Stichting Dar al Yasmin – Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2020
Activa
Omschrijving
Kas
Zakelijke rekening
NL25TRIO0391068474

Bedrag
€
434,94
€
287,13

Balanstotaal

€

Passiva
Omschrijving
Eigen vermogen

722,07

Bedrag
€
722,07

€

722,07

Balans per 31 december 2021
Activa
Omschrijving
Kas
Zakelijke rekening
NL25TRIO0391068474

Balanstotaal

Bedrag
€
€

0
8.007,30

€

8.007,30

Passiva
Omschrijving
Eigen vermogen

Bedrag
€ 8.007,30

€

8.007,30

Staat van baten en lasten voor het jaar 2021
Lasten
Omschrijving

Bedrag

Huiskamercafé
Omzetverlies en overdracht €
resterend kasgeld
Culturele activiteiten
Podcasting (apparatuur)
Arabische poëzieavond
Afghaanse filmavond
Overig (verhalen)
Groene activiteiten
Jeugdactiviteiten zomer
Duurzame maaltijd
(afstudeeropdracht)
Projectwebsite
Groene vrijdag

Opbrengst h.k.café

Bedrag
€

0

434,95

1.192,94
45,00
20,00
35,00

Subsidies (gem.
Nijmegen)

930,00

Ontvangen lesgelden

851,00

45,00
114,39
199,44
20,00

Taalonderwijs
Lidm. ‘Het begint met taal’
Docentenopleiding
Inhuur docent
Ondersteunende middelen

250,00
1.200,00
340,00
45,00

Ondernemerschap/Connected
Projectwebsite

237,73

Heumensoord (Afgh. evacués)
Opvang/activiteiten
Afghaanse evacués

586,99

Communicatie
Communicatie en PR
Webhosting

Vergoeding project
Heumensoord

6.000,00

Donaties

6.949,59

97,53
203,28

Huisvesting en beheer
Equipment (laptop,
beamer, telefoon)
Abonnementen (software)
Telefoonkosten
Bankkosten

1.857,95
99,01
228,00
193,15

Voordelig saldo

€

7.285,23

Totaal

€

14.730,59

Opgemaakt op 31 mei 2022

Baten
Omschrijving

€

14.730,59

Toelichting
Ook in 2021 had Dar al Yasmin haar thuisbasis in de Wijkfabriek (Wolfskuil). Deze plek
is geschikt voor culturele activiteiten en bewonersbijeenkomsten. Wij waren
(gedurende de coronaperiode) verantwoordelijk voor het huiskamercafé Oase. In het
voorjaar van 2021 zijn we met deze laatste activiteit gestopt. We leggen ons liever toe
op de organisatie van activiteiten en projecten.
Omdat het vanwege coronabeperkingen in 2020 en 2021 niet goed mogelijk was om
(culturele) activiteiten te organiseren, hebben we ons meer toegelegd op het
organiseren van projecten.
Onze speerpunten zijn:
- Projecten en activiteiten rondom vergroening en duurzaamheid
- Ondernemerschap door/voor nieuwkomers
- Onderwijs
De gemeenschappelijke noemer is dat het gaat om participatie door en empowerment
van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond. Ook in onze
vergroeningsprojecten leggen we een link met nieuwkomers en interculturele
verbindingen.
Dar al Yasmin houdt zich op verschillende manieren bezig met onderwijs. We
organiseren taalonderwijs, zoals uit de begroting blijkt. Het gaat voornamelijk om
taalonderwijs (Arabisch en Nederlands). Voor een deel gaat het om klassikaal
onderwijs voor volwassenen en kinderen, maar daarnaast ook om individueel
onderwijs/begeleiding en om online onderwijs.
In het najaar van 2020 zijn we daarnaast gestart met de begeleiding van stagiaires.
In de eerste helft van 2021 hebben we drie studenten ‘Adviseur duurzame
leefomgeving’ (Yuverta) begeleid en vier studenten International Social Work (HAN).
In de tweede helft van 2021 (en doorlopend in 2022) hebben we zelfs twintig
studenten International Social Work begeleid en ook weer drie studenten ‘Adviseur
duurzame leefomgeving’. Met deze studenten hebben we voornamelijk sociale,
culturele en groene projecten en activiteiten uitgevoerd.
Een bijzonder participatieproject is een fototentoonstelling ‘Nijmegen door de ogen
van nieuwkomers’. Voor dit project is in het najaar van 2021 een subsidie toegekend.
We zijn er eind 2021 mee van start gegaan (wel met een vertraging in het voorjaar
van 2022).
Het najaar van 2021 (tot eind januari 2022) was ook een periode dat in Heumensoord
opnieuw een kamp werd ingericht. Dit keer voor circa 1.000 Afghaanse evacués. In
samenwerking met anderen (Huis van Compassie, Stichting Goshamadeed, Yalla
Foundation en vrijwilligers van M7 Collectief, de Openbare Bibliotheek en anderen)
hebben we de begeleiding van deze evacués op ons genomen. Na enkele
bijeenkomsten hebben en ondanks coronabeperkingen hebben we gedurende drie
maanden een zalencentrum nabij Heumensoord gehuurd (dankzij financiële hulp door
de gemeente Nijmegen). Gedurende drie maanden hebben we daar drie dagen in de
week een warme ontmoetingsplek aangeboden, activiteiten georganiseerd, lessen en
voorlichting gegeven en koffers, kleding en speelgoed uitgedeeld.
In de begroting is wel de vergoeding van de gemeente Nijmegen opgenomen (eind
2021 ontvangen), maar onze betalingen (met name zaalhuur) hebben wij begin 2022

gedaan. Hetzelfde geldt voor de hier opgenomen subsidies van de gemeente Nijmegen
voor onder andere culturele activiteiten en het maken van een podcast. Deze
activiteiten zijn voor een deel in 2021 uitgevoerd, maar voor een groter deel in 2022.
In de begroting is een groot voordelig saldo opgenomen, maar in de praktijk zijn
inkomsten en uitgaven min of meer in balans.
In 2021 hebben we de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuw project:
Connected. Met Connected willen we nieuwkomers ondersteunen die een eigen bedrijf
(start-up) willen beginnen. In 2021 is een pilot uitgevoerd en een website gebouwd.
Vanaf 2022 wordt dit een belangrijk speerpunt voor Dar al Yasmin.

