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Voorwoord
Beste lezer,
Voor SIVE is het jaar 2016 een jaar van coordinatiewisselingen. Dit heeft min of meer het verloop van
het verslagjaar bepaald. Het jaar is goed van start gegaan zoals met de uitvoering voor de tweede
keer van het eigen KWIK-project, dat in juni succesvol is afgesloten.
De Visie en Missie groep heeft in mei haar werk afgerond met een presentatie voor een
representatieve groep interne en externe deskundigen. De feedback hierop is vooral ook
meegenomen om een goed communicatie- en sponsorplan voor de toekomst op te kunnen zetten.
Begin mei worden we verrast met de mededeling dat onze coördinator, Khadija Amrani, die achttien
jaar in dienst is bij SIVE, een nieuwe weg wil inslaan en een andere functie buiten SIVE, bij M-Pact
ambieert. Zij gaat daar per 1 juni aan het werk.
Voor SIVE als organisatie is dat even slikken en er moet op korte termijn naar een creatieve oplossing
worden gezocht. Een bestuurslid, Jacqueline Scholtes neemt de interim coördinatie op zich van de
lopende zaken en de op handen zijnde activiteiten.
Door het wegvallen van een door de jaren zeer ervaren coördinator wordt SIVE ook gedwongen om
de structuur van de organisatie te herijken. Dit heeft als gevolg dat er enige vertraging optreedt
voordat de sollicitatieprocedure voor een nieuw te benoemen coördinator van start kan gaan.
SIVE heeft een prestatie geleverd om samen met trouwe en betrokken vrijwilligers toch de gestelde
doelen en activiteiten van dat jaar te realiseren. Een wisseling als deze heeft duidelijk haar weerslag
op de organisatie, waardoor intern ook zaken een achterstand oplopen.
Na de zomervakantie is de sollicitatieprocedure gestart en op 1 december hebben we een nieuwe
coördinator, Liesbeth ter Braake, kunnen begroeten.
SIVE heeft een turbulent jaar achter de rug, maar heeft het volle vertrouwen dat met de inzet van alle
betrokkenen; bestuur, coördinator en het elan van de enthousiaste groep vrijwilligers het niveau en de
kwaliteit van de activiteiten gewaarborgd blijven.
Namens het bestuur van SIVE,
Birgit Sijmons, voorzitter.
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1. SIVE Algemeen
1.1 Factsheet

Doelstelling
SIVE heeft ten doel het bevorderen van de
participatie, integratie en emancipatie van
vrouwen in het maatschappelijk leven en zo
mogelijk op de arbeidsmarkt.
Alle vrouwen in Enschede zowel jong als
oud, werkend en niet-werkend, gelovig en
niet-gelovig, wit en gekleurd, hier of elders
geboren is onze doelgroep.

Comité van aanbeveling
Mevr. Selma van Hulsen,
Ex first lady van Enschede
Dr. Ir. Ellen van Oost, Universitaire
Hoofd Docent gender technology.
Drs. Han Tjhiang Sie Dhian Ho,
Cultuur antropoloog.
Mr. Wim Meijling, oud-notaris (overleden
21-08-2016).

Externe contacten
Openbare Bibliotheek Enschede.
Gemeente Enschede/Werkplein.
Volks Universiteit Enschede
Film-theater Concordia
Twentse Welle
Soroptimist International, club Enschede
Saxion Hogeschool
Vrouwenplatform Carree.
Programma Beleids bepalend Orgaan
Van RTV Enschede
Nationaal Muziekkwartier.
Humanitas.
ROC Twente.

Fondsen
Extra subsidie gemeente Enschede:
€1000,- Tafel van Een
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Bestuur
Brigit Sijmons:
Manal Chakor:
Jasminka Malinkoska:
Helga Dichte:
Jacqueline Scholtens:
Josephine van den Graven
Soenita Gangabisoensinh

voorzitter
secretaris
penningmeester
personeel en vrijwilligers
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Door het aanvaarden van een andere baan is Khadija Amrani per
1 juni 2016 gestopt als coördinator bij SIVE. Zij was de spil in onze
organisatie. Naast dat zij coördinator was vervulde zij ook een
adviserende rol voor wel het bestuur als de vrijwilligers. Jacqueline
Scholtens heeft als interim-coördinator van 1 juni 2016 tot 1
december 2016 deze functie vervuld. Vanaf 1 december heeft SIVE
een nieuwe coördinator. Het bestuur heeft ook dit jaar sturing kunnen
geven aan een groot aantal actieve vrijwilligers en hardwerkende
medewerkers, die gezamenlijk een boeiend programma gedurende
het hele jaar hebben gerealiseerd. In 2016 heeft het bestuur tien keer
regulier vergaderd. Ook vond veelvuldig overleg plaats per e-mail en
telefoon,
ANBI
Onze stichting heeft een ANBI-status wat inhoudt dat giften van
sponsoren en donoren fiscaal aftrekbaar zijn, en dat de stichting
vrijgesteld is van erf belasting.
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1.1 Personeel en vrijwilligers
Vrijwilligers
SIVE gedijt al jaren op een solide vrijwilligersbestand van tussen de 40 en 50 vrouwen. In de grafiek hieronder is
een vergelijking vanaf 2013 te zien. Over het algemeen blijft het aantal vrijwilligers door de jaren heen stabiel,
zoals te zien is vaak tussen de 45 en 55 vrijwilligers. In december is er vaak een toename of afname van het
aantal vrijwilligers, omdat dan een inventarisatie plaatsvindt welke vrijwilligers wel of niet actief zijn geweest in het
verslagjaar.
(Schema aanpassen)

Jaar

Vrijwilligers
52

1

53

47
44

46

48

50

52

54

Aantallen
2015

2014

2013

Workshops en trainingen
In 2016 zijn de volgende workshops en trainingen voor vrijwilligers georganiseerd:
Workshops:
•
Workshop Batik op katoen
•
Workshop Ik en de ander (VUE)
•
In het kader van de culturele zondag op 30 oktober 2016 heeft SIVE meegedaan door het geven van
een inspirerende workshop over handwerken.
Trainingen:
•
Training coachmaatje door de VUE voor het KWIK-project.
•
Praktische psychologie voor vrijwilligers: rollen en grenzen (in samenwerking met VUE)
Vrijwilligersbijeenkomst
Ook in 2016 is een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Deze jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst werd in
december georganiseerd. Tijdens deze eindejaarsbijeenkomst hebben alle werkgroepen zich gepresenteerd over
hun activiteiten die zij organiseren, zodat alle vrijwilligers volledig geïnformeerd zijn.
In oktober is gestart met de opzet van een nieuw vrijwilligersbeleid. Vier keer per jaar wordt een overleg met de
contactpersonen van de diverse vrijwilligersgroepen georganiseerd om de samenwerking en verbinding binnen
SIVE te bevorderen.
Personeel
De coördinator is de enige betaalde kracht met een vast dienstverband van 36 uur. Door het vertrek van de
coördinator per 1 juni 2016 is een nieuwe coördinator benoemd per 1 december 2016 met een weektaakomvang
van 24 uur. Zij zorgt voor een adequate bedrijfsvoering en draagt zorg voor de dagelijkse organisatie.
Daarnaast is een vrijwilliger die twee dagen in de week die administratieve werkzaamheden verricht.
Stagiaires
Vanaf 1 september is een student, Laura te Nijenhuis, van Saxion Hogeschool gestart als stagiaire bij SIVE. Zij
volgt op het Saxion de opleiding van Social Work en is vijf dagen aanwezig. Deze stagiaire, Laura te Nijenhuis,
houdt zich bezig met het ontwikkelen van een projectplan voor een te openen Het infopunt Vrouw en Welzijn. Het
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is de bedoeling dat vragen, topics en ideeën besproken en uitgewerkt worden. Te denken valt aan vragen over
gezondheid, opvoeding van kinderen, maatschappelijke veranderingen, geloof, politieke ideeën of eventueel hulp
bij het vinden van een baan. Het infopunt gaat ook functioneren als een doorgeefloket naar eigen en andere
organisaties. De implementatie van het infopunt Vrouw en Welzijn zal zijn beslag vinden in 2017.
Van 1 februari tot 31 juli 2016 hebben wij een stagiaire, Emel…??, Zij volgt de entree-opleiding bij ROC. Vanaf 1
december hebben wij eveneens een stagaire, Somieh Farahmarz. Zij volgt de entree-opleiding assistent
fienstverlening en zorg, BBL(ROC). Zij is twee dagen (maandag en dinsdag) aanwezig.

9

Jaarverslag SIVE 2016

2. Activiteiten SIVE 2015
2.1 Terugkomende en extra activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirerende Ontmoetingen.
Vrouw en Maatschappij.
Multiculturele Lees club.
Vrouw en Film.?
Vrouw en Kunst & Cultuur.?
Landendagen.
SIVE-actief.? Wellicht hier het Midzomerfeest, (feest van verbinding gaan we het noemen, klinkt goed)
Vrijwilligersbijeenkomsten.
Nieuwsbrief
Inspiratiebijeenkomsten met externe deskundigen/adviseurs
Meet & Greet Soroptimist International, club Enschede

In 2016 zijn wederom een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd, waaronder
•

De werkgroep Vrouw en Maatschappij organiseerde een debatavond met als thema mantelzorg en specifiek
over de gemeentelijke taken om mantelzorgers te ondersteunen. Hoe gaat de gemeente dit doen? Wat zijn
de voorwaarden?
Daarnaast werd een drukbezochte informatiebijeenkomst georganiseerd over de ‘Uitvaartzorg in Nederland’.
Bezoekers krijgen informatie over wat er allemaal komt kijken bij een overlijden en bij een uitvaart.

•

In het verslagjaar werd een landendag over Suriname georganiseerd. Een land met een bijzondere
multiculturele samenleving.
In het kader van 25 jaar bestaan is op een tweede landendag een compilatie gegeven van alle landendagen
die de in de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd.

.
•
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In samenwerking met de Soroptimist International Club Enschede is de jaarlijkse Meet & Greet avond
georganiseerd. Voor deze avond was Nicole Buch, weduwe van Menno Buch uitgenodigd om te vertellen
over haar televisie-ervaringen met Buch in de Bajes. SIVE is ook dit jaar weer gastlocatie.

•

8 maart, Internationale Vrouwendag, is de drukstbezochte dag van Sive. De workshops werden
georganiseerd rondom het thema ’25 jaar Verbinding, Kracht en Inspiratie’. Voorafgaande aan deze
internationale vrouwendag wordt in samenwerking met Concordia’ een interactieve avond georganiseerd
over de documentaire ‘He named me Malala’. Hoofdpersoon is Malala Yousafzai uit Pakistan, de jongste
winnares van de Nobelprijs van de Vrede.

•

Tijdens het jaarlijkse Midzomerfeest, het feest van verbinding, met als thema ‘Lekker Buiten’ worden diverse
workshops op het gebied van ontspanning, lifestyle en creativiteit aangeboden met als afsluiting een heerlijke
BBQ.

•

Na de zomervakantie is gestart met een nieuwe opzet van de Nieuwsbrief. Er is gekozen voor een meer
inhoudelijke werkwijze met betrekking tot informatie en artikelen die belangrijk zijn voor vrouwen. Deze
nieuwe nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar, naast de maandelijkse uitgave van de activiteitenagenda.

•

In samenwerking met Debat aan de Markt en Vrouwen voor Vrede word een debat georganiseerd met als
thema ‘Geen vrede zonder vrouwen’. Vrouwen hebben de kracht een verbindende rol te spelen in
conflictsituaties. Panelleden waren Anke Kluppels, Ayfer Koc en Eveline Dijkdrenth.

•

De lunchbijeenkomsten Inspirerende Ontmoetingen zijn ook dit jaar weer zeer succesvol met een
recordaantal van 35 bezoekers in september. Na deze bijeenkomst was er een infomarkt, die veel
belangstellenden trok.
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•

In 2015 is vanuit het bestuur gestart met een nieuwe werkgroep ‘Visie en Missie’. Men heeft zich
beziggehouden met het analyseren van SIVE als organisatie en het ontwikkelen van een toekomstig beleid.
In 2016 is het concept van dit beleid op een inspirerende bijeenkomst met externe deskundigen/adviseurs en
een aantal vrijwilligers besproken. Doel is om feedback en input te krijgen voor een nieuw beleid. De
implementatie van dit beleid zal zijn beslag krijgen in 2017.

In 2016 hebben
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bezoekersaantallen in 2016.

redesdeb

(Schema aanpassen)
nsdag 14 september
Tijd: 19.0 – 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uurocatie: Centrale Bibliotheek Enschede

Bezoekers per maand
200

124

100
0

96

157
99

71

127
115
0

104

12

104
73

2015

2015
•

In de maanden juli en augustus worden geen activiteiten georganiseerd.

Ter vergelijking hieronder de cijfers van zowel 2014 als 2015. Over het algemeen zijn de aantallen gelijk, met een
lichte toename in 2015.

Bezoekers per maand
aantallen

200
150
100
50
0

maand
2015

•
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2014

In de maanden juli en augustus worden geen activiteiten georganiseerd.
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2.2 Reguliere activiteiten
•
•
•
•
•

Praatgroep
Creatief met naald en draad (handwerk).
Leesclub deze staat ook bij de andere activiteiten
Tekenen en schilderen
Taalles Hoog Opgeleiden

Voor reguliere activiteiten zijn de werkelijke aantallen per maand berekend. Daarnaast zijn de aantallen
bijgehouden van de overige, reguliere activiteiten, zoals de inloopspreekuur en de Tafel van Eén. Deze aantallen
variëren over het algemeen tussen de 80 en 190 bezoekers per maand, met in de maand april een piek van ruim
450 bezoekers vanwege de start van de Tafel van Eén. Vanwege een verstoring van onderstaande tabel zijn
deze aantallen niet meegenomen.
In totaal hebben in 2016 ruim ……… mensen de reguliere activiteiten bezocht.

Bezoekers reguliere activiteiten 2015
80
60
40
20
0

Praatgroep
•
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Handwerk

Leesclub

computercursus

In de maanden juli en augustus worden geen activiteiten georganiseerd.

Lunchbijeenkomst
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2.3 Projecten
Eigen Kracht: De Tafel van één in Enschede
Ook in 2016 is SIVE betrokken geweest bij het project ‘De Tafel van één in Enschede’. Zoals voorgaande jaren
heeft SIVE hierbij een ondersteunende en faciliterende rol gespeeld. Een voorbeeld is de maandelijkse
natafelbijeenkomsten die bij SIVE plaatsvonden. In de stijl van de ‘tafel van een’ gaan we met elkaar (na)praten,
nieuwe plannen maken en delen, informatie krijgen, of horen waar en bij wie je moet zijn en hoe je iets aanpakt.
Kom naar de natafel-bijeenkomst en doe inspiratie op, en ga met de juiste houding en middelen op zoek naar
passend werk.
LOGO FOTO!
KRACHT on Tour.
SIVE participeert in het project KRACHT on Tour, een initiatief van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap Jet Bussemakers. Doel van het project is vrouwen te stimuleren hun talenten te ontdekken, te
benutten en te verzilveren. Hiertoe worden deals gesloten om een bijdrage te leveren aan een betere zelfstandige
positie van vrouwen. SIVE heeft drie deals: Taalles voor hoger opgeleide vrouwen, het KWIK-project en Vrouw en
Techniek. In november kreeg een en ander zijn beslag in de grote KRACHT on tour bijeenkomst. SIVE heeft een
bijdrage geleverd voor het magazine Mattie, een tegenhanger van Glossy, dat in 2017 zal verschijnen.
Logo foto
Kijk Wat Ik Kan Project (KWIK)
KWIK is een eigen stimuleringsproject van SIVE, ontwikkeld in samenwerking met de Volksuniversiteit Enschede.
De uitvoering van het project heeft helaas in dit verslagjaar door omstandigheden geen gebruik kunnen maken
van een bijdrage uit het Oranjefonds, maar wel van een donatie van de Ten Cate Human Help Foundation. Doel
van het project is vrouwen die door hun sociaal, economisch en culturele achtergrond minder kansen op de
arbeidsmarkt hebben te stimuleren actief te participeren op maatschappelijk gebied. Dit wordt gedaan door een
persoonlijk begeleidingsaanbod. De coachmaatjes ondersteunen de deelnemende vrouwen bij het ontdekken van
hun eigen kracht, hun kwaliteiten, wensen en (verborgen) ambities.
LOGO FOTO!!!
Wandelgroep Natuurlijk Gezond
In samenwerking met het Landschap Overijssel start SIVE in januari met een wandelgroep. In combinatie met het
thema ‘Voeding en Bewegen’. Gedurende tien weken gaan we, onder begeleiding van een natuurgids,
verschillende routes wandelen.
De wandelingen starten dit jaar vanuit diverse locaties. De bedoeling is om elke 14 dagen na afloop van de
wandeling aandacht te besteden aan het thema ‘Voeding en Bewegen’. Na de zomervakantie is de werkgroep
zelfstandig verder gegaan. Werving voor de wandelgroep vindt nog plaats via SIVE.
Nederlandse taalles voor hoogopgeleide anderstalige vrouwen
Heb je in jouw land van herkomst een hoge opleiding genoten, maar kun je door een taalbarrière deze kennis niet
benutten in Nederland?

Wie schrijft dit verder? Mascha?
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3. Financiële Kerncijfers 2015

9

