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1 Voorwoord van de voorzitter

Veel mensen met autisme leven in onze samenleving in een isolement. Dat moet worden doorbroken.
De stichting Impact Autisme (SIA) wil hierin een omslag realiseren: inclusie als uitgangspunt bij al het
denken en doen, door te laten zien dat autisme geen defect is, maar een andere manier van
ontwikkelen waarbij een andere aanpak mogelijk is die meer recht doet aan het ontwikkelingspotentieel
van kinderen/jongeren met autisme.

Om dit te realiseren wil de stichting een Kennis- en Begeleidingscentrum inrichten, waar ouders van
kinderen met autisme terecht kunnen voor informatie, voor praktische handreikingen en ondersteuning.
Een centrum waar professionals op het gebied van opvoeding, zorg, onderwijs, arbeidsparticipatie en
vrijetijdsbesteding, terecht kunnen voor scholing en intervisie, en om samen te werken in een
professionele community vanuit het ontwikkelingsgerichte perspectief met in de praktijk beproefde
werkwijzen en methodieken.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat mensen met autisme zich levensbreed en onbegrensd kunnen
ontwikkelen vanuit oprecht menselijk contact. Dit vraagt niet alleen een mentaliteitsverandering en een
ander algemeen beeld over autisme in de samenleving, maar ook herstel van het zelfbeeld van mensen
met autisme zelf. Dat is wat Stichting Impact Autisme uiteindelijk wil bereiken.

In 2018 is een start gemaakt met de stichting en in 2019 zijn wij verder gaan werken aan de contouren
van de stichting, met name hebben wij de doelstellingen verder ingevuld en uitgewerkt en hebben wij
de eerste stappen in de verwezenlijking van de doelstellingen gezet. Wij zijn op zoek gegaan naar
mensen en organisaties die ons hierbij kunnen ondersteunen. Wij hebben vervolgens de opzet en
invulling van het Kennis-en Begeleidingscentrum uitgewerkt en op papier gezet. In 2019 hebben wij
voornamelijk gekeken naar hoe gaan wij het Kennis-en Begeleidingscentrum vormgeven, hoe gaat het
functioneren en welke stappen dienen wij hiervoor te zetten. In het jaarverslag 2019 volgt een kort
verslag van deze verrichte werkzaamheden en de genomen stappen.

Jaarverslag

2 Verslag van het bestuur

De activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden zijn de volgende:

 Het schrijven van een beleidsplan.
Het aanvragen van een ANBI-status is voor een stichting als SIA die voor het grootste gedeelte
afhankelijk is van fondsen, subsidies en donaties een vereiste. Ook is een goed beleidsplan van
belang voor het werven van een ANBI status.
In 2018 heeft SIA reeds contact gehad met Offspring Community Building (Advies, begeleiding &
training). In 2019 hebben zij de taak op zich genomen om het beleidsplan voor SIA te schrijven
en een aanvraag bij de belastingdienst te doen voor de ANBI status. Gaandeweg het jaar is er
een beleidsplan ontstaan en hebben wij de aanvraag voor de ANBI status ingediend bij de
belasting.

 Fondsen werven
Daar er altijd een beleidsplan nodig is bij het werven van fondsen had het nog weinig zin om
daar actief mee aan de slag te gaan. Wel zijn er contacten geweest met fondsen om te polsen
hoe het aanvraag traject verloopt. Ook heeft de voorzitter van SIA haar bestaande contacten
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binnen VWS aangesproken en op de hoogte gehouden van de SIA plannen. Binnen VWS zijn er
projecten gestart waar SIA erg goed bij zou kunnen aansluiten.

 Schrijven van een plan voor het inrichten van het Kennis-en Begeleidingscentrum.
Om de visie van SIA vorm te kunnen geven wil SIA een Kennis-en Begeleidingscentrum oprichten
waar de praktische invulling van het ontwikkelingsgericht werken te ervaren is. Het dient een
centrum te worden waar een ieder die geïnteresseerd is kennis kan halen uit een dynamische
database en website. Waar je naartoe kan bellen of appen voor ondersteuning en advies. Waar
je de praktische handleidingen en methodieken kan vinden zowel in woord als op beeld. Waar je
de werkwijze in de praktijk kan zien zowel in de praktijk als op beeld. Waar je informatie en
ervaringen deelt met andere geïnteresseerde mensen en organisaties. Waar je trainingen en
opleidingen kan volgen.

In samenwerking met Rietveld Management & Advies is er een start gemaakt op de plannen op
papier te zetten.

 Kwartiermaker
Voor het opstarten en de dagelijkse leiding van het Kennis-en Begeleidingscentrum heeft SIA
een kwartiermaker nodig. Deze persoon dient een echte duizendpoot te zijn die van aanpakken
weet. Er zijn 3 gegadigden met wie wij in gesprek zijn gegaan. Om een goed beeld te schetsen
over wat wij nodig hebben en hoe de functie er uit komt te zien is er een functieomschrijving
gemaakt door het bestuur. 2 van de 3 gegadigden zijn gaandeweg het jaar afgevallen en wij zijn
verder in gesprek gegaan met de overgebleven partij. De intentie om samen te gaan werken is
van beide kanten aanwezig een afgerond beleidsplan is nodig om een duidelijk beeld te schetsen
van onze plannen. Als dit af is gaan wij verder in gesprek.

 Contacten leggen met geïnteresseerden en instanties
Daar SIA zoekt naar verbinding en inclusie zijn contacten met geïnteresseerden en organisaties
die op het gebied van autisme actief zijn van cruciaal belang.
Inspirerende gesprekken zijn er geweest met De Heeren van Zorg die begeleid wonen aanbieden
voor jongeren met autisme en dit ook volgens de theorieën van Martine Delfos vormgeven. Een
project als dit past goed binnen de visie van SIA en er wordt dan ook gekeken naar een
duurzame samenwerking.

Er zijn gesprekken geweest met mensen uit het middelbaar onderwijs het ROC van Amsterdam
en het MBO college Hilversum. Hieruit is al reeds een mooie samenwerking aan het ontstaan
tussen ACIC en het ROC van Amsterdam/MBO college Hilversum, waardoor de mogelijkheid
ontstaat dat jongeren van het ACIC door kunnen groeien op een constructieve manier.

Ook zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met het Spelderholt in Beekbergen. Zij zijn een
opleidingscentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking en willen graag
uitbreiden naar het midden van het land. Ook zij zijn geïnteresseerd in de Martine Delfos visie
en hoe zij dit binnen de Spelderholt methode kunnen implementeren. Zij hebben interesse om
zich vestigen op Zonnestraal en in een samenwerking met SIA.
Een van de deelnemers aan de gesprekken met Spelderholt heeft interesse om SIA-adviseur te
worden. Zijn expertise, goede contacten binnen de gemeente Hilversum en zijn kennis op allerlei
gebied kunnen de stichting goed van pas komen.
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De zorg en welzijnsorganisatie Allerzorg heeft interesse in het opzetten van een warme opvang
en een woonplek voor mensen met autisme maar ook om te kijken of er een naschoolse opvang
gerealiseerd kan worden onder de vleugels van Allerzorg vanuit de stichting Bram.
Hierover zijn gesprekken geweest om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Delfos Homes is een woonproject voor jongeren met autisme wat nog in de kinderschoenen
staat en zeker interesse heeft om haar kennis en ervaring te delen en weer SIA kennis op te
doen.

De voorzitter van SIA Aline Molenaar heeft zo als al eerder vermeld haar contacten binnen VWS
op de hoogte gebracht van de SIA plannen en onderhoud hierover ook veelvuldig contact.

De bovengenoemde instanties vertegenwoordigen al een groot aantal zorg en begeleiding
gebieden waar SIA de samenwerking mee zoekt.
SIA zoekt namelijk voor haar professionele community samenwerking met organisaties in de
volgende werkgebieden:

 Trainingen voor ouders, jongeren en zorgaanbieders,

 Communiceren met kinderen, jongeren en volwassenen

 Vroege interventies, jonge kinderen met autisme en de gezinsomgeving begeleiden.

 Begeleiding naar en tijdens onderwijs.

 Begeleiding naar werk en stage.

 Leerwerkplekken, bv horeca, toerisme en interessante relevante bedrijven in de regio.

 Loopbaanbegeleiding, levensloopbegeleiding.

 Begeleiding tot zelfstandig wonen.

 Warme tijdelijke crisisopvang.

 Andere partijen die de missie van de stichting delen en ondersteunen, zoals
onafhankelijke cliëntondersteuners. gemeentelijke wijkteams, huisartsen en andere
verwijzers

 Locatie
Het vinden van een goede plek voor het kenniscentrum is gevonden op Landgoed Zonnestraal.

Het werd steeds duidelijker voor het bestuur dat Landgoed Zonnestraal een unieke plek is voor
het kennis centrum door zijn centrale ligging. Ook is een van de partnerorganisaties ACIC
gevestigd op Zonnestraal. Het is een rustige omgeving (bos en hei) maar door de
verscheidenheid aan organisaties die er gevestigd zijn levendig in samenwerkingsmogelijkheden.
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3 Toekomst 2020

In 2020 gaan wij ervan uit dat wij de ANBI-status hebben en ons kunnen concentreren op de
onderstaande zaken.

2. Inrichten digitaal
kenniscentrum
(interactieve website)*

Kwartiermaker > Plan van aanpak
& uitbesteding techniek

2020/2021

3. Opbouwen van een
professionele
community**

Bestuur/ kwartiermaker > Aantrekken +
selecteren van experts en organisaties

2020-2022

4. Ontwikkelen van
communicatieplan***

Kwartiermaker i.s.m. een
communicatiebureau

2020

5. Aantrekken van
startfinanciering

Bestuur 2020

6. Aantrekken van een
kwartiermaker

Bestuur 2020

*Het opzetten en inrichten van het landelijk Kennis- en Begeleidingscentrum voor Autisme heeft de
hoogste prioriteit. Het is hoognodig om een goede landelijke informatievoorziening op te zetten voor
allen die geïnteresseerd zijn. Dit zal veel tijd en inzet vergen in 2020. Voor een goede informatie
voorziening is ook een interactieve website nodig om de informatie toegankelijk te maken voor een
breed publiek (met of zonder autisme).

**De samenwerking met een breed spectrum van organisaties waaronder de Nederlandse Vereniging
voor Autisme bepaalt de kracht en de effectiviteit van het Kennis- en begeleidingscentrum.
SIA zoekt samenwerking met personen en organisaties die haar doelen ondersteunen en kunnen
verwezenlijken.

***Goede in- en externe communicatie is een van de belangrijke pijlers van het succes van het Kennis
en begeleidingscentrum. Hiervoor is een professioneel communicatieplan noodzakelijk, met een heldere
strategie hoe het centrum landelijk op de kaart wordt gezet, op welke wijze er wordt gecommuniceerd,
via welke communicatie kanalen en hoe de relatie me de mainstream media (landelijke en regionale
pers, radio, tv, digitale kanalen en sociale media) wordt opgebouwd.
In 2020 gaan wij ervan uit dat wij de ANBI status hebben en ons kunnen concentreren op de
onderstaande zaken.

4 Organisatie

SIA bestaat op dit moment uit een bestuur met drie leden. In 2020 zal er een kwartiermaker zijn voor de
inrichting van het kenniscentrum en de dagelijkse leiding van de professionele community. Ook zal er
een adviesraad benoemd worden die het bestuur kan adviseren en controleren.
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4.1 Bestuur

Het bestuur van SIA bestaat uit 3 personen die voor vier jaar zijn aangetreden. Na deze vier jaar kunnen
zij nog vier jaar deel blijven uitmaken van het bestuur. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is
onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: mevr. Aline Molenaar
Penningmeester: dhr. Thijs de Mos
Secretaris: mevr. Attie van Tol

Jaarrekening

5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

5.1 Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Impact Autisme, statutair gevestigd te Hilversum bestaan voornamelijk
uit het verwezenlijken van haar statutaire doelen. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling
om haar visie, kennis en inzichten (a) verder te ontwikkelen, (b) te verspreiden en (c) praktische
handreikingen en methodieken te bieden, voor de ontwikkeling van algemene dagelijkse
levensverrichtingen onder meer op terreinen als zorg en ondersteuning, onderwijs en opleiding,
(toeleiding tot) arbeidsparticipatie, (begeleid) wonen etc.. Daarnaast beoogt de stichting een
mentaliteitsverandering teweeg te brengen ten aanzien van het beeld, de omgang en de
begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in de samenleving.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.
Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

5.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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5.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds, en anderzijds de
lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van
de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten.

6 Balans

6.1 Toelichting op de balans

Omdat er in 2019 nog geen inkomsten/subsidies zijn ontvangen is er om de eerste opstartkosten te
kunnen financieren nog een lening ontvangen van ACIC.
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7 Winst- en verliesrekening

7.1 Toelichting op de winst- en verliesrekening

In 2019 zijn er nog geen opbrengsten geweest. Naast de bankkosten zijn er kosten gemaakt voor de
Offspring voor het uitwerken van het beleidsplan en het opstellen en indienen van het ANBI-
verzoek.

8 Begroting komend jaar

9 Ondertekening
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Aline Molenaar, voorzitter Attie van Tol, secretaris Thijs de Mos, penningmeester
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