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VOORWOORD

Het schooljaar 2020-2021 was wederom
een uitdagend jaar door de beperkende
coronamaatregelingen. Voor de doelgroep
van de Vitale Ouderenraad heeft het
coronavirus het belang van het
organiseren van bijeenkomsten
onverminderd bevestigd. De leefwereld
van veel ouderen is kleiner geworden.
Onze bijeenkomsten hebben de leefwereld
van de ouderen verbreed, voorbij hun
directe leefkring. We zijn daarom heel trots
dat het overgrote deel van de Alzheimer
Theehuizen en de Levenskunst Colleges
fysiek uitgevoerd zijn met de mogelijkheid
om ook via zoom en livestream aan te
sluiten. Voor MON€Y SCHOOL waren de
gevolgen van de beperkende corona
maatregelen in het schooljaar 2019 - 2020
nog voelbaar aan het begin van het nieuwe
schooljaar 2020 -2021. Benaderde
partners hadden belangstelling voor het
MON€Y SCHOOL programma maar
stonden vaak nog niet open om op korte
termijn concrete uitvoeringsafspraken te
maken. 

Kernactiviteiten en vakken kregen de
voorkeur boven aanvullende en verrijkende
activiteiten. Het warm houden van contacten
met bestaande partners om de uitvoering
van activiteiten onder de aandacht te blijven
houden, heeft veel energie en inspanning
gevraagd van het team. Helaas zijn een
aantal reeds ingeplande activiteiten
uitgesteld en opnieuw ingepland als gevolg
van de coronamaatregelen. Desondanks zijn
er nieuwe samenwerkingen ontstaan en zijn
we uitgedaagd om flexibel aanbod te
leveren. Dank aan de medewerkers voor hun
onvermoeide inzet. Dank gaat ook uit naar
alle fondsen die ons in staat hebben gesteld
om de activiteiten van de projectplannen
2020 – 2021 uit te voeren. Tenslotte bedank
ik alle partners en vrijwilligers voor hun
inspanningen om ondanks deze onzekere
tijd toch te blijven meedenken over de
uitvoering van het project ‘Vitaal ouder
worden als levenskunst 2020 - 2021’ en
‘MON€Y SCHOOL Keuzemodules 2020 -
2021’.
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Salih Türker

Directeur Stichting Diversiteitsland en initiatiefnemer MON€Y SCHOOL

Amsterdam februari 2022      



PROGRAMMA MON€Y SCHOOL

4



35 vrijwilligers 

docenten en gastdocenten

32 peer-educators

Programma's 8-18
Aantal groepen: 60

Bereik: 847 kinderen en 

jongeren

MON€Y TALKS
Aantal: 24 bijeenkomsten

Bereik: 139 ouders en 225 

kinderen

Symposium 
Aantal: eenmalig 

Bereik:45 deelnemers 

MON€Y CAR MON€Y WALKS 

LOCATIES PARTNERSCHAPPEN

SAMENVATTING RESULTATEN 

 5 vaste medewerkers

(parttime)

2020-2021
BEREIKINZET

1.449 Kinderen (8-12 jaar) en

jongeren (13+ jaar)

 139 Ouders  

ACTIVITEITEN

Netwerk
bijeenkomsten
Aantal: 2 bijeenkomsten

Bereik: 16 organisaties 

Aantal: 9 bijeenkomsten 

Bereik: 377 kinderen en

 jongeren 

Aantal: 5 bijeenkomsten 

Bereik: 45 professionals

 en partners
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CIJFERS CONCLUSIE

MON€Y SCHOOL wil de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Dit doen we door het

geven van educatieve lessen op speelse wijze aan kinderen en jongeren over geld en

ondernemerschap. In 8 workshops leren de kinderen en jongeren over verstandige

(online) aankopen, bankzaken, reclame, geld verdienen, sparen, online weerbaar

worden en lenen. Door inzet van ervaren jongeren, gastsprekers en excursies is Money

School laagdrempelig voor alle kinderen en jongeren. Daarnaast staat

talentontwikkeling, toekomstdromen en nadenken over gezondheid centraal.

‘Met een geldkompas van

MON€Y SCHOOL kan ik wel

150 per maand euro besparen

aan bijvoorbeeld kleding.’,

deelneemster 16+ workshop

inkomsten en uitgaven.

 

Beoogd: 73 groepen en +/- 825 

kinderen en jongeren 

Gerealiseerd: 60 groepen en 847 

kinderen en jongeren

Er zijn 13 minder groepen gerealiseerd dan beoogd.

Er zijn daarmee wel meer kinderen en jongeren

bereikt dan beoogd. 

Van de deelnemers zou MON€Y SCHOOL
aanraden aan vrienden en vriendinnen.  

ACTIVITEITEN MON€Y SCHOOL

Geldlessen 8-18 jaar 
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CONCLUSIE

De Money Car activiteiten zetten op speelse wijze aan tot nadenken over geldzaken,

duurzaam leven en gezondheid op verschillende (school)pleinen. Deze activiteiten

bestaan uit een Money Wheel waarbij kinderen vragen en opdrachten krijgen over

financiën, gezonde- en duurzame leefstijl. De Money Bike is ook aanwezig: Met de sap-

fiets plezier beleven en bezig zijn met gezonde en bewuste keuzes.

Beoogd: 16 bijeenkomsten en 480

kinderen en ouders 

Gerealiseerd: 9 en 377 kinderen en

ouders

9 zijn er afgerond van de beoogde 16. Daarnaast 

waren er binnen het concept MON€Y CAR on tour 8

ingepland, maar aan deze groepen is een alternatief

geboden.

MON€Y CAR 

MON€Y TALKS 
In de MON€Y TALKS workshops staat de dialoog tussen ouders centraal. Hoe invulling

wordt gegeven aan financiele opvoeding wordt onder meer bepaald door de (culturele)

normen en waarden die een ouder zelf heeft meegekregen en ook wil doorgeven. Daarbij

komen er vele dilemma's en thema's aan bod waaruit blijkt dat leren omgaan met geld

breed is verweven in verschillende opvoedvraagstukken. 

CIJFERS

Beoogd: 31 bijeenkomsten en 126

ouders en 223 kinderen

Gerealiseerd: 24  en139 ouders en

225 kinderen.

CONCLUSIE

24 zijn afgerond van de 31 beoogde

bijeenkomsten. Hoewel het er minder zijn hebben

we wel 13 meer ouders en 2 extra kinderen bereikt

dan beoogd. Veel van onze partners in de

uitvoering van de groepen waar grotendeels de

MON€Y TALKS activiteiten waren beoogd hadden

te maken met strenge coronamaatregelen. Zo

mochten ouders niet het schoolgebouw binnen. 

  

CIJFERS

'We vonden het super om met ouders en kinderen
een MON€Y TALK Diner te organiseren bij de

Weekend Academie in februari 2021. De intentie
was om in juni weer een nieuwe poging te wagen,

maar ook deze konden geen doorgang vinden
wegens het niet kunnen uitnodigen van ouders op
locatie. Wel hebben we samen met veel creativiteit

en flexibiliteit kinderen weten te verrijken op
afstand.' Babs, Projectmanager Weekend Academie.

 

7



 

T W E E  U I T G E L I C H T E  D I L E M M A ' S  D I E  V A A K  N A A R
B O V E N  K O M E N  T I J D E N S  D E  M O N E Y  T A L K S :

 
Steeds hogere standaard

en druk onder jongeren

om dure spullen te

dragen en hebben. 

 Het nee kunnen zeggen en

een generatiekloof.

Mijn zoon van 19  kan niet goed met geld omgaan, ik betaal vaak

aan het eind zijn abonnementen (Ouder partner school voor ouders,

online)

Ik geef mijn kind een euro vandaag en morgen is het alweer:

het is op! Mag ik nog wat geld? Laatst ging mijn zoon zonder

brood naar school omdat ik geen geld meegaf. Moet hij dan

honger leiden? (Ouder, Partner Trias Pedagogica,

opvoeddebat Bos en Lommer) 

Maar als ik mijn zoon geen merkkleding geef

ben ik bang dat hij anders op andere

manieren geld gaat verdienen (Ouder

MON€Y SCHOOL groep Oost)

Kinderen in de klas van mijn zoon dragen jassen van

800 euro en hebben de nieuwste Iphone. Met bij de AH

werken kunnen ze niet sparen. Ik ben bang dat hij voor

het verkeerde pad kiest om toch ook deze spullen te

kunnen kopen (Ouder, bijeenkomst via Trias

Pedagogica, Bos en Lommer)  

Vroeger had ik niks, ik ben opgegroeid met niks.

Hoe kan ik nee zeggen tegen mijn zoon als ik het

wel heb? (Ouder, Partner Trias pedagogica

opvoeddebat)

Wat zijn Bitcoins? Is dit een soort gokken?

 Ik hoor mijn zoon hier aldoor over, maar ik weet niet wat

het is. Ik kan er niet over meepraten (Ouder Meevaart,

Amsterdam Oost) 

CIJFERS CONCLUSIE

Op de Dag van de Stem 16 april 2021 is het online Landelijk Symposium ‘Hoe

doorbreken we SAMEN de erfelijkheid van armoede?’ georganiseerd. Ook dit jaar online

in plaats van fysiek. Storytelling, ervaringsdeskundigheid en Spoken Word stonden hier

centraal. In het symposium komt het belang van het delen van ervaringen en verhalen

rondom het thema geld en armoede naar voren.  

Beoogd: 50 deelnemers  

Gerealiseerd: 50 deelnemers 

Er zijn 50 deelnemers beoogd en 50 deelnemers

bereikt. Vanwege de coronamaatregelingen zijn er

in de aanloop van het symposium extra MON€Y

WALKS georganiseerd.

MON€Y Symposium 
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Netwerkbijeenkomsten 

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam is er een kennissessie georganiseerd in

Rotterdam op 26 mei 2021. Daarnaast is er op 7 januari 2021 een netwerkbijeenkomst

georganiseerd met 4 lokale organisaties en enkele personen met een groot relevant

netwerk in Groningen. Het doel was contacten leggen, elkaar leren kennen, om

vervolgens gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om financiële lessen/ het aanbod

van MON€Y SCHOOL in Groningen uit te voeren. Resultaat van de bijeenkomst is de

oprichting van een werkgroep.

CIJFERS

Beoogd: 3
10 - 15 organisaties

Gerealiseerd: 2 en 16 

organisaties 

CONCLUSIE

2 van de 3 bijeenkomsten zijn

uitgevoerd. In totaal zijn er 16

deelnemende organisaties bereikt.  

MON€Y WALKS 
In de week van het geld van 22-26 maart zijn MON€Y WALKS als extra georganiseerd.

Met de MON€Y WALKS beoogde Money School om gezamenlijk in beweging te komen

tegen armoede en voor kansengelijkheid. Deze laagdrempelige walks zijn terug te kijken

op onze facebook pagina. Deze MON€Y WALKS vormden een corona proof alternatief

voor fysieke workshops naar aanloop van het landelijke symposium op 16 april.

 

CIJFERS

Beoogd: 0
Gerealiseerd: 45 

deelnemers

CONCLUSIE

Bereik rond de 50 deelnemers aan het symposium

en 45 aan één van de WALKS. Hiermee zijn er 100

extra deelnemers bereikt.
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VERKLARINGEN RESULTATEN

In deze paragraaf wordt een verklaring gegeven van de afwijking van de beoogde en de

gerealiseerde activiteiten van bovengenoemde MON€Y SCHOOL activiteiten. Na de

zomervakantie van 2020 is het MON€Y SCHOOL team voortvarend aan de slag gegaan 

 met partners benaderen om hun belangstelling te peilen voor de uitvoering van MON€Y

SCHOOL in 2020 - 2021. Benaderde partners hadden belangstelling voor het MON€Y

SCHOOL programma maar stonden vaak nog niet open om op korte termijn concrete

uitvoeringsafspraken te maken. Kernactiviteiten en vakken in het vaste curriculum kregen

de voorkeur boven aanvullende activiteiten. Daarnaast was het risico op extra

besmettingen door externen op de locatie toe te laten een belangrijke reden om geen

fysieke MON€Y SCHOOL groepen uit te voeren. Verder waren de online lessen vermoeiend

voor de leerlingen en vormde dat een reden om geen online MON€Y SCHOOL groepen uit

te voeren en het te houden bij de reguliere lessen. Dit verklaart grotendeels waarom de

beoogde doelstellingen niet altijd gerealiseerd zijn. 
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ALTERNATIEVEN

Door de aanhoudende coronamaatregelen is er extra tijd en moeite gestoken om de

beoogde activiteiten daadwerkelijk te realiseren. Ook is er extra tijd en moeite gestoken in

het opnieuw inplannen van activiteiten die uiteindelijk nog wel afgerond of gecanceld zijn.

Met een creatieve twist is er op alternatieve wijze nieuwe invulling gegeven aan

activiteiten, waarbij dezelfde doelen zoveel mogelijk zijn nagestreefd, en ze op die manier

toch zijn uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het Online FIT programma voor de Weekend

Academie. MON€Y SCHOOL FIT is een online variant op het basisprogramma gezonde

leefstijl. 



OVERIGE RESULTATEN

Contacten met kennisinstituten/experts van Nibud, Wijzer in Geldzaken, Alliantie.

Kinderarmoede, Movisie en Diversion en met partners in zes uitvoeringslocaties.

Projecten in samenwerking met hogescholen. Totaal hebben circa 127 studenten zich vanuit

verschillende opleidingen en via meerdere projecten voor een langere periode ingezet voor

MON€Y SCHOOL.
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Daarnaast is er een uitbreiding ontwikkeld op MON€Y CAR. Om op zoveel mogelijk plekken

tegelijk te kunnen zijn in de week van het geld is een mobiele variant ontwikkeld van de MON€Y

CAR, namelijk de MON€Y WHEEL. Dit maakt het in de toekomst ook mogelijk om bij slecht weer

dezelfde activiteit binnen te kunnen uitvoeren en op verschillende locaties tegelijkertijd.

Bij de weekend Academie konden op het laatste moment niet alle MON€Y CAR activiteiten

doorgaan. In de week van het geld waren tegen alle verwachtingen in veel locaties nog fysiek

gesloten. We hebben toen online een alternatief bedacht: het maken van een MON€Y KWARTET.

De coördinatoren van een aantal Weekend Academie locaties zijn door MON€Y SCHOOL online

getraind om een Kwartet Challenge met kinderen in de week van het geld uit te voeren. 



PROGRAMMA VITALE OUDERENRAAD
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34 vrijwilligers

Alzheimer theehuizen 
Aantal: 14 bijeenkomsten

Bereik fysiek: 180 ouderen 

Bereik online: 1416 views

Levenskunst Academie 
Aantal bijeenkomsten: 12

Bereik fysiek: 480 ouderen

Bereik online: 5100 views

PARTNERSCHAPPEN
                                      

KunstVerbindt
Aantal bijeenkomsten: 1

Bereik fysiek: 20 ouderen

en 40 kinderen 

Bereik online: 104 ouderen 

SAMENVATTING RESULTATEN 

 2 vaste medewerkers

(parttime)

2020-2021
BEREIKINZET

 753 Deelnemers bereikt via

activiteiten  

ACTIVITEITEN

Muziek colleges 

17 Samenwerkingspartners 

AKTIF magazine Platform online 

Aantal: 7 bijeenkomsten

Bereik online: 33 ouderen 

en 125 views

Aantal bijeenkomsten: 1

Uitgedeeld: 200 magazines

Online views: 2300

Aantal: 20 video's verspreid

Bereik Facebook: 318 

Bereik Youtube: 222 

LOCATIES

 7.285 Deelnemers bereikt via

internet 
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CONCLUSIE

Het Alzheimer Theehuis is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners,

familieleden en vrienden. Elke dinsdag van de maand wordt er een themabijeenkomst

georganiseerd. Thema's die aan bod kwamen zijn: natuur en dementie, mindfulness en

dementie, Wonen voor 55+, mentale gezondheid en meer.  

 

ACTIVITEITEN VITALE OUDEREN

Beoogd: 18 en 540 ouderen

en mantelzorger

Gerealiseerd: 14, fysiek + live via

zoom: 180 en online bereik: 1416

views 

14 van de beoogde 18 theehuizen zijn gerealiseerd. Eén

theehuis is uitgevallen wegens ziekte. 

ALZHEIMER THEEHUIS 

LEVENSKUNST ACADEMIE 

De Levenskunst Academie bestaat uit een reeks van drie workshops en een excursie.

Hiermee krijgen de ouderen de kans om kennis en vaardigheden te verwerven met

betrekking tot door henzelf gekozen onderwerpen. Eerdere thema's die in 2020-2021

aan bod zijn gekomen: schilderen, computerlessen, recht en zekerheid, architectuur en

meer. 

CIJFERS

Beoogd: 16 thema's  

Gerealiseerd: 12 thema's en 480

deelnemers en online 5100 

CONCLUSIE

12 van de beoogde 16 thema’s zijn gerealiseerd.

Van de uitgevoerde thema’s zijn er 9

bijeenkomsten te weinig uitgevoerd waarvan 2

bijeenkomsten waren ingepland maar niet

uitgevoerd. 

CIJFERS

'De voorlichting was in het Marokkaans, wat heel

prettig was voor de deelnemers. Waar ze in het

Nederlands bescheiden, onzeker en stil zijn, zie je ze

opbloeien als ze in hun eigen taal kunnen

communiceren; een ware transformatie. Hierdoor

komt informatie goed over, is er meer interactie en

stellen ze vaker vragen.'  Ashna vrijwilliger nieuw-

west
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CIJFERS

Beoogd: 6 bijeenkomsten en 

120-180 ouderen en mantelzorgers en

12 jongeren

Gerealiseerd: 20 ouderen en 40 

kinderen 

CONCLUSIE
Twee van de beoogde zes Kunst Verbindt Workshops

waren ingepland maar hebben uiteindelijk niet

plaatsgevonden. Een workshop Kunst verbindt heeft

plaatsgevonden op het Indische Buurt Festival.

Aanvullend is er binnen de mogelijkheden een vierdelige

korte video serie Online Ebru Kunst opgenomen.

CIJFERS CONCLUSIE

Muziek heeft een therapeutische werking en het vermogen om herinneringen levend te

houden. Tijdens de muziekcolleges gaan ouderen samen aan de slag met muziek. De

thema's zijn uiteenlopend en deelnemers kunnen zelfgekozen onderwerpen inbrengen.  

Beoogd: 16 colleges, individuele

begeleiding voor 10 Turkse 

personen 

Gerealiseerd: 7 en 33 ouderen en125

views online

3 van de zestien colleges hebben plaatsgevonden.

Van de 2 optredens die op de planning stonden is er

1 online gerealiseerd. 3 van de 10 individuen

hebben persoonlijke begeleiding ontvangen.

Muziekcolleges 

KUNST VERBINDT
Met Kunst Verbindt komen deelnemers met een Nederlandse achtergrond en met een

migratieachtergrond samen tijdens een eenmalige creatieve workshop of excursie.

Kunstenaars met een migrantenachtergrond organiseren de workshops: beeldende

kunst, papier marmeren, schilderen en muziek maken. Om dit te realiseren werken we

samen met Alzheimer Amsterdam.

' Leven is een kunst en ook als je ouder wordt kun je

blijven leren, jezelf uitdagen, nieuwe mensen leren

kennen en geluk ervaren. Met de programma’s

wakkeren we de innerlijke potentie van deelnemers

aan' Kerngroep vrijwilliger
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Beoogd: 5000 exemplaren

verspreid digitaal en fysiek  

Bereik:  200 fysieke exemplaren

uitgedeeld & 2300 online views

AKTIF magazine

 In april 2021 kwam de redactie bijeen en werd er geschreven, gefotografeerd en

vormgegeven tijdens het Seniorencollege Journalistiek van de Levenskunst Academie.

De thema’s en inhoud bepalen ze zelf. Het Aktif Magazine, een tijdschrift door en voor de

Vitale Ouderenraad is online te bekijken.  

CIJFERS CONCLUSIE

Tot op heden zijn er 200 fysieke

exemplaren uitgedeeld en gedurende

het jaar worden er meer uitgedeeld.

2300 mensen zijn bereikt via de website

en sociale media kanalen. 

Online platform 

In het eerste kwartaal van 2021 is de beste positionering van het digitaal interactief

platform onderzocht. Er is voor Facebook gekozen als middel om de community te

inspireren en enthousiasmeren tot meedoen. Allereerst omdat er via facebook al een

(relatief) groot bereik is (>1000) maar ook omdat dit medium zoals uit onze ervaring is

gebleken, zich het beste leent voor interactie met onze deelnemers. 

Beoogd: 20 video opnames; info voor

vrijwilligers zijn online toegankelijk; en

genoemde partners zijn uitgenodigd om info

te delen op het platform

Gerealiseerd: 20 video’s en 222 via Youtube

en 318 via Facebook.

Enkele video’s zijn verspreid via WhatsApp

voor samenwerkingspartners met een bereik

van 812  

CIJFERS CONCLUSIE

Ongeveer 20 video’s zijn verspreid. De

beoogde resultaten m.b.t. de vrijwilligers

zijn niet bereikt. De beoogde resultaten

m.b.t. de samenwerkingspartners zijn

gedeeltelijk bereikt.
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Zijn de online kanalen (YouTube, Sociale Media, WhatsApp groepen) blijvend

onderhouden en ingezet om ook via deze kanalen (oud)deelnemers te bereiken. 

Zijn laptops die Diversiteitsland ontvangen had van de Gemeente Amsterdam

door Cybersoek geïnstalleerd. De laptops zijn verspreid onder deelnemers die

niet over een laptop beschikten. Ook zijn ze geholpen hoe ze overweg konden

met de laptop en ZOOM. Zie ook Levenskunst Academie Technieklessen in

November. 

Is in nauw overleg met de partners gekeken waar mogelijk binnen de

maatregelen een beperkt aantal kwetsbare ouderen fysiek bij elkaar te laten

komen. Met name gericht op de niet digitaal vaardige kwetsbare deelnemers.

Voor de deelnemers die niet aanwezig konden of mochten zijn werd een

livestream aangeboden via zoom of ontvingen ze opgenomen digitale content

via WhatsAppgroepen. 

Is een bellijn opgezet om de deelnemers waarvan de kerngroep vrijwilligers

vermoedde dat ze niet meer zijn aangehaakt door de coronamaatregelen, angst

en/of niet beschikken over digitale vaardigheden, toch te bereiken.

In de projectperiode 2020-2021: 

VERKLARINGEN EN ALTERNATIEVEN  

Bij de start van het nieuwe seizoen in september 2020 is er rekening gehouden met

mogelijk nieuwe maatregelen, maar er is waar mogelijk toch ook geprobeerd om

vooruit te plannen en kijken. Er is contact opgenomen met een aantal deelnemers

van de activiteiten en met een aantal van hun vertegenwoordigers (de kerngroep

vrijwilligers) om te overleggen hoe verder te gaan op het moment dat de fysieke

bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. De ervaringen van vorig seizoen zijn

hierin meegenomen. 

20 deelnemers hebben

met ondersteuning van

de gemeente een laptop

ontvangen 

'Ik had nooit gedacht dat

ik dit nog zou kunnen

leren. Je bent blijkbaar

nooit te oud!' Deelnemer

70+  
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In overeenstemming met de kerngroep vrijwilligers zijn de thema’s afgestemd

op de behoefte van de doelgroep. Er ligt een grotere focus op mentale en

lichamelijke gezondheid, omdat hier vanuit de kerngroep leden en deelnemers

nadrukkelijk meer vraag naar is. Dit is ook terug te zien in de activiteiten, met

name in de Levenskunst Academie.

Deelnemers en hun familieleden/mantelzorgers begeleiden om digitaal ook deel

te kunnen nemen aan de activiteiten. 

Telefonisch contact onderhouden met deelnemers die niet in staat waren om

digitaal aan te haken en waar grote behoefte lag om persoonlijk contact te onder

houden in verband met risico op vereenzaaming. 

Bij het voortzetten van de digitale activiteiten zijn de volgende prioriteiten
voorop gesteld: 

OVERIGE RESULTATEN

De eerste levenskunst academie online

Het eerste Alzheimer Theehuis online

Ouderen digiwijzer gemaakt

Samenwerkingen aangegaan met ouderenorganisaties in Nieuw West

De eerste excursie na een lange lockdown naar het Rijksmuseum

 

Foto: excursie naar het Rijksmuseum. Bekijk de video via

ons YouTubekanaal.
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https://www.youtube.com/watch?v=2RM947Ii3T0


'Ik vind het heel leuk want van sommige

dingetjes ik leer nog.' Deelnemers

Alzheimer Theehuis en Suikerfeest viering

Deelnemers aan het woord in video's 

 

'Zulke dingen doen wij niet elke dag'

Deelnemer Journalistiek workshop

Levenskunst Academie

De video is te vinden op de facebook van de Vitale

Ouderenraad. Geplaatst op 9 april  2021

 

Dit seizoen hebben stagiaires in videobeeld vastgelegd wat de bijeenkomsten betekenen voor de

deelnemers. In deze drie video's worden vragen gesteld met betrekking tot de bijeenkomst aan de

deelnemers. Deze video's zijn gemaakt door stagiaires Sam, Loyd & Mirith.  De geluidskwaliteit is

niet optimaal, maar het geeft een sfeerimpressie.  

 De video is terug te bekijken via het Youtubekanaal van

de Vitale Ouderenraad. 

 

 

 

'Ik vind het leuk hier te komen, samen

en gezellig.' Deelnemer Vitale

Ouderenraad tijdens Alzheimer

nazomerconcert 

 

 

De video is op 16 juli 2020 geplaatst op het

Youtubekanaal van de Vitale Ouderenraad. 
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https://www.youtube.com/watch?v=GQGZBdhj4aM
https://www.youtube.com/watch?v=mIK6IaFDM-8


ORGANISATIE

“Doe mee en verrijk jezelf!” Met deze visie zet Stichting Diversiteitsland zich sinds

2008 in samenwerking met partners in om het leven van mensen in kwetsbare

sociaal-economische posities te vergemakkelijken. Met onze programma’s Money

School en de Vitale Ouderenraad richten wij ons op de financiële weerbaarheid van

kinderen en jongeren en de sociaal-maatschappelijke weerbaarheid van

migrantenouderen.

Stichting Diversiteitsland ontwikkelt programma’s, die bijdragen aan het doorbreken

van maatschappelijke achterstandsposities van mensen en het versterken van een

inclusieve samenleving. Daarnaast adviseren we organisaties en de overheid over

een inclusieve organisatie/ samenleving en doen we aan belangenbehartiging voor

onze doelgroepen. Om dit te kunnen doen werken we samen met vele partners,

vanuit het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de overheid, Zo benutten

we (elkaars) expertise en netwerken optimaal.

De organisatie van Stichting Diversiteitsland is een ‘platte’ organisatie, waar

ondersteunende en uitvoerende medewerkers, vrijwilligers en ZPP’ers onderdeel

van uitmaken. Dit gebeurt onder leiding van de directeur, die inhoudelijke en

financiële verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Etienne Spierts (voorzitter)

Mw. Muammer Bayraktar (penningmeester)

Mw. Julia Houwer (secretaris)

Missie & visie

Bestuur
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Bestuursleden besluiten bij meerderheid van de stemmen. Het bestuur verricht de

werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt een vergoeding voor gemaakte

onkosten. Zij worden ondersteund door de directeur en overige medewerkers. 

Beleidsmedewerker 

Communicatieadviseur 

Onderwijskundige 

Coördinator Money School

Relatiemanager

Coördinator Vitale Ouderenraad

Het team van medewerkers bestaat uit betaalde medewerkers, vrijwilligers en

stagiaires.

Deze medewerkers zorgen voor de voorwaarden, continuïteit en kwaliteit van de

activiteiten en faciliteren de uitvoering. Het team bestaat uit 6 vaste medewerkers:

Diversiteitsland is een Vrijwilligersorganisatie, omdat het aantal betaalde krachten

klein is in verhouding tot het aantal vrijwilligers dat een bijdrage levert. We streven

ernaar dat minimaal 70% van de werkzaamheden verricht wordt door vrijwilligers

(en stagiaires).

Met deze onbetaalde medewerkers maken we na een positief

kennismakingsgesprek afspraken over werkzaamheden, beschikbaarheid en

andere praktische zaken. Alle vrijwilligers tekenen een vrijwilligerscontract waarin

ook de gedragscode staat vermeld.

Medewerkers

Vrijwilligers
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HAVVA - VRIJWILLIGER VITALE

OUDERENRAAD  

55+ IN AMSTERDAM OOST 

Ik ben als vrijwilliger bij de Vitale Ouderenraad

ooit begonnen omdat ik iets wilde betekenen

voor ouderen. Als vrijwilliger kan ik echt het

verschil in de samenleving maken. Ik maak

anderen blij, maar ik ben er zelf ook een beter

persoon door geworden. Ik zie veel meer mensen

en ik blijf zelf ook leren. 

GIANNI, VASTE VRIJWILLIGER, MON€Y

SCHOOL 

8 - 12 AMSTERDAM OOST, NIEUW WEST

MET MIJN VERHAAL WIL IK KINDEREN EN
JONGEREN INSPIREREN HUN PASSIE EN
TALENTEN TE VOLGEN, DAN KOMT HET GELD
VANZELF NAAR JE TOE. 
SABINE, DOCENT 13+ 16+ AMSTERDAM
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We can't always build the future for our youth, but we can

build our youth for the future. Hoe je om moet gaan met

geld wordt niet geleerd op school. Scholen concentreren

zich op schoolse kennis en beroepsvaardigheden, maar

niet op financiële vaardigheden. Ik vind het ontzettend

belangrijk dat deze basis al wordt gelegd bij deze

doelgroep. Hoe mooi is het dat ik de toekomstige

generaties (een stukje) mag opleiden? Ik mag ze

inspireren hun talenten te ontwikkelen en dromen

achterna te gaan. Geen mooier moment voor mij dan de

kinderen die mee gaan met mijn ideeën, zelf inbreng

hebben en daardoor tot leren komen. Ik zie de kinderen

soms met een stralende glimlach de MON€Y SCHOOL

lessen volgen, dan weet je waar je het voor doet. 



STAGIAIRS

GUILLAUME,  STAGIAIR  PEDAGOGIEK
PEER -EDUCATOR  ALLE  LEEFTIJDEN,  ALMERE  EN

AMSTERDAM

Elk jaar zijn er enthousiaste stagiairs van verschillende opleidingen die zich

inzetten voor Stichting Diversiteitsland. Voor de begeleiding van stagiaires

hebben we een erkenning als leerbedrijf onder SBB-registratie nummer

100091702. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om

studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.

Ik ben Rhodé en ik ben 19 jaar. Ik loop stage bij

Diversiteitsland en dat doe ik vanuit de studie vaktherapie,

een combinatie van psychologie en drama. Ik vind contact

leggen met ouderen met een Turkse en Marokkaanse

achtergrond interessant omdat je dan extra nadenkt hoe je

kunt aansluiten bij hun leefwereld met een taalbarrière,

andere cultuur- en eetgewoontes. Binnen de organisatie is

er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en je vak mee te

nemen. Zo heb ik een dansspel georganiseerd met de

ouderen en daar kreeg ik leuke reacties op. 

Jongeren  voelen snel veel druk van andere jongeren om

mee te gaan met bepaalde merkkleding. Ik ben er zelf

achtergekomen in de praktijk dat het merkje op de kleding

eigenlijk niet zo veel uitmaakt en dat ik ervaren heb veel

liever m’n geld te besteden aan iets waar ik lang geluk van

heb en in verhouding niet zo duur is, zoals een herinnering

door een dagje pretpark met vrienden of lekker een ijsje

halen bij zonsondergang of een investering in een sport of

spelcomputer. De onderwerpen worden in een super leuk

jasje gestopt. Mede hierdoor zijn de kinderen super

enthousiast over de lessen

RHODÉ,  STAGIAR  VAKTHERAPIE  

ACTIVITEITEN  VOOR  55+ IN  AMSTERDAM  
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Communicatie
Het communicatiehuis van Stichting Diversiteitsland is in een nieuwe jas gestoken en is

voor de zomer 2021 gepresenteerd. Als voorbereiding hierop heeft in het schooljaar 2019-

2020 de ‘WHY’ van Diversiteitsland centraal gestaan tijdens een ambitiesessie van het

bestuur en enkele financiers. Sinds februari 2021 is het Diversiteitsland team ondersteund

door een externe communicatiemanager. Zij is goed bekend met Diversiteitsland en stelde

het jaarverslag 2019 - 2020 op. Zij heeft de WHY doorgevoerd in onder meer de huidige

communicatiestrategie, communicatie-uitingen zoals de website(s), beeldbank en (social)

mediakanalen. Het communicatiehuis staat en een vaste communicatiemedewerker is aan

het team toegevoegd die het communicatiehuis samen met het team onderhoudt.

 
Als onderdeel van het marketing communicatieplan is verkend of Stichting Diversiteitsland

het traject ingaat om de CBF erkenning te verkrijgen. Na het doorlopen van het

ondersteuningstraject is vooralsnog het plan om de erkenningsaanvraag in het

kalenderjaar 2022 in te dienen. Deze erkenning is belangrijk omdat het bijdraagt aan de

interne en externe geloofwaardigheid van de stichting. Daarnaast biedt het

erkenningstraject objectieve normen waarop gericht moet worden om de organisatie te

versterken en te verbeteren.

CBF Keurmerk
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FINANCIERS 

MONEY SCHOOL VITALE OUDERENRAAD

Diversiteitsland wordt ondersteund door de volgende partijen:

BEDANKT!

WORD OOK FINANCIER!

Geld is een grote gelijkmaker. Leren
omgaan met geld kan een enorme impuls

geven aan je ontwikkeling en is dus enorm
belangrijk. Zeker als ‘geld’ niet iets is wat je
van huis uit meekrijgt. Money School heeft

daarvoor een heel effectief en efficiënt
programma ontwikkeld, met een groot

bereik. Daar zijn we heel enthousiast over.'
Janivo Stichting 

'De doelgroep jongeren leren
omgaan met geld en leren

om na te denken als je geld
uitgeeft is zeer nodig om

later grotere problemen te
voorkomen.' Stichting
Steunfonds bja-cow 
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Wij zijn ooit ontstaan als plek om met geld
dingen te veranderen. Iedereen verdient
gelijke kansen en het mag niet zo zijn dat

kinderen uit aandachtswijken minder kansen
krijgen. Wij vinden het belangrijk dat Money
School kinderen met geld leert omgaan, de
waarde van geld laten inzien en bespreken

hoe je financiële keuzes maakt.  
Stichting Triodos Foundation



Bij de Vitale Ouderenraad activiteiten wordt

samengewerkt met o.a: stagiairs, vrijwilligers,

onderzoeksinstellingen en verschillende

gastdocenten. 

Bij de MON€Y SCHOOL activiteiten wordt

samengewerkt met o.a: (gast)docenten, peer

educators, stagiaires, vrijwilligers en partners. 

PARTNERS WORD OOK PARTNER!

Onze activiteiten voerden we in samenwerking uit met de volgende

partners:
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BEDANKT!

'Ik zie het als een verrijking voor 

 kinderen op de Indische Buurt

School dat ik naast ons reguliere

aanbod ze ook

basisvaardigheden 'hoe om te

gaan met geld' kan meegeven. '

Mustafa

Indische Buurtschool

'Wij bieden leerondersteuning

aan voor kinderen. MON€Y

SCHOOL biedt hierop

aanvullend financiële

opvoeding. We vullen elkaar

aan.' Directeur Lydia Seedorf,

Buurt Talent Ontwikkeling

Amsterdam Zuid-Oost

'Voor mij en de ouderen is het

programma van Vitale Ouderenraad

heel waardevol. Er zijn afgelopen jaar

een aantal lezingen geweest over o.a. de

remigratie-wet en veranderingen die

daarin worden aangebracht. Het werd

goed bezocht en het was erg leerzaam. '

Ouarda El Morabet – Life&Style 



JAARREKENING
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Passiva

Eigen vermogen 

Kortlopende schulden 

31 augustus 2021

€

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsfondsen

Crediteuren

Overige schulden en 

overlopende passiva 

221.667

-

221.667

238.032

33.036

271.068

40

124.656

124.696

-

8.288

8.288

Totaal 279.356346.363

De Balans

31 augustus 2020

€



JAARREKENING
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Baten

Directe kosten

Boekjaar 
2020/2021 

€

Money School, Landelijk 118.013

-

337.064

Boekjaar 
2019/2020 

€

Money School, Regulier 

Money School, WPI 

Vitaliteit Migranten ouderen

Overige baten

110.050

24.729

93.772

-9.500

283.299

209.026

87.764

123.872

31.539

735.500

-68.720 -32.958

Organisatiekosten

Personeelskosten

Afschrijvingen

Huisvestigingskosten

Verkoopkosten

Algemene kosten 

271.421

4.360

13.688

1.815

26.461

-317.745

312.796

5.664

37.264

36.404

50.835

Saldo van baten en lasten -49.401

-442.963

-259.579

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds

Continuïteitsreserve 

-33.036 33.036

226.543-16.365

-49.401 259.579

Staat van baten en lasten



JAARREKENING

Algemeen
Stichting Diversiteitsland is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam aan Timorplein 29

in Amsterdam, van waaruit de activiteiten plaatsvinden. De rechtsvorm van de organisatie is

een stichting. De activiteiten van de stichting bestaan uit het bevorderen van gelijkwaardige

deelname van mensen uit sociaal-economische achterstandsposities. Aan de ene kant door

het wegnemen van blokkades en aan de andere kant door het versterken van hun eigen kracht

en ontmoetingen en acceptatie van mensen met verschillende achtergronden en culturen in

de samenlevering.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de voor

rechtspersonen geldende wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek, alsook de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals vastgesteld door de

Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “Kleine Organisaties – zonder –

winststreven”.

Afwijking van voorgeschreven modellen voor de staat van baten en lasten 
Het Besluit modellen jaarrekeningen schrijft twee verschillende modellen voor de indeling van

de staat van baten en lasten voor, te weten een categoriale indeling en een functionele

indeling. In deze jaarrekening wordt geen gebruik gemaakt van een van de modellen maar

worden de baten en lasten naar activiteit gepresenteerd. Deze presentatiewijze sluit goed aan

bij de aard van de stichting en komt daarmee het inzicht in het resultaat ten goede.

De presentatie van de staat van baten en lasten in de vergelijkende cijfers is gewijzigd ten

opzichte van vorig jaar. Dit is gedaan omdat deze presentatiewijze beter aansluit bij de aard

van de stichting en het inzicht ten goede komt. De wijziging heeft geen invloed op het eigen

vermogen of het resultaat.

Presentatiewijzigingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de directie schattingen, in overeenstemming met

algemeen aanvaarde grondslagen. Deze schattingen zijn bepalend voor de in de jaarrekening

opgenomen bedragen. Schattingen en veronderstellingen worden periodiek beoordeeld.

Eventuele aanpassingen worden opgenomen in de periode van herziening en prospectief

verwerkt.

Schattingen

De ter vergelijking opgenomen cijfers over boekjaar 2019/2020 betreft een verlengd boekjaar.

Het boekjaar 2019/2020 loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Vergelijkende cijfers
 

Toelichtingen
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JAARREKENING

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarden, verminderd met lineaire

afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. Op investeringen die in de loop van

het boekjaar in gebruik worden genomen, wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale waarde. Bij de waardering van

vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders

vermeld hebben vorderingen een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
 

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale

waarde. Waar de waardering van schulden afwijkt van de nominale waarde wordt dit

toegelicht. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten

en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Subsidie baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Lasten die

hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Resultaat
 

Gedurende het verslagjaar waren in voltijdseenheden 4,7 medewerkers werkzaam voor de

stichting. Het bestuur heeft haar functie in 2020/2021 onbezoldigd uitgevoerd.

Personeelsbezetting
 

Vorderingen

Grondslagen van waardering en

 bepaling resultaat
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Colofon
Wij bedanken iedereen die aan dit

jaarverslag heeft meegewerkt!

Redactie:  Jaleesa Latupeirissa, Lidwien

Scheepers, Carmen van Ginkel en Salih

Türker.

Diversiteitsland
KVK: 34309272
IBAN: NL45ABNA0545530369
Website: diversiteitsland.nl 


