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1. Inleiding
Op 14 maart 2019 is Stichting Fu Den Sani opgericht vanuit de behoefte om de persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijke positie van jongeren middels culturele initiatieven te verbeteren.
Fu Den Sani betekent zoiets als ‘van die dingen’ in het Sranang Tongo, de niet officiële taal in
Suriname. De naam verwijst naar de werkbreedte van de stichting: Fu Den Sani zet zich over de volle
reikwijdte van zowel fysieke plaats als cultuurvorm in, gebruik makend van de prachtige diversiteit
die we op onze aarde kennen. Deze rijkdom willen we overal waar mogelijk in de openbaarheid
brengen, waardoor jongeren –en met name kwetsbare jongeren- hiervan kennis nemen, eraan
deelnemen en zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen. Door van wijk tot wereldwijd
verbindingen te laten ontstaan worden onderlinge verschillen verkleind en wordt het welzijn van
deze jongeren vergroot. Stichting Fu Den Sani wil hiermee de wereld een stuk mooier maken.
We initiëren, ontwikkelen en organiseren culturele projecten die we zelf of met
samenwerkingspartners in het sociale domein en het onderwijs uitvoeren. Waar mogelijk
ondersteunen we ook projecten van anderen die binnen onze doelstellingen vallen.
De mens leeft in wisselwerking met zijn omgeving. Naast jongeren, in het bijzonder diegenen die zich
in een kwetsbare positie bevinden, richten we ons daarom ook op belangrijke volwassenen in de
sociale omgeving. De aanvliegroute hoe we de doelgroep bereiken kan per project verschillen.
Stichting Fu Den Sani is een sociaalmaatschappelijke culturele organisatie zonder winstoogmerk en
beoogt het algemene nut. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.
Dit jaarverslag is door het bestuur vastgesteld en heeft betrekking op kalenderjaar 2020. Het bestuur
legt in dit jaarverslag verantwoording af over de resultaten van het afgelopen jaar: de activiteiten
worden beschreven en er is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting over deze
periode.
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2. Voorwoord
Voor Fu Den Sani was het jaar 2020 waarschijnlijk niet veel anders dan voor organisaties in de rest
van de wereld: het werd een bijzonder en vreemd jaar. In het voorjaar waren we in voorbereiding
voor het uitrollen van onze eerste activiteiten, toen Covid-19 ons land een halt toe riep. We waren
enkele weken van slag, maar hebben ons weerbaar opgesteld en een andere aanvliegroute genomen
om onze activiteiten vorm te geven. In plaats van groots te beginnen zijn we klein maar fijn op een
digitale manier gestart en zijn de activiteiten van daaruit verder voorzichtig uitgebreid. Nu we
terugkijken kunnen we stellen dat we juist vanwege de pandemie een groot succes hebben geboekt
met ons eerste project Troubadours van Oost en dat deze manier van aanpak nu kansen biedt voor
een duurzaam vervolg. In het activiteiten overzicht van hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in.
Dingen liepen dus nogal anders dan gepland. Na de zomer kreeg de directeur door het wegvallen van
ander werk meer tijd zich te focussen op werkzaamheden voor Fu Den Sani: een positieve
ontwikkeling die geresulteerd heeft in de uitbreiding van ons netwerk en start van nieuwe
ontwikkelingen voor toekomstige projecten. Verheugd zijn wij ook met de ANBI status die we in 2020
kregen, dit stelt ons in staat onze financieringsmix te verbreden en de organisatie verder te
bestendigen. Als onderdeel van het palet aan lokale goede doelen staan we per 2021 in de
Goededoelengids van onze nieuwe vestigingsplaats Alkmaar. Met donaties en erflegaten kunnen we
ons nog gerichter in gaan zetten voor onze doelgroep alhier. Meer over de financiële stand van zaken
uit 2020 leest u in hoofdstuk 6.
Gelukkig bleven er ook dingen hetzelfde in 2020. In het oprichtingsjaar 2019 hebben we veel tijd
geïnvesteerd in het uitwerken van onze missie en visie. Dit bleek de juiste strategie, want de basis
onder onze organisatie bleef niet alleen onveranderd, zo is te lezen in onze missie en visie (hoofdstuk
3) , maar wordt begrepen en beklijft. Er is een vruchtbare voedingsbodem aan het ontstaan. Met
vertrouwen in een mooie toekomst kan ik u dan ook in het laatste hoofdstuk een doorkijkje geven in
onze ambities en plannen.
‘Het verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren en hun sociale omgeving door hen
kansen te bieden tot een volledige persoonlijke ontwikkeling middels deelname aan en ervaring op te
doen met culturele projecten’, het is een mooie volzin die gaandeweg meer en meer aan het landen
is. Verdiepend bij onszelf, in onze directe werkomgeving en op landelijk niveau. Recente
ontwikkelingen in diverse sectoren laten zien dat onze missie goed aansluit bij tendensen in de
culturele sector. Er komt op diverse beleidsniveaus een steeds groter besef van de positieve effecten
van het inzetten van cultuur voor het verbeteren van maatschappelijke problemen. Wij zijn er meer
en meer van overtuigd dat we met onze missie hierbij goed kunnen aanhaken.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen van ons jaarverslag 2020.
Namens het bestuur,

Annemarie Tel
Directeur
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3. Missie, visie en kernwaarden
3.1 Missie
o
o
o
o

o

Fu Den Sani staat voor sociaal maatschappelijk, cultureel ondernemerschap en duurzame
samenwerking zonder winstoogmerk;
Fu Den Sani werkt over de gehele wereld en over de gehele culturele bandbreedte; met
diverse cultuurvormen en uitingen uit verschillende culturen, in publiek en privaat domein;
De projecten van Fu Den Sani zijn kwalitatief door innovatie, duurzaamheid,
maatschappelijke betrokkenheid en gericht op inclusie;
De projecten van Fu Den Sani dienen een sociaal maatschappelijk doel. Zij geven kwetsbare
jongeren (4-18 jaar) handvaten de effecten hiervan te integreren in hun persoonlijke, sociale
en artistieke leven. Hiermee bieden wij hen kansen tot het vergroten van hun zelfbeeld en
eigenwaarde en het versterken van hun maatschappelijke positie;
De projecten van Fu Den Sani dragen actief en positief bij aan een maatschappij waarin
jongeren die zich in een achterstandspositie bevinden de kans krijgen tot volledige
ontplooiing, ontwikkeling en gelijkwaardige deelname aan een leefwereld waarin elkaars
verschillen begrepen, erkend en gevierd worden.

3.2 Visie
o
o
o

o

Wij zien ieder individu als een volwaardige en gelijkwaardige deelnemer aan de
maatschappij.
Wij vinden het van algemeen belang dat ieder mens op zijn eigen unieke manier volwaardig
kan leven en dezelfde kansen geboden krijgt.
Wij richten ons in het bijzonder op de generatie van de toekomst: jongeren van 4 tot 18 jaar,
en nog meer in het bijzonder op die jongeren die zich in een sociale achterstandspositie
bevinden en kwetsbaar zijn. Jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun sociale
omgeving, wij betrekken daarom belangrijke volwassenen, veelal rolmodellen, bij onze
activiteiten.
Wij willen de maatschappelijke positie van onze doelgroep verbeteren en organiseren
daartoe culturele projecten van diverse aard. Door actief mee te doen en ervaring op te doen
met deze projecten wordt het welzijn, de levenskwaliteit, het onderlinge begrip en daarmee
de kansengelijkheid in de wereld vergroot.

Als je weet waar je vandaan komt, weet je beter waar je heen gaat.
Als je weet waar een ander vandaan komt, weet je je beter bij die ander aan te sluiten.

3.3 Kernwaarden
verantwoord
inclusief
kwaliteit
verbinden

: sociaal maatschappelijk ondernemen
: ieders deelname aan de maatschappij bevorderen
: duurzaamheid, innovatie
: samenwerking, wederzijds begrip
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4. Organisatie
De meeste activiteiten van 2020 stonden in het teken van de opstart van projectactiviteiten.
Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan voorbereiding en aanvraag van de ANBI status, het
verder uitwerken van het beleid en de rol van het bestuur in relatie tot (de werkzaamheden van) de
directie.

4.1 Bestuur en medewerkers
Bestuur:
o Bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen
gegeven dan voor gemaakte onkosten;
o In 2020 kwam het bestuur vijf keer in vergadering bijeen;
o In augustus is een extra bijeenkomst georganiseerd met bestuur en directie: een themadag
waarin reflectie en vooruitkijken centraal stond;
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

: dhr. W. van Veen
: mevr. E. Verdries (tot 21/12), dhr. S. Rietveld (per 18/12)
: mevr. S. Zweers

Medewerkers:
Oprichter en directeur

: mevr. A. Tel

4.2 Organisatorische activiteiten
ANBI status:
Fu Den Sani is per 19 mei 2020 door de belastingdienst aangewezen als ANBI stichting.
Verhuizing:
Wegens verhuizing van de directeur werd besloten het vestigingsadres mee te verhuizen van
Schiedam naar Alkmaar. Het netwerk wordt hiermee uitgebreid en nieuwe projecten in Alkmaar zijn
in voorbereiding. Ons werkterrein blijft gelijk: we werken van ‘wijk tot wereldwijd’. Projecten die zijn
opgestart worden op dezelfde locatie voortgezet. (zie hoofdstuk 5).
Marketing en communicatie:
Vanwege onze beperkte middelen zetten we in op online communicatie om onze naamsbekendheid
te vergroten en de projectactiviteiten te promoten. Activiteiten:
o Gedurende het gehele jaar kregen we hulp van een externe partij die de website actualiseert;
o Eind 2020 is gestart met voorbereidingen voor start van (funding voor) SEO marketing in
samenwerking met een externe partner;
o Onze LinkedIn pagina en Instagram account is aangemaakt. Beide kanalen hebben
momenteel 54 volgers, onze Facebook pagina wordt door 122 mensen gevolgd;
o Publiciteit is allemaal gerelateerd geweest aan projectactiviteiten (zie hoofdstuk 5)
o Vanaf december zijn we aangemeld bij De Goededoelengids Alkmaar. Deze gids verschijnt in
januari 2021 en geeft een overzicht van lokale goede doelen om hiermee donaties te
stimuleren. Dit was de enige betaalde marketing activiteit.
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Administratie en personeelszaken:
o Een online boekhoudsysteem bleek na testen niet efficiënt te werken voor onze kleine
organisatie.
Administratieve
zaken
kunnen
nog
prima
middels
reguliere
computerprogramma’s verwerkt en bijgehouden worden. We blijven alert op het moment
dat geschikt is om tot automatisering over kunnen gaan, vooralsnog hoeven we hieraan geen
extra kosten voor te maken;
o Met de directeur is een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Salarisadministratie is
uitbesteed aan een externe partij.

5. Projecten
Het jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als ‘het jaar van de wereldwijde Covid-19 pandemie’
stond bij ons in het teken van het opstarten van de projectactiviteiten. We zijn in staat gebleken
flexibel om te gaan met situaties die zich ontvouwen en dit positief uit te werken. Om de organisatie
te verstevigen is het belangrijk gebleken om naast het ondersteunen en uitwerken van ideeën van
anderen ook aandacht te besteden aan het ontwikkelen en uitbouwen van eigen projecten.
Voor 2020 was het doel om in ieder geval twee projecten op te starten Troubadours van Oost en
Talentencentrale. In het eerste geval is er meer dan dat gelukt, voor de Talentencentrale is dat niet
gelukt. Hieronder schetsen we het grillige verloop van het afgelopen, waarin we gelukkig ook met
één eigen project progressief door konden werken. Al met al konden we genoeg successen boeken
en kansen creëren voor ‘de nieuwe werkelijkheid’, een tijd die ongetwijfeld gaat komen als
uitvloeisel van de maatschappelijke reactie de pandemie.

5.1 Troubadours van Oost
Het oorspronkelijke idee was om een muziekroute van artiesten uit Schiedam Oost voor de bewoners
van Schiedam Oost uit te voeren. Een muziekmiddag om talent uit de wijk te laten zien en bewoners,
jong en oud, met elkaar te verbinden en de wijk te versterken. Toen we in maart 2020 met de
voorbereidingen voor productie bezig waren, brak de pandemie uit. We hebben dit project
omgebogen naar een online initiatief en een aantal filmpjes opgenomen waarin tien troubadours de
bewoners een hart onder de riem staken.
We
hebben
een
eigen
Troubadours
van
Oost
YouTube
kanaal
gemaakt
https://www.youtube.com/channel/UCmRT19dnP_Uz8kyiGsNyzKw . Het kanaal heeft nu 70
subscribers en er staan 35 filmpjes op. Het filmpje van de Griekse zanger en wijkbewoner Vangelis
Chatzikkiannis
is
met
2100
views
het
meest
bekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=GYXNWUe--io
Alle filmpjes zijn via het bewonersplatform van Oost geïmplementeerd en hebben daarmee een
rechtstreekse connectie met de wijkbewoners: www.oostpactdoor.nl/troubadoursvanoost
Dit project heeft ontzettend veel mediabereik gehad en honderden bezoekers -zelfs vanuit het
buitenland- hebben de filmpjes bekeken. Dit project is mede mogelijk gemaakt door: gemeente
Schiedam, Stichting Mooi Werk, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot Fonds. De
gemeente Schiedam heeft dit project een lichtpuntje voor de wijk genoemd in moeilijke corona
tijden en ook werd het project als voorbeeldproject voor corona tijden genoemd in een artikel in De
Cultuurkrant (december editie) van het LKCA (Landelijk Kenniscentrum voor Kunsteducatie en
Amateurkunst). https://issuu.com/lkca/docs/cultuurkrant_nl_2020_nr4.
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Het laten zien van talent dat achter de voordeur in de wijk schuilgaat en dit koppelen aan de
diversiteit aan bewoners opende meer mogelijkheden. Zo hebben we met diverse troubadours op
verschillende tijdstippen in het jaar andere acties gehouden, aangepast aan de dan geldende
maatregelen. Dankzij subsidie vanuit de ‘balkonscèneregeling’ van het Fonds Podiumkunsten werd
een serie live mini-odes gebracht aan bewoners op bijzondere plekken in de wijk, zoals nog
onontdekte binnentuinen.

Deze mini optredens werden ook opgenomen en openbaar online gezet op het YouTube kanaal.
SCHIE TV zond in de zomerperiode deze filmpjes een aantal keren uit:
https://schie.nu/zoek/itemlist/filter?fitem_all=troubadours+van+oost&moduleId=129&Itemid=173
Eind augustus hebben we ons ingezet voor de families met kinderen die de familiedagen van DOCK
leiden: normaal gesproken een aantal dagen in de zomer waar zij erop uit trekken omdat zij niet op
vakantie kunnen. Met een samenwerking met DOCK konden we hen nu een mooie workshop
‘didgeridoo maken en spelen’ aanbieden, gegeven door één van onze troubadours Alberto da
Moreno. Deze workshop vond plaats bij Buurtwerkplaats de Buren in Oost.
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Voor de bewoners was dit alles zeer verrassend, leuk om van te genieten, eenzaamheid verdrijvend
en iets positiefs om hoop te houden. Voor de artiesten waren de optredens een manier om de
onverwachts lege agenda te kunnen vullen en toch nog iets van inkomsten te genereren.
In december namen troubadours Alberto da Moreno en Hugo Dirkson/Sofie Habets een persoonlijke
kerstboodschap op en speelden een kerstlied voor die vrijwilligers en die personen, die zich voor hun
wijkbewoners bleven inzetten ondanks de moeilijke omstandigheden en ondanks wellicht hun eigen
kwetsbaarheid.
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Beide filmpjes zijn te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CWGJ1txfEFI en
https://www.youtube.com/watch?v=sLv4LyLx6RU. Helaas was het live uitreiken van een
kerstcadeautje en het laten zien van de opgenomen filmpjes niet mogelijk. Toch hebben we via
email, appjes en social media veel leuke en enthousiaste reacties ontvangen. Dit projectonderdeel
werd mede mogelijk gemaakt door het De Groot Fonds.
Bereikcijfers Troubadours van Oost:
online filmpjes
mini-odes live

: 15 troubadours, 12 filmpjes, 7823 YouTube views (niet uniek)
: 14 troubadours, 21 filmpjes (incl. compilaties), 1139 YouTube
views (niet uniek)
vakantie workshop
: 1 troubadour, 23 kinderen, 9 ouders, 10 overige professionals
(DOCK, productie, locatie etc.)
kerst
: 3 troubadours, 2 filmpjes, 128 YouTube Views (niet uniek) en 50
vrijwilligers/bewoners rechtstreeks persoonlijk
Alle filmpjes en informatie over het project zijn gedeeld op de kanalen van Schiedam Oost, de
individuele artiesten, de fondsen en Fu Den Sani. Bovenstaande cijfers laten overigens het social
mediabereik niet zien.

5.2 Suriname’s Talent
De aanvraag voor een uitwisselingsproject met Suriname middels een jongeren
talenten(educatie)programma werd in juni ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In eerste
instantie wilden we de haalbaarheid van ons projectidee onderzoeken door een onderzoeksmissie in
Suriname. Vanwege het negatieve reisadvies en op advies van het fonds is deze aanvraag
ingetrokken. Wij hebben ons intern beraden en toen de pandemie bleef voortduren hebben wij in
overleg met onze Surinaamse partner het project omgezet naar een online onderzoek. Begin januari
2021 is het project opnieuw en in gewijzigde vorm ingediend. Verwachte uitrol onderzoek: april/mei
2021.

5.3 Cultuurtijgers
Initiatiefneemster A. van der Touw, die eerder bij ons kwam met het idee Talentencentrale, heeft
een nieuw initiatief bedacht dat wij ontwikkelen via een samenwerking. Cultuurtijgers (werktitel) is
een online platform om jongeren bekender en enthousiaster te maken over (de wereld van) het
theater. Wij hebben gezamenlijk een conceptplan uitgedacht en bij enkele professionals (een
musicalacteur en theaterprogrammeur) neergelegd. Uit hun feedback blijkt dit een kansrijk project te
zijn. De juiste samenwerkingspartners moeten worden gezocht en de doelgroep goed onderzocht en
bevraagd. Helaas heeft de initiatiefneemster zich wegens privé omstandigheden teruggetrokken.
Het idee is aan Fu Den Sani overgedragen om de ontwikkeling voort te zetten. Dit doen wij in 2021.

5.4 Victorie
Wij zijn eind november gevraagd mee te werken aan de aanvraag ‘Each One Teach One’, een
subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is een ontwikkelingstraject voor één van
de programmeurs van Podium Victorie in combinatie met een participatieproject voor jong Urban
Arts Talent. In een intensief samenwerkingstraject met programmeur en midcareer D. Alpay is de
aanvraag voor deze regeling half december door Victorie ingediend. Fu Den Sani juicht
samenwerking met Victorie toe. Er liggen veel kansen voor dit podium, die in (de regio) Alkmaar een
belangrijke plek inneemt, om de ontwikkeling van jong Urban Arts talent te stimuleren en deze
belangrijke doelgroep te binden aan het podium. Het ontwikkelen van deze groep jongeren en het
versterken van de expertise van het midcareer talent past bij de doelstellingen van onze stichting.
Wij hopen dan ook dat het fonds dit twee jarig traject, waarin wij zullen participeren als
projectleider, medio maart 2021 toekent.

10

5.5 Overige projecten
Vanwege aandacht aan andere projecten en het meerwerk dat Troubadours van Oost opleverde zijn
onderstaande projecten niet uitgevoerd, maar nog on hold:
o Oude Nederlandse kinderliedjes in Suriname: onderzoek naar aanwezigheid en gebruik
traditionele Nederlandse kinderliedjes in Suriname.
o Talentencentrale: een online informatieloket voor ouders en onderwijs die te maken hebben
met (regelgeving omtrent) talentvolle kinderen in het professionele theatervak.
Initiatiefneemster A. van der Touw heeft zich ook uit dit project teruggetrokken, projectidee
aan Fu Den Sani overgedragen.

6. Financiën
Bovengenoemde projecten zijn middels een inkomstenstroom van subsidies gerealiseerd. Hiervan is
6,4% ten laste gekomen aan de organisatie. Onze negatieve reserve van € 661,- (31-12-2019) is met
een netto resultaat van € 1.322,- in 2020 omgezet in een positieve reserve van € 661,-. Eén en ander
is in onze jaarrekening 2020 uitgewerkt.

7. Vooruitblik
Dit jaar kenmerkte zich door de opstart van activiteiten. We hebben een eerste werkrelatie gelegd
met maatschappelijke organisaties, gemeenten en fondsen. Als we breder kijken naar landelijke
tendensen in de culturele- en onderwijssector zien we een steeds grotere bewustwording voor de rol
die cultuur speelt bij het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook op
diverse beleidsniveaus zijn er ontwikkelingen gaande, waarbij het sociale domein gecombineerd
wordt met de cultuur. We kunnen ons voorstellen dat dit een positieve weerslag heeft op de
toekomst en de ontwikkelingen van Fu Den Sani. We verwachten dan ook makkelijk aansluiting te
maken bij nieuwe partners en fondsen.
Financieel hebben we een goed uitgangspunt voor het nieuwe jaar. Extra aandacht dienen we te
besteden aan het ontwikkelen van een verdere bestendiging in de vorm van een financieringsmix.
Uitgangspunten hiervoor zijn in ons aangepast beleidsplan te vinden. We hopen dat onze ANBI
status hiervoor een katalysator is en dat onze deelname in de Goede Doelengids Alkmaar vruchten
gaat afwerpen.
We zijn voorzichtig in het afgeven van voorspellingen voor de nabije toekomst. afgelopen jaar heeft
ons eens temeer geleerd dat niets zeker is in het leven. Met de troubadours ontwikkelen we in ieder
geval twee belangrijke nieuwe activiteiten, die aangepast zijn aan de dan geldende mogelijkheden:
ontmoetingen in het sociale domein en ‘Troubadours van Oost – junior’, een educatie pilot voor
scholen. Op het moment dit schrijven is de aanvraag voor ‘Troubadours van Oost – ontmoet’ reeds
de deur uit en hopen wij een grote diversiteit van mensen in Schiedam Oost te verbinden met
verrassende interactieve muzikale programma’s. Wie weet ontmoeten we u ook -digitaal, maar
hopelijk live- in 2021?

Digitaal ondertekend,
Wim van Veen
(Voorzitter)

Sandra Zweers
(Secretaris)

Sjaak Rietveld

(Penningmeester)
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