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Het bestuur  
 
Bestaat uit: 

• Voorzitter en contactpersoon:  Nanette Bijkerk-Postma 

• Secretariaat en penningmeester:  Erika Olsthoorn-van Os 

• Ondersteunde lid:  Annelies Castricum (media) 

• Ondersteunde lid: Esther Loth 

Per 11 juni 2019 is het bestuur veranderd. 
Nanette Bijkerk-Postma is om persoonlijke reden afgetreden en Esther Loth volgt haar op. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: 

• Voorzitter en contactpersoon:  Esther Loth 

• Secretariaat en penningmeester:  Erika Olsthoorn-van Os 

• Ondersteunde lid:  Annelies Castricum (media) 

 
Per 9 december 2019 is het bestuur veranderd. 
Esther Loth heeft is afgetreden omdat het leiden van twee organisaties voor haar te veel 
werd en in haar ogen de kwaliteit niet kon waarborgen. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: 

• Secretariaat en penningmeester en interim voorzitter:  Erika Olsthoorn-van Os 

• Ondersteunde lid:  Annelies Castricum (media) 

 

 

Per 1 januari 2017 is er een samenwerking met Stichting Joy Living zodat we financieel 
daadkrachtiger zijn, helaas stopt dit per 31 december 2019 vanwege bezuinigingen bij 
Stichting Joy Living. 
 
Per 18 september 2017 zijn het Auticafé Kennemerland een stichting geworden. 
Onze kamer van koophandel nummer is 69622914 
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De begroting en jaarplanning 
 
 

Begroting Auticafé Kennemerland 2019    

    

Beschrijving Per keer Per jaar  
    op basis van 4 auticafé's  

Zaalhuur € 37,00 € 148,00  
Catering (koffie/thee met koekje en fris/borrel met o.a. nootjes) € 40,00 € 160,00  

Vergoeding/presentje sprekers 
€ 

100,00 € 400,00  

Flyers 
€ 

110,00 € 440,00  
Folders   € 100,00  
Visite kaartjes   € 80,00  
Materiaal/website   € 240,00  
Onkosten vergoeding bestuur (reiskosten, vergaderen, enz.)/3 personen   € 800,00  
Autipicknick   € 110,00  
Diverse/ overige kosten   € 150,00  

Totaal   € 2.628,00  

    

 
Jaar planning 2019.  

De thema avonden: 

• 12 Februari : Onderwijs -> Zien we het kind echt! 
 Spreker: Astrid Ottenheym (Algemeen directeur Passend Onderwijs) 

• 11 Juni : Sensorische prikkelverwerking 
Spreker: Marlous Visser (Ergotherapeut en ambulante begeleiding Jeugdwet 

– Praktijk Rozemarijn) 

• 17 September : 18+ op weg naar zelfstandigheid -> Wat kom je tegen? 
Spreker: Anja Dekker (levenscoach en Jobcoach bij autisme en ADHD ꟾ 

Professional Organizer bij IQ Coaches) 

• 19 November : Autisme en werk 
Spreker: Sanne Diepenbrock (Accountmanager, senior 

jobcoach/trajectbegeleider Voorzet B.V.) 
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De avonden 
 
12 februari 2019 met het thema “Autisme & Onderwijs -> Zien we het kind echt!” 
De totale kosten van deze avond zijn: € 101,87 voor Stichting Joy Living. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 

Alkmaar 8 

Hillegom 2 

Castricum 16 

Spierdijk 2 

Heemskerk 8 

Heiloo 2 

Uitgeest 3 

Velsen 4 

Zaandijk 2 

    

Totaal 47 

  
 
Van de 47 enquêtes die er zijn uitgegeven zijn er 27 ingevuld retour gekomen. 
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11 juni 2018 met het thema “Autisme en Sensorische prikkelverwerking” 
De totale kosten van deze avond zijn: €123.03 vanuit de subsidie betaald en €35,55 
gedeclareerd bij Joy Living. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 

Alkmaar 4 

Beverwijk 2 

Castricum 14 

Haarlem 2 

Heemskerk 7 

Amsterdam 1 

Heiloo 3 

Uitgeest 4 

Velsen 2 

Heerhugowaard 4 

Den Helder 1 

Egmond Binnen 1 

Akersloot 1 

Zaandam 1 

Heemstede 1 

Hensbroek 1 

Spaarnedam 2 

Wormer 2 

    

Totaal 53 

  
 
Van de 53 enquêtes die er zijn uitgegeven zijn er 28 ingevuld retour gekomen. 
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17 september 2018 met het thema “Autisme en 18+ op weg naar zelfstandigheid -> Wat 
kom je tegen?” 
De totale kosten van deze avond zijn: € 279,08 vanuit de subsidie betaald. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 

Alkmaar 4 

Beverwijk 2 

Castricum 13 

Haarlem 4 

Heemskerk 12 

Leimuiden 1 

Heiloo 2 

Uitgeest 2 

Velsen 3 

Bergen 1 

Heerhugowaard 2 

Limmen 3 

Badhoevedorp 1 

Amstelveen 1 

Obdam 2 

    

Totaal 53 

 
Van de 53 enquêtes die er zijn uitgegeven zijn er 23 ingevuld retour gekomen. 
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19 november 2018 met het thema “Autisme en werk”. 
De totale kosten van deze avond zijn: € 142,75 vanuit de subsidie betaald en €90,00 bij Joy 
Living gedeclareerd. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 

Alkmaar 4 

Beverwijk 2 

Castricum 14 

Haarlem 3 

Heemskerk 9 

Heerhugowaard 7 

Heiloo 4 

Uitgeest 5 

Velsen 5 

Zaanstad 2 

Hillegom 1 

Stompetoren 1 

Badhoevedorp 1 

Lijnden 1 

Wormer 1 

Schagen 1 

Heemstede 1 

    

Totaal 62 

 
 
Van de 62 enquêtes die er zijn uitgegeven zijn er 18 ingevuld retour gekomen. 
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Autipicknick 
 

 

Het is ons gelukt dit jaar een Autipicknick te organiseren. Via de beursvloer van Stichting de 
Waaier hebben we een match kunnen maken met Kinderboerderij Stichting Jong Leven in 
Sint Pancras. Via Stichting Welzijn Castricum zijn we in contact gebracht met Stichting Samen 
Spelen uit Akersloot. 
Een deel van het eten en drinken is gedoneerd door de Deka-Markt Sint Pancras en een 
donatie van De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad GGZ-NHN. 
De totale kosten van de picknick zijn: €64,98 vanuit de donatie De Cliënten en Familie 
Medezeggenschapsraad GGZ-NHN betaald. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 
 

Alkmaar 10 

Beverwijk 3 

Castricum 5 

Bergen 1 

Heemskerk 3 

Velsen 4 

Den Helder 2 

    

Totaal 28 

 

Er is geen enquête uitgegeven.  
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Overige en totale kosten en de inkomsten 
 
Voor de overige kosten voor 2019 zijn deze gedeclareerd bij Stichting Joy Living €185,89 
en €356,11 betaald uit de subsidie. 
Deze kosten zijn o.a. reiskosten, website, studie, congres, spullen om de foldertafel te 
verbeteren. 
 
De totale kosten van 2019 die betaald uit de Subsidie zijn €123,03 + €279,08 + €142,75 + 

€356,11 = €900,97 

 
De totale kosten van 2019 gedeclareerd bij Stichting Joy Living zijn €101,87 + €35,55 + 
€90,00 + €185,89 = €413,31 
 
De totale kosten van de Autipicknick zijn €64,98 vanuit de donatie De Cliënten en Familie 
Medezeggenschapsraad GGZ-NHN betaald. 
 
 
Onze inkomsten zijn: 
Subsidie €922,00 
Joy Living €1000,00 
Eenmalige donatie van De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad GGZ-NHN van 
€200,00 
 
Van de subsidie is nog €21,03 over, dit wordt reserve. 
Bij Joy Living hebben we een contract op basis van declareren, het bedrag dat over is 
€586,69 vloeit weer terug naar Joy Living, wij hebben geen aanspraak op. 
Van de eenmalige donatie van De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad GGZ-NHN 
hebben we €135,02 over, dit wordt reserve.  
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Enquêtes en AVG 
 
De enquêtes. 
Onze enquêtes worden minder of onvolledig ingevuld, de naam en het e-mailadres wordt 
vaak niet ingevuld, deze enquêtes worden wel meegenomen, ze bevatten vaak wel 
waardevolle informatie. 
Uit onze enquêtes komt uit dat via de mond op mondreclame het meeste wordt gebruikt en 
dan via sociaal media/website een beetje via de krant en een flyer, opvallend is dat er via 
instellingen reclame wordt gemaakt van ons bestaan. 
De sfeer van de avonden goed tot zeer goed zijn. 
En dat de informatie over het thema redelijk tot goed is. 
De meeste mensen komen voor informatie van de spreker en het krijgen van informatie van 
andere ouders. 
Daarbij is voor ons de mogelijkheid om te vragen welke thema’s leven onder onze 
bezoekers, dit wordt goed ingevuld waardoor wij genoeg thema’s hebben voor de 
aankomende jaren. 
 
 
 
 
 
AVG. 
Sinds 25 mei 2018 is de Privacywet ingegaan, ook wij zijn er mee aan de slag gegaan. 
We merken dat de bezoekers ook oplettender zijn geworden. 
 
De volgende punten zijn aangepakt: 

• Het secretariaat/penningmeester is op cursus geweest. 

• De gehele coördinatie ligt bij secretariaat/penningmeester en is ook het aanspreekpunt. 

• Privacyverklaring opgesteld 

• Alle documenten nog een keer bekenken en zo nodig aangepast of vernietigd. 

Bij ons is het mogelijk om anoniem te zijn door: 
• Aanmelding voor de thema-avonden niet nodig. 

• Bij binnenkomst wordt alleen de woonplaats genoteerd, geen andere gegevens. 

• Enquête wordt zonder naam ook meegenomen, staat ook als optie vermeld. 

Alleen als een bezoeker anoniem wil zijn krijgt diegene geen uitnodiging en kunnen ze zich 
niet opgeven voor de Autipicknick. 
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Slotwoord van de penningmeester 
 
We hebben een mooi jaar achter de rug.  
Dit jaar hebben we wederom een begrotingstekort waardoor er minder te besteden was, het 
is ons gelukt om het jaar positief te eindigen. 
De sprekers die de op afgelopen cafés hebben gesproken hebben dit belangeloos of voor 
een kleine vergoeding gedaan. Via de enquêtes is te lezen dat instellingen ons hebben 
gevonden en we zien dat onder de bezoekers professionals zijn, wij zijn daar erg blij mee, 
geeft ons nog meer kracht om dit werk voort te zetten. 
De Autipicknick is dit jaar voor het eerst gehouden, helaas was de opkomst lager dan we 
gehoopt hadden. Het was een mooie dag waar de kinderen veel plezier aan beleefd hebben, 
we hebben veel van opgestoken en hopelijk lukt het volgend jaar weer om een geschikte 
locatie te vinden. 
De folder is nog in concept en hadden we afgelopen jaar geen zakelijke rekening. 
Voor volgend jaar is het de vraag of dit ons allemaal weer lukt daarom staan deze 
onderwerpen op de begroting van 2020. 
 
Met de donatie die we hebben ontvangen zijn wij financieel sterker geworden. 
Via de MatchMarkt van Stichting de Waaier in Alkmaar hebben we voor 2020 het volgende 
kunnen regelen: 

• Laptop voor de avonden (in dec 2019 in ontvangst genomen). 

• Gratis visitekaartjes t.w.v. €250,00. 

• Hulp met onze website 

• Advies om de stichting te verbeteren en verder te ontwikkelen 

• Fotograaf voor foto’s voor de folder  

Financieel staan we er goed voor, maar gezien de bezuinigingen die op ons af komen moeten 
we zuinig blijven om financieel gezond te blijven. 
 
Einde van dit jaar ben ik gesprek met misschien nieuwe bestuursleden en een nieuwe 
samenwerkingspartner, het ziet er naar uit dat goed gaat komen, we blijven positief en door 
gaan, kan wel vermelden dat in 2020 een nieuwe voorzitter komt. 
 
Opsteller. 
Erika Olsthoorn-van Os 
Secretariaat/penningmeester 

 


