage aan de groep. Hij heeft daarbij moeite om anderen de
ruimte te laten. Hij wil alléén doen wat híj wil, is snel agressief naar andere kinderen en toont zich
respectloos naar de begeleidsters. Ondanks dat we hieraan met hem gewerkt hebben, hebben we moeten
concluderen dat hij, zolang er geen duidelijk ander gedrag komt, niet meer deel kan nemen aan de
kindermiddagen.
Een half jaar later hoorde hij dat we op kamp naar Velp gingen en gaf aan dat hij heel graag mee wilde.
We gaven hem de gelegenheid daar tijdens de kindermiddagen naar toe te werken. Maandenlang heeft hij er
met Inger naar toegewerkt, met name door trouw te worden aan de afspraak gebruik te maken van een timeout plek als hij agressie voelde aankomen en niet weg te lopen uit ANTAR als iets hem niet bevalt.
Zijn inzet was groot. Hij vroeg uit zichzelf na iedere kindermiddag om een evaluatie. Hij was zó gemotiveerd,
het was prachtig om te zien hoe ver hem dat bracht! Uiteindelijk achtten we het verantwoord om hem mee
te laten gaan op kamp.
Ook tijdens het kamp wierp zijn positieve instelling en inzet vruchten af: er waren geen noemenswaardige
conflicten met groepsgenoten en begeleidsters en vaak zagen we hem genieten. Desondanks kondigde hij op
de laatste dag aan dat hij niet meer mee wil op kamp.
Sindsdien brengt hij zijn vakantiedagen door met gamen en op straat rondhangen. Hij is niet meer
(emotioneel) bereikbaar voor ons en er zijn op dit moment geen familieleden via wie we hem alsnog kunnen
bereiken.
Het is zo pijnlijk, zo onbegrijpelijk en tegelijkertijd herkenbaar om te zien hoe iemand zijn eigen geluk afwijst.
Wij kunnen niet beoordelen of deze jongen een gezonde of ongezonde keuze gemaakt heeft. Wellicht kan hij
zijn thuissituatie niet dragen als het ‘te goed’ met hem gaat.
Mensen vragen weleens of we succes hebben met wat we doen in ANTAR. Wij menen dat ANTAR een
bijdrage is aan het leven van kinderen, maar hoe meet je dat?
Wij gaan ervan uit dat alles wat ècht is, blijft. Echte ervaringen zitten in je, ook al loochen je ze (op dit
moment). Voor ons is het relevant dat wij het juiste doen, los van wat iemand daar zelf verder mee doet.
Juist het feit dat wij keuzes kunnen maken, is wat ons in staat stelt om als mens te groeien.

Lichtfeest en Zonnefeest
Dit jaar hebben we voor het eerst in jaren
geen ‘Zonnefeest’ gehouden. De hoge kosten
van de huur van een dubbeldekker bus die we
nodig hebben om met z’n allen naar Blijburg te
gaan en de tijd die het kost om het feest te
organiseren waren ons dit keer te veel in
combinatie met alle andere dingen die gaande
waren voor de zomervakantie.
Het Lichtfeest in december werd ingeluid door
onze dansers en danseressen die versierd
waren met lichtjes. Vele moeders hadden een
lekker gerecht gemaakt en met de kinderen,
hun broertjes, zussen en met andere kinderen
die met ANTAR verbonden zijn, hebben we
samen gespeeld, geknutseld, gedanst en
gegeten.
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Activiteiten nodig voor de voortgang van de kinderactiviteiten / randvoorwaarden
Huisvesting
Amsterdam
Zowel in april als in december is het ICT bedrijf Netapp weer een volle dag komen klussen. Er is weer zoveel
werk verzet! Ikea kasten zijn in elkaar gezet, alle ramen zijn gewassen, auto’s in de was gezet, 200
bananendozen zijn verhuisd en ons 22 meter brede balkon is schoongespoten! Ook de medewerkers van een
groot hotel hebben ons een dag geholpen. Op Sinterklaasdag hebben ze een houten speelhuisje cadeau
gedaan. Het oude was niet meer te repareren en de kinderen spelen zó graag in zo’n klein, intiem huisje, dat
‘Sint’ hun wens in vervulling heeft laten gaan.

Een praktisch punt is dat de ene na de andere luxaflex kapot is gegaan. Daarnaast geven de luxaflexen een
kille sfeer. We hebben oude gordijnen laten vermaken als tijdelijke oplossing voor de ergste plekken, en
trachten een donatie te krijgen voor nieuwe luxaflexen en gordijnen.
Eén uit de categorie ‘Kleine dingen die veel tijd vragen’: een al jarenlang slepend probleem is de voordeur die
niet goed sluit. De verhuurder acht zichzelf alleen bevoegd om met het zoveelste lapmiddel te komen omdat
alleen de Vereniging Van Eigenaren een beslissing kan nemen om de voordeur te vervangen. En zo moeten
we steeds als iemand het pand verlaat controleren of de deur niet open staat. Regelmatig belt de
alarmcentrale ’s nachts of als we ver weg op kamp zijn omdat het alarm afgaat doordat de wind de deur doet
bewegen.

Velp
De eigenaar van ons weekend-en kamphuis in Velp heeft ons medegedeeld dat het huurcontract binnen
afzienbare tijd niet meer verlengd zal worden. Het pand zal binnen één à twee jaar gesloopt worden voor de
bouw van nieuwe villa’s.
We hebben ons bezonnen op onze wensen voor een nieuw weekend- en kamphuis en hebben dit verwoord in
een flyer waarin we mensen vragen of ze een kampplek voor ons weten. Daarnaast hebben we ons
georiënteerd op de mogelijkheden die er zijn voor een nieuw kamphuis. En natuurlijk genoten we enorm van
de tijd die we er met de kinderen nog door konden brengen!
Belangrijk was dat de berenklauw wederom aangepakt moest worden. Vorig jaar heeft een hoveniersbedrijf
opdracht gekregen om de berenklauw definitief te verwijderen en te zorgen voor een gazon waarop de
kinderen kunnen spelen. Het gras is niet gaan groeien en de berenklauw is weer teruggekomen.
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Alhoewel we weten dat we niet meer zo lang gebruik zullen maken van de tuin, was deze investering om de
tuin nogmaals aan te laten pakken tóch nodig zodat de kinderen geen brandwonden van de berenklauw
kunnen krijgen. Een ander bedrijf heeft de tuin dit keer, nog grondiger, aangepakt en dit keer met succes.
Onze trampoline was versleten en een nieuwe moest gekocht worden. Op internet heeft Inger met de
kinderen een tweedehands exemplaar gezocht, maar bij de verkoper aangekomen bleek de trampoline helaas
toch een gat in het doek te hebben. Vervolgens is er een nieuw exemplaar uitgezocht. Deze werd maar niet
bezorgd en na vele weken bleek dat de webwinkel failliet was en we ons geld kwijt waren. Met de derde
trampoline ging het volgens wens. Samen met alle kampkinderen hebben we hem opgezet en natuurlijk
meteen maximaal gebruikt. In ANTAR leren kinderen veel verschillende dingen op een natuurlijke wijze, zoals
het gebruik van internet, bewustwording van allerlei aspecten die komen kijken bij het doen van aankopen,
omgaan met teleurstellingen, praktische/technische vaardigheden en samenwerken. Dit trampolineverhaal
is een illustratie van wat ANTAR is: een (samen) leef,- speel- en leerplek.

Hongarije
Een erfenis heeft ons in staat gesteld een kleine vakantiewoning in een voormalig socialistisch vakantiepark in
Hongarije, omringd door bos en met een groot zwem-meer te kopen, onder andere voor de kinderkampen.
We hebben voor de renovatie en verbouwing een Engelssprekende, moderne architect aangetrokken, zodat
na een goede voorbereiding de verbouwing in twee maanden klaar zou zijn. Gebleken is dat dit per definitie
onmogelijk is in Hongarije. Onder andere omdat mensen alleen maar werken wanneer de opdrachtgever ter
plekke aanwezig is en er tijdens de wintermaanden überhaupt niet in de bouw gewerkt wordt. Zo komt het
dat Ingrid tussen de kindermiddagen, kampen en collectes door snel heen en weer moest vliegen voor wéér
een bliksembezoek. Twee maanden worden waarschijnlijk twee jaar!

Transport
Aanschaf nieuwe bus
Na twee jaar is het gelukt! We hebben alle middelen bij
elkaar gekregen om de kapotte bus te vervangen door een
heel mooie, degelijke 9-persoonsbus. Het is een Mercedes
Sprinter uit 2009 in zeer goede staat. Een bevriende
garagehouder heeft hem voor ons uit Duitsland ingevoerd
en voorzien van trekhaak en imperiaal.
Hij was nét op tijd klaar voor de herfstvakantie. Daardoor
hebben 12 kinderen een heerlijke kampweek gehad in ons
weekend- en kamphuis in Velp.
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We zijn enorm dankbaar voor de duizenden statiegeldbonnen, collectebijdragen en donaties die we voor de
aanschaf van de bus hebben mogen ontvangen!

Inkomsten verwerven
Collecteplekken
Zoals in de inleiding reeds omschreven kost het véél meer tijd om collecteplekken te krijgen, en daar waar we
welkom zijn, zijn het vaak de mindere plekken. Daarnaast zijn mensen vaker ‘geefmoe’. Het feit dat we één
van de weinige collectanten zijn waarbij de donatie via een pinapparaat ter plekke overgemaakt kan worden
en het grote publiek dit inmiddels ook niet meer vreemd vindt, maakt dat we nog voldoende collecteinkomsten hebben kunnen ontvangen zonder in de financiële problemen te komen.
Pinnen
De ING was een pilot begonnen met een collectebus met een ingebouwde pinmogelijkheid. We hebben inzet
gegeven om deel te kunnen nemen aan deze pilot. Toen we uitgekozen waren om mee te doen, bleek dat
meedoen geld kostte en ook dat donateurs een van tevoren bepaald bedrag moesten pinnen. Dit past niet in
wie we zijn en hoe we collecteren. We hebben ons teruggetrokken van deelname en verkiezen onze eigen
mobiele pinapparaten te blijven gebruiken.
Fondsen
Fondsen kunnen geworven worden voor specifieke projecten. Niet voor structurele activiteiten en de kosten
van huisvesting en dergelijke. Voor het project ‘nieuwe tweedehands bus’ hadden we vorig jaar al een groot
bedrag bij elkaar. Dit jaar kregen we spontaan een donatie van Stichting Goede Doelen Breda die we gebruikt
hebben voor de aanschaf van de bus. Daarnaast hebben we zelf nog twee fondsen aangeschreven die ons
een donatie voor de bus gaven en zo werd die prachtige bus een feit!
Subsidie – een gewetensvraagstuk
Opnieuw werd gesproken over het aanvragen van subsidie. Wij verdiepten ons in de visie van overheid en
stadsbestuur. De participatiemaatschappij, de zelfredzame burger en de dragende samenleving…. We zagen
dat het hoofdmotief van de overheid niet het welzijn van haar burgers en de samenleving als geheel is, maar
dat het een verkapte bezuiniging is die op burgers afgewenteld wordt door hen op hun sociale geweten aan te
spreken. Als burgers voor elkaar moeten gaan zorgen, gaan ze elkaar aanspreken op gezond en sociaal
wenselijk gedrag. In de juiste proportie is sociale controle wenselijk, maar met het huidige overheidsbeleid en
de daarmee gepaarde opkomst van het moralisme, is de kans groot dat het doorschiet. Met als gevolg dat de
sociale controle de individuele vrijheid te veel inperkt – iets waar onze ouders en grootouders zich, vaak tegen
een hoge prijs, aan ontworsteld hebben.
We aarzelden met subsidie aanvragen. Immers, als we subsidie willen zullen we moeten aangeven dat we
bieden wat de overheid nodig en wenselijk acht. Schrijven we onze aanvraag zó dat wij dat zeggen wat men
wil horen? Is jezelf positief profileren niet hetzelfde als jezelf verkopen? Waar ligt de grens? Als je aangeeft
dat je past in de overheidsvisie, in hoeverre doe je dan niet (tenminste gedeeltelijk) mee met volksbedrog en
het in het gareel houden van het volk?
Subsidie – alleen vanuit innerlijke zuiverheid
We ontdekten dat één van de redenen waarom Minka subsidie wilde, was omdat ze dat zag als een vorm van
maatschappelijke erkenning. Zij maakte daarmee haar eigen waardering van ANTAR afhankelijk van
maatschappelijke erkenning. Ze herhaalt daarmee een oud gevoelspatroon dat dat wat er in je hart leeft
(jijzelf dus, want jij bént je hart), er alleen mag zijn als het er van andere mensen mag zijn. Dit ziende en de
bittere pijn erachter voelende, loste dit onzuivere, ongezonde motief op.
Dit is een voorbeeld van hoe ANTAR wezenlijk verschilt van andere kinderprojecten. ANTAR is voor ons het
beoefenen van het acht-voudige pad (boeddhisme). Dit omvat o.a. het streven naar handelen vanuit een
zuivere intentie, naar het juiste handelen (onbaatzuchting, mindful) en het streven naar het juiste, zuivere
levensonderhoud (werken in ANTAR is geven en wie geeft verlangt daar niets voor terug - het houdt ook in
dat je steeds heel alert bent dat de wijze waarop je inkomsten voor ANTAR verwerft volledig juist, integer is).
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Onze persoonlijke integriteit en dus ook de integriteit van ANTAR staat boven alles, ook als dat minder
financiën betekent en zélfs als dat zou betekenen dat ANTAR niet meer kan bestaan. De geest van ANTAR
blijft in dat geval intact, want een ‘niet-integer’ thuis, oftewel een plek waar mensen niet trouw zijn aan hun
hart en innerlijk weten, is geen thuís.
Nu
iedereen in de organisatie vanuit innerlijke vrijheid overheidssubsidie aan kan vragen,
we ons bewuster zijn geworden van de dunne scheidslijn tussen jezelf positief profileren en jezelf
verkopen ten behoeve van een subsidie,
en de noodzaak om een subsidieaanvraag te doen nijpender wordt,
vinden we het juist om een subsidieaanvraag voor te bereiden.

Statutenwijzigingen
Een subsidieaanvraag vereist een verwoording van ons werk in termen van missie, visie en doelstellingen.
Onze statuten dateren nog van de oprichtingstijd, toen we nog niet wisten hoe ANTAR zich zou ontwikkelen.
Nu ruim 20 jaar later is het tijd om de statutaire doelstelling conform de huidige praktijk en inzichten te
verwoorden.
Het werken aan de statutenwijziging van Stichting ANTAR kan niet los staan van het werk aan de statuten van
Stichting AEON en Vereniging GAEA. Deze drie rechtslichamen zijn onderling verbonden binnen de virtuele
koepel ‘De AEON organisatie’ en streven een gemeenschappelijk doel na: ‘het bevorderen van een oprecht
bestaan middels bewustwording’.
ANTAR is het initiatief van vereniging GAEA, een leefgemeenschap. Het financieel beheer wordt verzorgd
door Stichting AEON, omdat panden, inboedel, vervoersmiddelen, (computer)apparatuur,
kantoorbenodigdheden en andere gebruiksvoorwerpen door zowel Stichting ANTAR, vereniging GAEA en
Stichting AEON gebruikt worden. Vanuit hun onderlinge verbondenheid moet ieder rechtslichaam nieuwe
statuten krijgen. Daar hebben we dit jaar aan gewerkt.
Daarbij hebben we ons uiteengezet met thema’s als ‘wat verstaat men vandaag de dag onder de begrippen
‘visie’, ‘missie’ en ‘algemeen maatschappelijk nut’ en wat verstaan wij daar zelf onder’. Ook hebben we ons
uiteengezet met onze ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. We werken aan
een samenhangend geheel van statuten. Hiervoor hebben we dit jaar een goede notaris gevonden.

PR en ANBI vereisten
ANTAR heeft nog steeds een website die jaren geleden gemaakt is met een gratis zelfmaakprogramma,
bedoeld om snel vervangen te worden door een betere website. Teksten op de website zijn in die jaren wel
gewijzigd, maar nooit waren we voor langere tijd tevreden over die teksten. Daarnaast diende zoals gezegd
de statutaire doelstelling en dergelijke aangepast te worden. Dit is de reden waarom we dit jaar niet verder
zijn gekomen dan ons te oriënteren op bedrijven die websites bouwen.
We zijn ons er van bewust dat we te weinig aan naamsbekendheid doen. Potentiële donateurs, ouders of
hulpverleners die zoeken naar een plek voor een kind kunnen ons op internet niet vinden bij een
zoekopdracht. In 2017 zullen zowel de statutenwijziging als een nieuwe website gerealiseerd worden.
We waren laat met de boekhouding, waardoor we een inhaalslag moesten maken om aan de ANBI-vereiste te
voldoen om de jaarcijfers te publiceren. Alles was toch nog op tijd klaar, waardoor de ANBI status niet in
gevaar kwam.
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de drie vaste begeleidsters van ANTAR:

Inger Visser, voorzitter

Minka van Santen
secretaris
Inger en Ingrid zijn mede-oprichters en doen al 24
jaar alle voorkomende werkzaamheden. Minka is
nu 17 jaar actief in ANTAR.

Ingrid de Jager, penningmeester

Wij zien het als de kracht van ANTAR dat wij al 25 jaar een leefgemeenschap vormen waarin we elkaar
ondersteunen in het verwezenlijken van ons verlangen naar een authentiek leven, naar werkelijk samenleven.
Dit doen wij o.a. door gestructureerde vormen van (zelf)reflectie en toewijding. ANTAR vormt daarin een
belangrijk onderdeel. Hierover is al iets gezegd onder het kopje ‘subsidie, alleen vanuit innerlijke zuiverheid’.
Omdat er op dit moment geen andere mensen in ANTAR actief willen zijn vanuit dezelfde insteek en met
hetzelfde commitment, zijn er nu geen andere bestuursleden.
We zijn dit jaar in een proces van herstructurering van onze gehele organisatie. Wanneer dit proces afgerond
is, achten we het wenselijk om een Raad van Advies op te richten, bestaande uit ouders, mensen uit het
onderwijs en mensen uit de jeugdhulpverlening.
Vaste begeleiders, ondersteunende begeleiders en overige vrijwilligers
Veel van de kinderen die bij ANTAR komen zijn in de basis angstige kinderen, zonder vertrouwen in zichzelf en
in de ander. Dit uit zich o.a. in dwangmatig vasthouden aan bekende dingen, anderen geen ruimte kunnen
laten, naar buiten en/of naar binnen gerichte agressie, en geblokkeerde interesse en creativiteit.
Centraal in ANTAR staat dat wij als begeleiders, maar ook de kinderen en ouders, zich allen inzetten voor een
plek waar eenieder zich emotioneel veilig voelt. Waar je je deel weet van een groter geheel, dat je je
gedragen voelt door de gemeenschap. Dat is waar je je kan ontspannen, jezelf kan zijn en waar je meer van
jezelf en de wereld durft te ontdekken. Zo’n plek noemen we een werkelijk ‘thuis’.
Dit is de reden waarom de vaste begeleidsters in het werk met de kinderen in principe alleen ondersteund
worden door ouders of andere gezinsleden van kinderen die bij ANTAR komen of kwamen. Dit geldt alleen
voor mensen die contact hebben met de kinderen, niet voor de mensen die op een andere wijze bijdragen
aan ANTAR.
In ANTAR krijgt niemand betaling of vergoeding voor zijn werk.
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ANBI
Stichting ANTAR is vanaf 1994 aangemerkt als organisatie zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de
Successiewet, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband met de verandering van wetgeving
moest deze status opnieuw worden aangevraagd.
Met ingang van 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst ANTAR aangemerkt als een ANBI. Dit betekent o.a.
dat stichting ANTAR geen schenkingsbelasting hoeft te betalen over de ontvangen giften en de schenker kan
de gift of schenking opvoeren bij de belastingaangifte.

Toekomst
Het hoofddoel voor volgend jaar is het continueren van de kindermiddagen, kampen en zonnewendefeesten.
De slaapweekenden moeten in de huidige vorm stoppen i.v.m. het geluidsoverlast voor de buren.
Om kampen in Nederland te kunnen blijven organiseren moeten we een alternatieve kampplek vinden.
Dit jaar hebben we om verschillende redenen geen kamp(en) in Zwitserland gehouden. We vinden de
kampen in Zwitserland belangrijk en we zetten ons ervoor in dat die er volgend jaar weer komen.
In hoeverre deze doelen gehaald worden is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten.
Collecte-inkomsten nemen structureel af waardoor het nodig is ons te richten op andere inkomstenbronnen.
Het betekent ook dat we ons méér en anders moeten presenteren. Een betere website die voldoet aan alle
eisen is daarvoor van groot belang. We zullen onderzoeken welke voor- en nadelen er verbonden zijn aan het
gebruik van sociale media en hierin tot beslissingen komen.
Een website is een representatie van de organisatie, maar het fundament van de organisatie zijn de statuten.
Zoals reeds genoemd dienen de statuten van Stichting ANTAR te worden geactualiseerd. Dit gaat samen met
de statutenwijzigingen die ook voor Stichting AEON en Vereniging GAEA nodig zijn. We zullen ons komend
jaar verder bezinnen op herformuleringen van de visie, missie en doelstellingen van deze drie rechtslichamen
in hun onderlinge samenhang.
Enerzijds is er dus sprake van wijzigingen die nodig zijn omdat Stichting ANTAR zich verder ontwikkeld heeft
en dit een juridische weerslag moet krijgen, anderzijds vragen de maatschappelijk-economische
omstandigheden wijzigingen die waarschijnlijk ook zijn weerslag krijgen in de wijze waarop wij ons juridisch
en financieel organiseren.
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