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1 Gegevens organisatie
Naam

stichting Anders

RSIN Nummer
KvK Nummer
Internetadres
Postadres
e-mail
Rekeningnummer

802149169
41081953
www.stichtinganders.nu
Postbus 308, 5480 AH Schijndel
info@stichtinganders.nu
NL46RABO0.120.447.231

De stichting uit zich in lokale en regionale bladen. In nieuwsbrieven van de basisscholen en de
schoolkrant van het Elde college.
Op internet:
•
http://www.stichtinganders.nu
•
http://www.schijndelindialoog.nl
•
http://www.1anderfestival.nl
Social media:
•
Facebook: facebook.com/1anderfestival
•
Twitter: @stichtinganders, @sidialoog en @1ander
•
Flickr: http://www.flickr.com/photos/1ander
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2 Doelstelling
De stichting1 heeft bij de oprichting het volgende doel vastgesteld:
1. de bevordering van (multi-) culturele en sociale ontplooiing van jongeren, teneinde hen mede in staat
te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stimuleren en ondersteunen van
jongeren tot het organiseren van (multi-) culturele activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
Missie: Stichting Anders streeft naar mondiale bewustwording op lokaal en regionaal niveau
Onze waarden: tolerantie, duurzaamheid, vrijheid (en democratie vinden we een vanzelfsprekendheid)
In 2012 zijn deze waarden door het bestuur opnieuw bepaald.
We dragen dit uit in onze activiteiten zoals:
!
Organiseren van 1AnderFestival;
!
Organiseren van 1Ander Vlooienmarkt/Bazaar;
!
Mee organiseren van de Dag van de dialoog;
!
Deelname aan Platform Tolerantie en een rol in discriminatie preventie;
!
Bieden maatschappelijke stages;
!
Bieden van plaatsen voor taakstraffen van bureau Halt.

3 Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten. Activiteiten worden samen met een aantal
werkgroepen georganiseerd. Elk bestuurslid is contactpersoon van een of meerdere werkgroepen.
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Samenstelling bestuur:
Functie

Naam

e-mail

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Sikko Oegema
Carl van der Pol
Marieke van Geffen
Betty van Zutphen
Jos Kaldenhoven
Frank van Vliet
Dorien van Heertum

Voorzitter@stichtinganders.nu
secretaris@stichtinganders.nu

sikko@stichtinganders.nu
carl@stichtinganders.nu

penningmeester@stichtinganders.nu

marieke@stichtinganders.nu

betty@stichtinganders.nu
communicatie@stichtinganders.nu
Frank@stichtinganders.nu
Dorien@sichtinganders.nu

jos@stichtingsanders.nu

Coördinatoren zijn het hele jaar actief als aanspreekpunt en kartrekker van de werkgroepen en richten
zich op de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. De coördinatoren sturen vrijwilligers aan.
De coördinatoren en het bestuur hebben toegang tot een virtueel kantoor waarin het bestuur en de
werkgroepen alle documenten met elkaar delen.
Vrijwilligers zijn actief tijdens de festivalweek of een andere activiteit en werken in opdracht van de
werkgroepen.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Zij werkt alleen met vrijwilligers.
De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving. Hiertoe worden diverse activiteiten
worden opgezet zoals een vlooienmarkt in april 2014

4 Meerjarenbeleid
In 2012 heeft het bestuur haar strategie voor de komende vijf jaar vastgelegd.

4.1 Wat willen we niet?
!
!
!
!
!
!

Opheffing stichting
Kosten / risico’s festival te hoog
Geen tijd meer van de betrokkenen
Geen binding in bestuur en organisatie
Stoppen omdat er geen behoefte is aan een multi cultureel festival
Wankele financiële basis

4.2 Doelgroepen
!
!
!

!

Geografisch: Schijndel en omgeving
Demografisch: 0 tot 100
Prioriteit:
o Jeugd (6 t/m 18) basschool en Elde college
o Gezinnen (30-50): te bereiken via kinderactiviteiten/-plein (zondag middag)
Kansrijk:
o Ouderen: 65+: film, lunch en begin festival
o 18+ weten we nog niet hoe goed te bereiken

4.3 In 2017 bereikt
!
!
!
!
!
!
!
!

Meer de boer op: uitdragen boodschap
Continuïteit stichting: gezonde financiële basis, zodat bij slechte weer bij een activiteit aan alle
verplichtingen voldaan kunnen worden. Dit betekent een reserve van € 50.000;
Festival een breder aanbod (oa kunst….)
Levend festival voor alle leeftijden
Dat iedereen in Schijndel het festival kent
Organisatie die past bij de activiteiten
Voldoende vrijwilligers
Contact met alle relevante partners
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5 Activiteiten
1AnderFestival
Het 1AnderFestival is vooral een multicultureel muziekfestival
en een markt van spullen van andere landen en kunnen ideële
instellingen zich kunnen presenteren. Het festival wordt in het
tweede weekend van juni in het Kloosterpark, bij het Eldecollege in Schijndel gehouden.
Doelgroepen
!
Zaterdagavond: volwassenen
!
Zondagmiddag gezinnen
!
Zondagavond oudere jongeren
Daarnaast zijn er activiteiten door Elde leerlingen op de Elde boulevard
1Ander in de Klas
1. 1Ander in de klas: lesprogramma en optredens voor de ongeveer 1.500 leerlingen van de
3
basisscholen van Schijndel op vrijdag voor het 1AnderFestival;
2. Elde Anders week: culturele week voor ruim 2.000 scholieren van het Elde college. Deze wordt
voornamelijk door enkele leerkrachten van het Elde college georganiseerd. Ze bestaat uit workshops
op woensdag voor het festival en een eigen deel op het 1AnderFestival.

Vlooienmarkt
De vlooienmarkt wordt in het derde weekend van april in en rond ’t Spectrum gehouden en heeft als
belangrijkste doel:
!
Inkomsten genereren voor de Stichting Anders;
!
Reclame maken voor het 1Ander festival;
!
Vrijwilligers werven voor hulp bij activiteiten van Stichting Anders;
!
Duurzaamheid en tolerantie in de Schijndelse gemeenschap promoten;
!
Gezelligheid creëren voor de kraamhouders en ze daarmee binden aan de Vlooienmarkt.

Platform Tolerantie
Daarnaast is de Stichting actief in het Platform
Tolerantie van de gemeente Schijndel en speelt het
een belangrijke rol in de organisatie van de Dag
van de Dialoog. Vanuit het platform Tolerantie richt
de stichting zich sinds januari 2012 ook op de
discriminatiepreventie samen met de stichting Radar.

6 Plan voor 2013 - 2014
In 2013 en 2014 dragen we de waarden Tolerantie, Duurzaamheid, vrijheid uit in de activiteiten:
!
Dag van de Dialoog (nov, jan en …);
!
Discriminatiepreventie in samenwerking met Platform Tolerantie en organiseren van bijv. de
vredesfabriek en bezoek kamp Vught;
!
Festival op 7 en 8 juni en gebruik van de lesbrieven die door de leerlingen van het Elde gemaakt
zijn;
!
Vlooienmarkt/bazaar op 27 april;
!
Deelname Platform Tolerantie;
!
Netwerken, contacten met ander organisaties.

Speerpunten 2013
!
Externe communicatie verbeteren en nieuwe website stichting anders;
!
Financiële zekerheid vergroten, door langdurige relaties aan te gaan met partners;
!
Geplande sponsorbedragen binnenhalen;
!
Vrijwilligersbeleid versterken.
Concrete doelen voor de activiteiten zijn:
!
Certificering op milieu gebied doen
!
Dit jaar werken aan Anbi status
Festival
!
Mogelijkheden Onderzoeken naar de om recyclebaar glas te gebruiken;
!
Meer festivalgangers dan in 2013. Streven naar 3.500;
!
In onderwijsaanbod aanwezig blijven (kort en lange termijn);
!
Vrijwilligersgebeuren voor en tijdens festival professioneel organiseren;
!
Nieuw elementen:
!
Kunst: bijv. KEG, Rick Hooijberg
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!
Kinderen:
!
Duurzaamheid meer laten terugkomen (benutten in de communicatie);
!
Gezamenlijke bierinkoop met Pleinpop en Skèndel Swingt
Dag van de Dialoog: meer tafels dan in 2013. Streven naar 10;
Discriminatiepreventie: via Platform Tolerantie zorgen dat er iets georganiseerd wordt voor basisscholen.

