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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarplan van de Nederlands Arabische Vriendschapsstichting voor Taal & Cultuur 
(NAVTC) voor het jaar 2017.  
Dit jaarplan wordt als leidraad gebruikt voor het bestuur van de stichting en haar commissies.  
 
Het jaarplan geeft informatie over: 
o organisatievorm en activiteiten van de NAVTC 
o de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurs- en commissieleden 
 
Met dit jaarplan trachten wij transparant te werken voor alle betrokkenen en belangstellenden.  
Dit vinden wij van belang omdat wij vinden dat ons werk overdraagbaar moet zijn, zodat de 
continuïteit zoveel mogelijk gegarandeerd blijft.  
Wij willen belangstellenden en betrokken instanties informeren over onze doelstelling en activiteiten 
en hopen op een vruchtbare samenwerking. 
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers die naast hun taken bij de NAVTC, andere functies 
hebben zowel beroepsmatige als sociale. 
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Inleiding  
 
De NAVTC is een stichting voor mensen van alle nationaliteiten en achtergronden, met interesse 
voor ontmoeting, taal en cultuur. De stichting is in 2010 opgericht door enkele Arabische vrouwen. 
Het is begonnen met het aanbieden van een cursus Arabisch en groeide in korte tijd uit tot de 
Nederlands Arabische Vriendschapsstichting voor Taal & Cultuur, die wederzijdse integratie tussen 
mensen van Arabische en Nederlandse afkomst tot doel had. Langzaamaan heeft dit zich uitgebreid 
naar mensen van velerlei achtergronden en culturen. Het merendeel van onze deelnemers is 
momenteel nog van Arabische afkomst.  
 
De organisatiestructuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, daarnaast zijn er 
een aantal commissies verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten die genoemd worden 
in dit jaarplan. Bij het organiseren van de activiteiten wordt gezocht naar samenwerking met 
verschillende organisaties in Assen zoals wijkcentra, maatschappelijke en culturele organisaties.   
 
De stichting wil Arabische mensen kennis laten maken met de Nederlandse taal en cultuur en 
mensen uit andere culturen kennis laten maken met de Arabische taal en cultuur. Dit creëert een 
wederzijdse positieve sfeer, waardoor de integratie van Arabische mensen woonachtig in Assen op 
een ongedwongen manier gestimuleerd wordt en begrip voor elkaar toeneemt.   
 
Hoofdstuk 1  Bestuursleden & Taakverdeling 
 
1.1. Bestuursleden 
Voorzitter:  Mariette Verdaasdonk 
Vice voorzitter: Kawther Al-Baz 
Secretaris:  Anneke Bakker 
Penningmeester: Nahla Ali 
Renske Postuma 
Noura Ahmed 
Anneke Bakker 
Truus Mulder 
 
Mariette Verdaasdonk: ik heb 11 jaar met veel plezier in het Midden Oosten gewoond. De Arabische 
cultuur is een deel van mijn leven geworden. Mijn ervaringen wil ik graag delen en op die manier 
bijdragen aan meer wederzijds begrip tussen oude en nieuwe Nederlanders. 
mariette.verdaasdonk@gmail.com 
 
Kawther Al-Baz: ik ben Palestijnse van afkomst en woon 32 jaar in Nederland; ik ben moeder van 
drie kinderen. Ik wil me graag inzetten voor deze stichting omdat ik denk dat ik hiermee een bijdrage 
kan leveren aan de integratie en het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming. 
kawther.albaz@hotmail.com 
 
Nahla Ali: ik ben moeder van 2 kinderen, kom uit Egypte en woon 15 jaar in Nederland. Ik zet me 
graag in voor de NAVTC omdat ik het beeld dat mensen hebben van vrouwen in het algemeen en 
van allochtone vrouwen in het bijzonder, positief wil beïnvloeden. Bovendien wil ik een bijdrage 
leveren aan de integratie (van minderheden, Arabische mensen, vrouwen, allochtonen, 
vluchtelingen) en aan het respect voor elkaar.  
saidnada@hotmail.com 
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De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur 
van de Nederlands Arabische Vriendschapsstichting voor Taal & Cultuur.  
 
1.2. Taakverdeling 
 
Taken van de voorzitter: 

- Plannen  en voorzitten van de bestuursvergaderingen en beleidsdagen  
- Samen met de secretaris maken van de agenda voorafgaand aan de maandelijkse 

vergadering. 
- Maken  van het jaarplan, begroting, inhoudelijk en financieel jaarverslag samen met de 

penningmeester en de secretaris  
- Nakijken van uitgewerkte notulen voordat deze verspreid worden. 
- Toezicht houden op de actielijst en activiteitenkalender. 
- Registratie voor Kamer van Koophandel. 
- Als tweede (na de penningmeester) tekenen bij de bank. 
- Aanvragen subsidies (i.s.m. de secretaris). 

 
Taken van de penningmeester: 

- Bijwonen van bestuursvergaderingen.  
- Het opstellen van begroting en het maken van het financieel jaarverslag 
- Verrichten van betalingen. 
- Controleren van het incasso. 
- Controleren van de ontvangen bedragen. 
- Controle op de juistheid van de betalingen. 
- Financiële verslaglegging, waaronder: 

o Opmaken jaarverslag (balans, resultatenrekening). 
o Opmaken budget voor het komende seizoen (begroting). 

 
Taken van de secretaris: 

- Bijwonen en notuleren van bestuursvergaderingen. 
- Sorteren van de ontvangen post en bezorgen bij de bestuursleden. 
- Samen met de voorzitter de agenda maken van de maandelijkse bestuursvergadering en deze 

mailen aan alle bestuursleden en contactpersonen van de commissies.  
- Uitwerken van de notulen en deze rondmailen aan alle bestuursleden en de contactpersonen 

van de commissies. Vóór het rondsturen de uitwerking doorspreken met de voorzitter. 
- Maken  & rondsturen nieuwsbrief. 
- Uitnodigingen voor beleidsdagen opstellen en rondsturen aan alle bestuursleden en de 

voorzitters van de verschillende commissies. 
 
Huishoudelijke regel: bij het niet houden aan de afspraken, regels en taken van het bestuur, heeft het 
bestuur het recht om een persoon uit zijn functie te ontheffen, mits 2/3 van het bestuur het hier mee 
eens is. 
 
Het algemeen bestuur vergadert eens per maand, het dagelijks bestuur heeft wekelijks overleg over 
lopende zaken. 
 
Hoofdstuk 2  Commissies 
 
2.1. Commissie Arabische taal, cultuur en Islam. 
        
- Doel: Geïnteresseerden kennis laten maken met de Arabische taal, cultuur en islam en hen 

bewust maken van de wederzijdse beïnvloeding van de Arabische en Nederlandse taal op elkaar 
 
 
Inhoud & Taken: 
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- Het geven van les over de Arabische taal, cultuur en Islam aan kinderen, jongeren en 
volwassenen.  

- Arabisch sprekenden stimuleren om Nederlands te spreken en wegwijs te maken hoe dat aan te 
pakken  

- Selecteren van lesmateriaal. 
- Rapporteren over de lessen bij het bestuur 
- Aanmeldingsformulieren verstrekken aan nieuwe leden en deelnemersadministratie bijhouden. 
- Uitnodiging nieuw cursusseizoen opstellen en rondsturen aan alle deelnemers.  
- Up-to-date houden van de deelnemerslijst; hiervan 2 maal per jaar een overzicht aan het bestuur 

verstrekken. 
- In samenwerking met de brede school en de moskee: het organiseren van voorlichting voor de 

kinderen van de basisschool over de islam en de Arabische cultuur. 
 
Voorzitter commissie:  Nahla  
Overige commissieleden:  Souad, Fatma, Samar, Rana, Iman 
 
Vergaderschema in overleg met de leden van de commissie. 
 
2.2. Commissie Training Arabische Cultuur  
 
Doel: 
Kennis over de Arabische Cultuur delen met belangstellenden en professionals die beroepsmatig te 
maken hebben met mensen met een Arabische achtergrond. 
 
Voorzitter: Nahla 
  
2.3  Commissie Oriëntatie op de Nederlandse samenleving 
 
Doel: mensen met een Arabische achtergrond kennis laten maken met de Nederlandse samenleving.  
 
In 2014 en 2015 is dit gedaan door middel van een VOS cursus (Vrouwen Oriënteren zich op de 
Samenleving). In 2017 organiseren we een cursus Politieke Participatie, waarin belangstellenden 
kennis vergaren over de gemeentelijke politiek, met als doel meer diversiteit te verkrijgen in de Asser 
politiek. 
 
Voorzitter: Mariette  
Overige commissieleden: Kawther  
 
 
2.4   Commissie externe contacten en netwerken 
 
Doel: contact onderhouden met maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties in Assen en 
Drenthe, waarbij verbinding het sleutelwoord is.  
 
We maken deel uit van o.a. PLOA (Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen), de 
Netwerktafel, Bondgenoten 
 
Voorzitter: Mariette  
Overige commissieleden: Kawther  
 
2.5   Commissie PR 
 
Doel:  
Bekendheid geven aan doel en activiteiten van de NAVTC, en hierdoor deelnemers en  vrijwilligers 
werven. 
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Inhoud & Taken: 
- Aankondigen van activiteiten op de website en op Facebook 
- Website bijhouden 
- Persberichten maken en interviews geven  
- Flyers maken en verspreiden 
 
Voorzitter commissie: Renske  
Overige commissieleden: Noura (facebook), Mariette (website) 
 
 
2.6   Commissie Wereldvrouwenavonden 
 
Doel: Wereldvrouwenavonden organiseren voor vrouwen van alle nationaliteiten en achtergronden 
waarbij contact en kennismaking met elkaar centraal staan. 
 
Voorzitter commissie: Anneke Bakker 
Overige commissieleden: Truus, Samah, Azadeh, Safia 
 
2.7   Commissie Voorlichting Arabische Cultuur en Islam voor scholen 
 
Doel: Scholen in Assen kennis laten maken met de Arabische cultuur en islam. Rondleiding in de 
moskee. 
 
Voorzitter commissie: Noura 
Overige commissieleden: Nahla, Kawther, Fatma Bakiet 
 
2.8   Commissie Sport en ontmoeting 
 
Inhoud & Taken: 
-    Het organiseren van activiteiten gericht op sport & ontmoeting, zoals zwemles voor vrouwen in  
     samenwerking met zwemverenigingen. 
-    Werven van deelnemers  
-    Deelnemerslijst bijhouden 
-    Bemiddelen tussen de vrouwen en de zwemverengingen 
 
Voorzitter commissie: Nahla 
 
 2.9 Commissie Meidenclub 
 
Doel: 
Meiden van 12 – 16 jaar een plek bieden waar ze zowel activiteiten samen kunnen doen als lastige 
onderwerpen  bespreken.  
Actuele onderwerpen bespreekbaar maken.  
 
Inhoud & Taken: 
- Het organiseren en begeleiden van de bijeenkomsten  
- Thema’s uitkiezen 
- Gastsprekers uitnodigen  
 
Voorzitter commissie: Mariette 
 
2.10 Commissie fondsenwerving en financiële zaken  
 
Doel: fondsen, sponsoren en sponsoractiviteiten organiseren om de activiteiten van de NAVTC te 
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bekostigen 
 
Voorzitter commissie: Mariette 
Overige commissieleden: Nahla, Kawther 
 
Hoofdstuk 3 Stichting,  Doelstelling & Doelgroep 
 
3.1. Stichting  
 
Organisatievorm:  de NAVTC is een stichting, die bestaat uit zowel Arabische als Nederlandse 
mensen die gezamenlijk achter een ideëel doel staan, zonder het doel om winst te maken. 
 
De NAVTC kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden, maar verkrijgt zijn inkomsten door het 
aanbod van cursussen en workshops (op inschrijving), schenkingen en overheidssubsidies. 
 

3.2. Doelstelling 
 
De doelstelling van de NAVTC is wederzijdse integratie van mensen met een verschillende culturele 
achtergrond in Assen en het positief beïnvloeden van de beeldvorming over de Arabische en 
Nederlandse cultuur.  
 
Dit wil de NAVTC bereiken door middel van: 
- Stimuleren van de participatie en de integratie van Arabische en andere inwoners met een 

migrantenachtergrond van Assen in de Assense samenleving door actief mee te doen aan 
gezamenlijke activiteiten.  

- Door de thema’s taal en cultuur aan de kaak te stellen wordt er gewerkt aan het versterken van 
de vriendschapsband tussen de Nederlandse, Arabische en andere inwoners met een 
migrantenachtergrond.  

- Het doorbreken van het isolement van Arabische mensen en van anderen met een 
migrantenachtergrond.  

- Door het aanbieden van activiteiten rondom taal en cultuur wil de NAVTC een grote doelgroep 
bereiken. Deze doelgroep moet uiteindelijk zelf zorgen voor een wederzijdse positieve 
beeldvorming. 

 
Door mensen kennis te laten maken met de Arabische taal en cultuur wordt een positieve sfeer 
gecreëerd. De acceptatie van elkaar wordt vergroot, dit zorgt voor meer begrip voor elkaar en brengt 
culturen dichter bij elkaar. 
Er bestaan wederzijdse vooroordelen. Deze worden bespreekbaar gemaakt en weggenomen als 
mensen gezamenlijk aan activiteiten deelnemen. Want pas dan leren mensen elkaar kennen en zo 
kunnen ze verder nadenken over hun beeld over elkaar. Verder worden mensen meer open naar 
elkaar toe en worden angsten overwonnen. Door het organiseren van verschillende activiteiten willen 
wij werken aan het behalen van deze doelstelling. 
 
3.3. Doelgroep 
Nederlanders, Nederlanders met een migrantenachtergrond en statushouders, zowel volwassenen 
als kinderen, woonachtig in Assen of in de omgeving van Assen.  
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Hoofdstuk 4  Activiteitenkalender & Planning 
 

4.2. Planning 

De NAVTC kent een vaste vergaderstructuur voor het dagelijks en het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur vergadert één keer per maand, op wisselende avonden in de Componist.  

Het dagelijks bestuur heeft wekelijks contact. 

De commissies kennen een flexibele vergaderstructuur afhankelijk van de te organiseren activiteiten 

Activiteit Tijd Plaats In Samenwerking met Stand van 

zaken 

Cursussen 

Arabische taal 

en cultuur voor 

kinderen, 

jongeren en 

volwassenen 

Woensdag, 

donderdag, 

vrijdag 

Wijkcentrum De 

Componist 

NAVTC activiteit Loopt door 

Cursus 

Politieke 

Participatie 

Woensdagavond 

1x per 2 weken  

De Componist 

 

Gemeente Assen Loopt door 

Voorlichting 

Arabische 

cultuur + islam 

Op afspraak moskee In samenwerking met de  

moskee, scholen en 

jeugdwerker Wim Staal 

Loopt door 

Meidenclub Vrijdagavond, 1x 

per 2 weken 

De Componist NAVTC Loopt door 

Zwemles Dinsdagavond De bonte wever Aqua68 Loopt door 

Wereldvrouwen
avond 

4x per jaar  De Componist 
 

De Componist 
 

Loopt door 
 

Externe 
contacten 

hele jaar door                                  wisselend  Loopt door 
 


