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Namens het bestuur van SIVE,
Brigit Sijmons, voorzitter. 

Wij wensen u veel leesplezier

Beste lezer,

SIVE heeft in 2015 een vervolg gegeven aan de ontwikkelingen die in 
2014 zijn ingezet.
Na een inspirerende lunch in maart met het Bestuur, het Comité van         
Aanbeveling en de Vrouwenadviesgroep SIVE, heeft een werkgroep                 
binnen het bestuur een start gemaakt met het analyseren van de               
bestaande situatie om te komen tot een toekomstig meerjarenbeleid.
Dit proces loopt nog door in 2016.
Parallel hieraan is een nieuwe website ontwikkeld, die tijdens de open 
dag op zaterdag 3 oktober werd gelanceerd. Een website waarvan het 
bestuur hoopt, dat deze aantrekkelijk en meer toegankelijk is voor de 
gebruikers en bezoekers van onze website 
Naast deze interne ontwikkelingen liepen de activiteiten natuurlijk                 
gewoon door. Het nieuwe eigen project KWIK (Kijk Wat Ik Kan) is in 
januari van start gegaan en in juni succesvol afgesloten.
Hoogtepunt van het jaar was ook nu weer de Internationale Vrouwendag 
op 8 maart met als thema ‘Brains en Beauty’. Andere grote activiteiten 
zoals: de landendagen, het zomerfeest en de meet & greet met de             
Soroptimist International Club Enschede trokken veel bezoeksters.
Het bestuur van SIVE is zich heel erg bewust van het belang van 
een goede vrouwenorganisatie voor alle vrouwen van Enschede en                
omgeving. Om het huidige niveau te handhaven en waar mogelijk te 
verbreden zullen wij in de toekomst samenwerking moeten zoeken met 
bestaande en nieuwe partners.
Ook financieel zal SIVE naar nieuwe financieringsbronnen moeten 
zoeken om de kwaliteit van het aanbieden van activiteiten en projecten 
te kunnen waarborgen. Kortom voor SIVE nog veel te doen. 2015 was 
een goed jaar om op terug te kijken. Dat wil SIVE met dit jaarverslag 
graag laten zien.
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• Brigit Sijmons: voorzitter
• Manal Chakor: secretaris
• Jasminka Malinkoska: penningmeester 
• Helga Dichte: personeel & vrijwilligers
• Jacqueline Scholtens: bestuurslid
• Josephine van den Graven: bestuurslid
• Soenita Gangabisoensingh: bestuurslid

1.1 Algemeen 

SIVE heeft ten doel het bevorderen van de emancipatie, integratie en 
participatie, van vrouwen in het maatschappelijk leven en zo mogelijk op 
de arbeidsmarkt. 
Álle vrouwen van Enschede behoren tot onze doelgroep: jong en oud, 
werkend en niet-werkend, gelovig en niet-gelovig, hier of elders geboren.
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1.2 Bestuur

Khadija Amrani is de spil van onze 
organisatie. Zij is onze coördinator en 
vervult een adviserende rol voor zowel 
het bestuur als de vrijwilligers. Het 
bestuur, Comité van Aanbeveling en de 
Vrouwenadviesgroep SIVE zijn dit jaar 
eenmaal bij elkaar geweest om de start 
te geven voor een hernieuwde visie 
voor een toekomstig meerjarenbeleid.
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 
gehele jaar hebben gerealiseerd. In 2015 heeft het bestuur tien keer 
regulier vergaderd. Daarnaast vond veelvuldig overleg plaats per e-mail 
en per telefoon.
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• Openbare Bibliotheek Enschede
• Gemeente Enschede/Werkplein
• Volksuniversiteit Enschede
• Concordia
• Twentse Welle
• Soroptimisten

1.3 Comité van aanbeveling

• Mevr. Selma van Hulsen, beschermvrouw.
• Dr. Ir. Ellen van Oost, universitair hoofddocent gender en technology.
• Drs. Han Tjhiang Sie Dhian Ho, cultuur antropoloog.  
• Mr. Wim Meijling, oud-notaris.
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Deze vier mensen hebben op het verzoek van SIVE om een comité te   
vormen positief gereageerd. Zij zijn op verschillende manieren betrokken 
bij het wel en wee van SIVE en dragen haar een warm hart toe. 

1.4 Externe contacten
Dit is de lijst met externe organisaties waar SIVE mee samenwerkt:

• Programma Bepalend Orgaan van de Stichting Omroep Enschede

• Saxion Hogeschool
• Vrouwenplatform Carree
• Nationaal Muziekkwartier
• Humanitas
• ROC Twente
• Vrijwilligers 053

1.5 Fondsenwerving

Ten Cate Human Help Foundation     €7500,-
Extra subsidie gemeente Enschede     €1000,-
Euregio Technology B.V. (donatie)    €874,46

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 erfbelasting. 
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1.6 Personeel en vrijwilligers

Vrijwilligers

SIVE gedijt al jaren op een solide vrijwilligersbestand van tussen de 45 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. 
Jaarlijks vindt er in december een inventarisatie plaats van het aantal actieve 
vrijwilligers in het verslagjaar.
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Workshops en trainingen

In 2015 zijn de volgende workshops en trainingen 
voor vrijwilligers georganiseerd:

Week van de Amateurkunst (WAK): 
Workshop Aboriginal Kunst

Culturele ochtend (samenwerking 
met Concordia): Workshop Ebru 
Kunst & Tentoonstelling Challenging 
Identities

Workshop `Alles begint bij jezelf` 
(serie van 3 keer)

Ismakogie
 
4 workshops Vrouwen in de Kunst
thema: Kracht in creativiteit

Voel je eigen kracht! Lichaam en 
geest in balans

Volksuniversiteit Enschede aanbod:
Spreken in het Openbaar.

Workshops

Trainingen
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2. Activiteiten SIVE 2015 

Vrijwilligersbijeenkomsten
In 2015 zijn er drie vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Naast de 
jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst zijn er nog twee bijeenkomsten geor-
ganiseerd:
• ‘Ga mee de natuur in!’
• Bezoek aan expositie ‘Kadinlar’ in samenwerking met Twentse Welle.

Personeel
De coördinator is de enige betaalde kracht met een vast dienstverband 
van 36 uur. Zij zorgt voor een adequate bedrijfsvoering en draagt zorg 
voor de dagelijkse organisatie.

Klimopbanen vormen een instrument van de gemeente om werk-          
zoekenden met behoud van uitkering te laten deelnemen aan de          
samenleving. 
SIVE heeft met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst            
afgesloten voor één klimopbaan. 
SIVE zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van de klimopper.

Klimopbanen

In 2015 had SIVE de beschikking over een stagiaire van het ROC van 
Twente waar zij de Entree-opleiding volgde binnen het domein ‘zorg 
en welzijn’.
In het kader van deze opleiding verrichtte zij gastvrouwtaken en hielp 
zij bij de ondersteuning van activiteiten. Zij heeft haar stage met een 
ruime voldoende afgerond.

Stagiaires



11

Jaarverslag SIVE 2015

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

In de maanden juli en augustus worden geen activiteiten georganiseerd.
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2.1 Terugkomende en extra activiteiten

• Vrouw en Maatschappij
• Landendagen
• SIVE actief
• Vrijwilligersbijeenkomsten 

• Inspirerende Ontmoetingen
• Multiculturele Leesclub
• Vrouw en Film
• Vrouw en Kunst & Cultuur
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In 2015 zijn wederom een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd. 
De werkgroep Vrouw en Politiek heeft een nieuwe naam gekregen: Vrouw 
en Maatschappij. Deze werkgroep heeft onder andere in een politiek café 
een gespreksavond georganiseerd met het Tweede Kamerlid Keklik Yücel. 
Daarnaast heeft zij actuele maatschappelijk gerelateerde onderwerpen                  
behandeld, zoals: nieuwe participatiewet, wijkteams en mantelzorg.
De Landendagen gingen dit jaar over Sierra Leone en buurland Duitsland. 
In samenwerking met de Soroptimist International Club Enschede is een 
Meet & Greet avond georganiseerd met als thema duurzaamheid.
Internationale Vrouwendag op 8 maart was de meest drukbezochte dag 
van SIVE. Verschillende workshops werden georganiseerd rondom het            
thema Brains & Beauty. Tijdens het jaarlijkse Midzomerfeest vonden           
diverse   workshops en activiteiten plaats op het gebied van ontspanning, 
educatie, lifestyle, creativiteit, muziek en culinair.
In 2015 is vanuit het bestuur een nieuwe werkgroep gestart: ‘Visie & Missie’. 
Deze werkgroep, die ondersteund wordt door een vrijwillige deskundige, 
heeft zich beziggehouden met het analyseren van SIVE als organisatie en 
het ontwikkelen van een toekomstig beleid.
Er is een nieuwe website ontwikkeld:
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2.2 Reguliere Activiteiten
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Praatgroep
Creatief met naald en draad (handwerk)

Leesclub
Computercursussen
Lunchbijeenkomsten
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Voor de reguliere activiteiten zijn de werkelijke aantallen per maand berekend. 
Daarnaast zijn de aantallen bijgehouden van de overige reguliere activiteiten, 
zoals het inloopspreekuur en de Tafel van Eén. De aantallen variëren over het 
algemeen tussen de 80 en 190 bezoekers per maand, met in de maand april 
een piek van ruim 450 bezoekers door de start van de Tafel van Eén. Vanwege 
een verstoring van onderstaande tabel zijn deze aantallen niet meegenomen. In 
totaal hebben ruim 2400 personen de reguliere activiteiten bezocht in 2015. 

Creatief met naald en draad (handwerk)

Lunchbijeenkomst

Leesclub
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2.3 Projecten
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In 2015 is FIFE in een nieuw jasje gestoken. 
Op 24 november organiseerde de VUE in 
samenwerking met WomenInc een speciale 
dag voor werkzoekende vrouwen met als 
thema ‘Versterk jezelf’. Het was een groot 
succes. 
SIVE nam deel aan de FIFE-werkgroep die 
dit event organiseerde.

In 2015 is SIVE betrokken geweest bij 
het project ‘De Tafel van één’. Evenals 
voorgaande jaren heeft SIVE hierbij 
een ondersteunende en faciliterende 
rol gespeeld. 

Dit project van Vrouwenplatform 
Carree richt zich op participatie 
en economische zelfstandigheid 
van vrouwen die slachtoffer zijn             
geweest van huiselijk geweld. SIVE 
heeft hierbij een ondersteunende 
en faciliterende rol gespeeld.

De Nieuwe toekomst

De Tafel van één in Enschede

FIFE
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Project Kijk Wat Ik Kan (KWIK) 
KWIK is een eigen stimuleringsproject van SIVE, ontwikkeld 
in samenwerking met de Volksuniversiteit Enschede. De 
uitvoering van het project is mede mogelijk gemaakt door 
de financiële steun van het Oranje Fonds en de Ten Cate 
Human Help Foundation. Doel van het project is vrouwen, 
die door hun sociaal, economische 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, kwaliteiten, wensen en 
(verborgen) ambities.

Wijs me de ingang van het bos 
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
Landschap Overijssel en Vrouwenplatform Carree. Het 
doel is vrouwen te motiveren de natuur in te gaan en 
het behoud van de natuur van Overijssel onder ieders 
aandacht te brengen. Met als resultaat dat vrouwen zich 
bewust worden van natuurbehoud, maar ook dat zij zich 
eventueel beschikbaar stellen als vrijwilliger voor het 
Landschap Overijssel: als wandelmaatje, gastvrouw voor 
bezoekerscentra of als begeleider op school.
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3. Financiële Kerncijfers 2015
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Balans per 31 december 2015 (in euro’s)

Activa

Materiële vaste activa     575  
Uitstaande middelen     -    
Liquide middelen     38.918       
Overlopende activa     490   
       39.983

Passiva

Eigen vermogen     22.850          
Resultaat             70- 
Kortlopende schulden     10.688         
Overlopende passiva       6.515        
       39.983         

Rekening van Baten en Lasten 2015

Baten
Subsidies      46.810         
Donaties/ Giften                       874          
Project Tafel van Één       1.000         
KWIK       10.000           
Landendagen      -           
Overige opbrengsten       3.876           
       62.561         

Lasten
Personeelskosten     24.430         
Huisvesting      11.785         
Organisatie        6.479           
Activiteiten      19.938         
       62.631         

Saldo 2015      - 70        


