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Inleiding 
In dit inhoudelijk jaarverslag zullen in het kort de activiteiten van Stichting Witboek in het jaar 2016 

worden beschreven.  

Informatie 

Achtergrond Stichting Witboek  

Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd in Amsterdam. Witboek is een sociaal, cultureel 

en op educatie georiënteerde organisatie met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van sociale 

activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedingsondersteuning. De stichting richt haar activiteiten op 

wijkbewoners, ouders en jongeren.   

 

De stichting heeft als doel de participatie en integratie van haar doelgroep in de Nederlandse 

samenleving. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten 

ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting heeft 3 pijlers: 

sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. 

 

Om deze bijdrage te kunnen leveren, initieert en organiseert Stichting Witboek allerlei activiteiten. 

Deze activiteiten lopen uiteen van sociale culturele activiteiten tot sportactiviteiten. Niet alleen richt de 

stichting zich hierbij op het organiseren van  voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook waar nodig op het 

uitvoeren van trainingen en cursussen. Daarnaast verzorgt Stichting Witboek begeleiding aan jongeren 

en hun ouders op individueel niveau en lopen er woon begeleidingsprojecten. 

Stichting Witboek zich bovendien in het bijzonder op het bevorderen van de emancipatie van 

vrouwen. Hierbij richt de stichting zich specifiek op het bevorderen van de zelfstandige deelname aan 

de maatschappij door deze vrouwen. Hiertoe worden allerhande activiteiten en 

informatiebijeenkomsten georganiseerd.  

 

Stichting Witboek richt zich op een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met het organiseren 

van sociaal-culturele activiteiten proberen wij mensen samen te brengen. Onze deelnemers komen dan 

ook uit alle lagen van de bevolking en uit diverse groepen met verschillende culturele achtergronden. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle activiteiten/projecten van de stichting eraan bijdragen de 

doelgroep te bedienen, zodat ze capabel zijn om nog actiever deel nemen aan de samenleving; een 

samenleving waarin: 

- minder of geen sprake is van radicalisering van jongeren en toename van wederzijds 

begrip/respect,  

- onderwijs -en educatievoorlichting functioneel moet zijn zodat leerlingen, ouders en studenten 

goed hun weg kunnen vinden binnen het Nederlands onderwijsstelsel, 

- rolmodellen aanwezig zijn voor jongeren en studenten waarmee ze zich kunnen identificeren en 

dat de rolmodellen aan mentoring/tutoring doen, 

- de doelgroep capabel genoeg is om bij de juiste informatiebron terecht te komen als het gaat om 

onderwerpen als onderwijs, opvoeding en emancipatie, 

-  veilig leefklimaat en wederzijds acceptatie heerst en waar nodig naar wens van de doelgroep 

cultuur afhankelijke activiteiten/projecten ondernomen kunnen worden. 

 

Stichting Witboek opereert in de regio Amsterdam. De vrijwilligers die actief zijn bij de stichting zijn 

van verschillende origine, waaronder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse. Zij behoren 

tot de doelgroep van de stichting, wat tevens de effectiviteit van onze aanpak bevordert. Naast 

wijkbewoners, ouders en jongeren betrekt de stichting ook ondernemers bij de lopende projecten en 

activiteiten. De ondernemers ondersteunen de stichting financieel en door actief als vrijwilliger een 

bijdrage te leveren.  
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Missie  

Stichting Witboek kent twee essentiële en permanente doelstellingen: preventie van schooluitval en 

het vergroten van het zelf oplossend vermogen van jongeren, hun ouders en de betrokken leerkrachten. 

Allereerst wil de stichting het integratieproces van jongeren bevorderen. Om dit te kunnen bereiken 

ondersteunt Stichting Witboek jongeren in hun schoolloopbaan om vroegtijdige schooluitval te 

voorkomen zodat de jongeren zich ten volle kunnen ontplooien om hun (onderwijs)kansen binnen de 

samenleving te vergroten.  Centraal staat het weerbaar maken van kwetsbare jongeren, zodat zij 

zelfstandig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

 

Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de participatie van ouders in de 

schoolloopbaan van hun kinderen en het Nederlandse onderwijssysteem. Middels diverse 

activiteiten/projecten tracht Stichting Witboek de betrokkenheid van ouders op de leergang van hun 

kinderen te vergroten en de verstandhouding tussen beide te verbeteren. 

Doelstellingen 

De stichting stelt zich ten doel: het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, 

emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland. De stichting streeft er daarbij 

naar bij te dragen aan hun aanpassing aan de Nederlandse samenleving en daarmee uiteindelijk aan 

een vreedzame en harmonieuze samenleving in Nederland.  

Visie 

De stichting heeft drie pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. De Nederlandse 

maatschappij heeft plek voor een ieder. 

 

De visie van de stichting is dat dit kan worden bereikt middels onderwijs. Daarom ondersteunt de 

stichting jongeren bij hun schoolloopbaan.  

 

Daarnaast tracht Stichting Witboek ook een steentje bij te dragen aan de integratie van de ouders van 

deze kinderen. Dit wil de stichting bereiken door hen te stimuleren tot actieve participatie bij de 

schoolloopbaan van hun kinderen. Ook gelooft de stichting dat het bevorderen van de verstandhouding 

tussen deze ouders en hun kinderen hiertoe van belang is. 

Ieder kind verdient een plek binnen onze maatschappij. Stichting Witboek zet zich daarom in voor 

jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. De stichting richt zich op jongeren met moeilijkheden 

van iedere aard. Zo zijn jongeren die problemen hebben op school bij ons welkom en bijvoorbeeld 

jongeren met een problematische thuissituatie of een leerachterstand.  

Doelgroep 

Stichting Witboek richt zich op alle burgers van Amsterdam en Nederland in het algemeen van jong 

tot oud. 

Stichtingsbestuur 

Bestuurswijziging 

In 2016 hebben bestuurswijzigingen plaatsgevonden. De heer C.A. Buijs is uitgetreden van 

zijn functie als zijnde vice-voorzitter. Verder is mevrouw C.Y. Akgul uitgetreden vanuit zijn 

functie als zijnde secretaris. Daarnaast is ook de heer O. Tiryaki uitgetreden vanuit zijn 

functie als zijnde penningmeester. Hiervoor zijn in de plaats de heer M. Ordu toegetreden als 

penningmeester en de heer O. Umucu als zijnde secretaris. 

 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- Dhr. I. Ozgul / Voorzitter 

- Dhr. M. Ordu / Penningmeester 

- Dhr. O. Umucu / Secretaris 
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Volgende activiteiten zijn in het jaar 2016 door Witboek 

ondernomen 
 

Inrichting Saraburgerhart activiteitencentrum (SBAC)  

Stichting Witboek is hard bezig met de inrichting en verbouwing van het nieuwe gebouw. Het 

doel is om de diverse cultuur en maatschappij gerelateerde activiteiten van de stichting te 

coördineren en uit te voeren in het pand Sara Burgerhartstraat. De activiteiten zijn gericht op 

maatschappelijke participatie voor de wijk en belangstellenden. De activiteiten worden op non-profit 

basis georganiseerd. De inrichting en exploitatie van het pand zal een weergave zijn van de activiteiten 

waar Stichting  voor staat. De stichting staat voor een laagdrempelige aanbodgerichte ontmoetingsplek 

voor de wijk en buurtbewoners. De stichting is hard bezig met de verbouwing en herinrichting. De 

volgende fases zijn inmiddels afgerond en de ruimtes zijn gereed voor gebruik: 

 

Fase 1:  Ruimte voor educatieve doeleinden 

 

Fase 2:  

- Een bijeenkomstenruimte op de begane grond 

- Een Conferentieruimte op de 1e verdieping 

 

Fase 3:  Kantorencomplex voor organisaties met maatschappelijke doeleinden. 

 

De volgende fase is het gereed maken van de studentenhuisvesting. De startdatum is onbekend van de 

verbouwing en inrichting. De stichting moet eerst de financiering en bouwvergunningen regelen.  

Voorlichting voor ouders 
Vol overtuiging houden we als Stichting Witboek vol dat een kind in samenhang opgroeit met zijn 

ouders en directe omgeving. Om een gezonde relatie te kunnen creëren tussen kind, ouder en Witboek 

is een informatief seminarie georganiseerd over de ontwikkeling van kinderen. Deze voorlichting is 

binnen het pand van Stichting Witboek gegeven. De opkomst bestond uit 20 vaders en moeders van 

kinderen die af en toe deel namen aan de activiteiten van Witboek. 

Film avonden 
Zo'n 40 studenten zijn beloond met een filmavond op locatie. Een filmavond is min of meer een 

beloning voor de studenten voor hun motivatie en inzet. Wanneer studenten positief benaderd worden 

wordt de intrinsieke motivatie versterkt. Hierdoor presteren studenten beter en voelen ze zich 

gewaardeerd. 

Zomerfestijn 
Wat is een leukere manier om het jaar af te sluiten dan met z’n allen bij elkaar te komen bij een leuk 

festival voor jong en oud waar volop gegeten kan worden, genoten kan worden van elkaars 

gezelschap, muziek, sport en het weer. Dit is een leuke gelegenheid geweest voor zowel kinderen als 

hun ouders. Tevens was er volop interactie tussen diverse bevolkingsgroepen. 
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Sport voor jongeren en ouderen 
Stichting Witboek organiseert met regelmaat sportactiviteiten voor jongeren en ouderen in 

Amsterdam. Sporten is niet alleen gezond, maar een welkome afwisseling tijdens de lange 

schooldagen en dagelijkse bezigheden. Door de jongeren te betrekken in groepsactiviteiten wil 

Stichting Witboek hen uit hun gewone omgeving trekken en in een stimulerende omgeving plaatsen. 

Door de jongeren te stimuleren samen bezig te zijn wil de stichting hen ondersteunen in het vergroten 

van hun sociale vaardigheden en het opbouwen van een vriendenkring. 

 

In deze hoedanigheid heeft Witboek op verschillende momenten een sportzaal afgehuurd, zodat 

studenten, vrijwilligers kunnen sporten. Aan de sportactiviteiten doen zo'n 20 deelnemers mee.  

 

Moederdag 8 mei 2016 
Stichting Witboek heeft deelgenomen aan de Moederdag viering op 8 mei 2016. In samenwerking met 

Stichting Waterval is er een bezoek gebracht aan bejaardenhuis Cordaan De Boeg in Bos en Lommer.   

 

De moeders hebben een bloemetje ontvangen van onze vrijwilligers. Er is gelegenheid geweest voor 

een gesprek. Het was een geslaagde dag.   

 

Seminar: ‘Praten met je kind in de puberteit’ 16 Maart 2016 
Op 16 maart 2016 is er een bijeenkomst ‘communiceren met je kind in de puberteit’ georganiseerd. 

Twee (ortho)pedagogen hebben hun expertise over dit onderwerp gedeeld. 

 

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de communicatie met pubers in principe niet anders 

werkt dan de communicatie tussen volwassenen. De kunst van communiceren met pubers is het actief 

luisteren naar het kind en in duidelijke bewoordingen jouw boodschap als ouder/opvoeder 

overbrengen. De vaardigheid om op deze manier te communiceren met je kind, versterkt zich met 

name door een positieve benadering naar het kind toe, waarbij de nadruk ligt op een 

oplossingsgerichte instelling waarin de mening van het kind ook een rol speelt. 

 

Aan de bijeenkomst hebben 14 personen deelgenomen. 

 

Benefietavond 4 april 2016 
Om haar educatieve, culturele en kunst gerelateerde activiteiten te kunnen realiseren heeft Stichting 

Witboek een complex gekocht aan de Sara Burgerhartstraat 1 in omgeving Bos en Lommer te 

Amsterdam. Hiertoe heeft de stichting op maandag 4 april 2016 een benefietavond ten behoeve van dit 

complex gehouden. Het was een succesvolle avond. Dank aan alle donateurs en vrijwilligers voor hun 

steun ! 

 

Activiteit Sollicitatietraining 25 April 2016 
Er is een ‘sollicitatietraining’ op 25 april 2016 georganiseerd. De training werd verzorgd door personal 

coach en trainer Sarita Bajnath. 

 

De concurrentie op de arbeidsmarkt is de laatste jaren verscherpt, daarom is het extra belangrijk om te 

weten waar recruiters op letten. In je sollicitatiebrief, CV en tijdens je gesprekken laten zien dat jij de 

capaciteiten en vaardigheden bezit waar de werkgever naar op zoek is, is van essentieel belang. 

 

Tijdens de training gaf Sarita Bajnath de aanwezigen nuttige tips over de do’s en dont’s gedurende een 

sollicitatieprocedure. 
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Iftar maaltijd 1 juli 2016 ‘Diner voor Samenhorigheid’ 
Onze traditionele iftar maaltijd vond dit jaar plaats op 1 juli. De vruchtbare samenwerking tussen 

Melyoon, 180 Amsterdammers en Stichting Witboek, die beide diversiteit hoog in het vaandel hebben 

staan, mondde uit in een inspirerende avond. Ramadan is een maand van bezinning, saamhorigheid, 

tolerantie en liefdadigheid. Zowel Stichting Witboek als Melyoon geloven in de kracht van verbinding 

en diversiteit. Amsterdam kan met 180 nationaliteiten the most diverse city in the world genoemd 

worden. Het is een kunst om de waarde van deze kleurrijke samenleving onder ogen te zien en te 

omarmen. Zoals de burgervader van stadsdeel West, Gerolf Bouwmeester, ook benoemde dat het gene 

dat je verbindt belangrijker is dan wat je scheid. Dit is dan ook wat een van de sprekers Nasrdin Dchar 

wilt benadrukken met zijn initiatief Samen1/Ieder1.  “We moeten niet over elkaar gaan praten maar 

met elkaar het dialoog aangaan”. De aanwezigen zijn opgeroepen om op 25 september mee te lopen 

met een mars die in Bijlmer begint en op het Museumplein eindigt. Met deze mars trachten de 

initiafnemers een deken van positiviteit over Nederland heen te gooien. Na deze daadkrachtige en 

inspirerende woorden kregen de gasten klanken vanuit de hele wereld te horen. Orbille Breedveld nam 

ons mee naar Turkije om vervolgens een sprookjesachtige overgang naar Marokko te maken. 

 

Na een swingende intermezzo kreeg de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, de heer Baadoud, het 

woord. Hij benadrukte het belang van saamhorigheid, tolerantie en eenheid met de volgende woorden; 

“We moeten leren van het verleden en de vluchtelingen gelijk laten meedoen. Wij moeten als 

Amsterdam de stad zijn die het verschil maakt en een voorbeeldfunctie vervullen”.  Zoals eerder 

genoemd kan Amsterdam zich ‘the most diverse city of the world’ noemen. Om deze kleurrijke 

diversiteit te vieren is ’180 Amsterdam’ tot stand gekomen. Een van de initiatiefnemers, Chantal 

Suissa, bracht een ode aan deze diversiteit en lichtte haar project toe. 180 Amsterdam brengt op 

creatieve wijze de diversiteit van onze mooie stad in beeld. De 180 Amsterdammers delen hun 

ervaringen met het leven in de hoofdstad en halen herinneringen op uit hun geboorteland. 

 

Na deze inspirerende speeches was het tijd voor de Iftar. Datgene wat alle aanwezigen op deze mooie 

avond bij elkaar had gebracht. Het vasten werd traditiegetrouw verbroken met een dadel. De 

inspirerende gesprekken werden vervolgd aan de eettafels. De verscheidenheid maakte het mogelijk 

om veel van elkaar te leren en om onze visies te verbreden. Al met al een fantastische avond, waar het 

jaar van de diversiteit is gevierd. Een avond vol saamhorigheid, eenheid en positieve vibes ! 

 

Cursus Nederlands  

De stichting is gestart per oktober 2016 met het aanbieden van een cursus Nederlands. Het 

doel is om mensen die nieuw in Nederland zijn te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren. 

De doelgroep zijn expats en vluchtelingen. Kennis van de Engelse taal is vereist 

 

Diner voor vluchtelingen 
 

Stichting Witboek heeft een diner georganiseerd voor vluchtelingen en vrijwilligers van de stichting 

op zaterdag 2 juli 2016. 

 

Het doel was om kennis te maken met  vluchtelingen en kregen ze de mogelijkheid om zijn / haar 

persoonlijke verhaal met de groep te delen.   

 

De stichting is van plan om meer ontmoetingen te organiseren voor vluchtelingen in het komende jaar 

2017.  
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Fundraiser 13 december 2016 

Stichting Witboek heeft een Fundraiser avond georganiseerd op dinsdag 13 december 2016 waar 

huidige vrijiwlligers, sponsoren, potentiële sponsoren en alle geïnteresseerden welkom waren.  Een 

fundraising avond met het doel om om nieuwe donateurs en sponsoren te werven. Natuurlijk ook een 

goede mogelijkheid voor kennismaking met stichting Witboek.    

 

Doel:  

- Huidige projecten en activiteiten toelichten 

- Inzicht geven in de financien 

- Fundraising 

  

Resultaten: 

- Ongeveer 25 deelnemers. 

- Huidige projecten en activiteiten zijn toegelicht. 

- Inzicht is gegeven in de financien. 

- Er is een oproep gedaan aan alle deelnemers tot niet alleen een materiele bijdrage, maar ook 

een bijdrage in de vorm als vrijwilliger.  

 


