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Voorwoord van de voorzitter 
 

 

 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bewogen jaar, de wereldwijde 

verspreiding van het Covid19/Corona virus en alle wetenschappelijke, politiek en persoonlijke 

feiten, maatregelen, meningen en complotten vlogen ons om de oren. Niet echt een jaar om 

eens vrolijk op terug te blikken. 

 

Voor het Auticafé was 2020 een jaar van omschakelen en aanpassen, wij moesten van onze 

normaal zo fijne thema-avonden in de aula van de Juliana van Stolbergschool in Castricum 

ineens online evenementen gaan maken, ten minste als we onze thema-avonden wilden laten 

doorgaan. Wij hebben daar, overigens, geen seconde over hoeven nadenken.  

 

We hebben een thema-avond moeten laten schieten, toen nog met de gedachte van de 

volgende kan misschien wel op locatie, en dat kon ook, gedeeltelijk. De thema-avond “Grip 

op Gamen” was onze vuurdoop, zowel online als in klein bezetting in de aula van de school. 

Die avond verliep verder uitstekend maar online kregen we aanzienlijke feedback dat het toch 

anders moest want het geluid was moeizaam te volgen en gesprekken die in de zaal 

plaatsvonden waren helemaal niet te volgen en dat koste ons kijkers. 

 

Door strengere maatregelen hebben we uiteindelijk voor de volgende thema-avond, tevens de 

laatste van 2020, gekozen om die geheel online te doen. Dat was een flinke stap in kwaliteit 

voorwaarts. We hebben dan ook deze lijn doorgetrokken naar 2021. 

 

Door de schakeling naar online hebben wij minder dan normaal een beroep gedaan op onze 

vrijwilligers, toch wel de ruggengraat van onze organisatie. Dat betekent niet dat we onze 

vrijwilligers minder waarderen maar online een folder bespreken of een kopkoffie inschenken 

is toch een stuk lastiger. Het doet mij dan ook deugd om te zien dat veel van onze vrijwilligers 

de online-avonden blijvend hebben gevolgd. Dat waardeert het bestuur zeer. 

 

Hoewel wij merken dat online ons een groter publiek weet te vinden, moeten wij toch 

constateren dat online voor ons niet de ultieme oplossing is, een belangrijk sociaal gedeelte 

van onze activiteiten, het feit dat mensen in de pauze met elkaar in gesprek kunnen treden is 

online weggevallen. In ZOOM zijn er mogelijkheden met zgn. break-out rooms maar dat is 

toch lastiger om goed form te geven. Wij streven dan ook naar een combinatie van online en 

op locatie, liefst hybride als het om de presentaties gaat. We moeten daar als bestuur het 

komende jaar goed over gaan nadenken hoe dat in de praktijk vorm te kunnen gaan geven. 

 

Tot slot; we zijn oprecht dankbaar voor de subsidie van de gemeente Castricum en de 

sponsoring die wij van Voorzet mogen ontvangen. Het helpt ons om onze activiteiten 

toegankelijk te houden voor iedereen die daar behoefte aanheeft, ongeacht de grote van de 

respectievelijke individuele portemonnee. 

 

Graag tot op een van onze thema-avonden. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jeroen Bakker, voorzitter 
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Het bestuur  
 
Bestaat uit: 

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

• Ondersteund lid: Annelies Castricum (media) 

Per 4 februari 2020 is het bestuur veranderd: 

• Voorzitter:  Jeroen Bakker 

• Secretariaat en penningmeester:  Erika Olsthoorn-van Os 

• Ondersteund lid: Annelies Castricum (media) 

Per 17 augustus is het bestuur veranderd: 
Annelies heeft zich terug getrokken als ondersteunde lid, blijft wel vrijwilliger. 

• Voorzitter: Jeroen Bakker 

• Secretariaat en penningmeester: Erika Olsthoorn-van Os 

 
Sinds 1 januari 2020 is Stichting Auticafé een samenwerking aangegaan met Stichting Voorzet om 
financieel daadkrachtiger te blijven en het uitwisselen van kennis en informatie. 
 
 
Per 18 september 2017 is het Auticafé Kennemerland een stichting geworden. 
Onze kamer van koophandel nummer is 69622914 
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De begroting en jaarplanning 
 
 

Begroting Auticafé Kennemerland 2020   

   

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 2020.  

• 11 Februari:  Autisme en rouw (om de diagnose) 

Spreker: Anneke Eenhoorn (Klinisch psycholoog / psychotherapeut / cognitief 
gedragstherapeut bij ‘s Heerenloo Polikliniek) 
 

• 16 Juni:  Autisme en opruimen, huiswerk en timemanagement 
Spreker: Corinne Dekker (Opruimcoach / Professional organizer van ik-ruim-

op) Helaas geannuleerd door Covid 19/Corona maatregelen 

 

• 29 September: Grip op Gamen 
Spreker: Paul Bosters (Trainer Grip op Gamen en ervaringsdeskundigheid 

autisme en gamen) 

 

• 17 November : Autisme en daten/relaties 
Spreker: Birsen Basar (ambassadeur van de NVA en schrijft boeken over 

autisme) 
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De avonden 
 
11 februari 2020 met het thema “Autisme en rouw (om de diagnose)” 
De totale kosten van deze avond zijn: € 200,03 voor de subsidie. 
Opkomst en waar de bezoekers vandaan komen: 

Alkmaar 11 

Beverwijk 5 

Castricum 12 

Haarlem 2 

Heemskerk 12 

Heerhugowaard 1 

Heiloo 6 

Uitgeest 4 

Velsen 2 

Vijfhuizen 2 

Schoorl 1 

Bakkum 2 

Wormer 1 

Sint Pancras 2 

Amsterdam 1 

Bergen 1 

Wijk aan Zee 1 

Obdam 1 

Egmond-Binnen 1 

    

Totaal 68 

 
Van de 68 enquêtes die er zijn uitgegeven zijn er 32 ingevuld retour gekomen. 
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16 juni 2020 met het thema “Autisme en opruimen, huiswerk en time management” 

Helaas geannuleerd door Covid 19/Corona maatregelen. 
Er zijn door deze geannuleerde avond geen kosten gemaakt. 
 
 
29 september 2020 met het thema “Grip op Gamen” 
De totale kosten van deze avond zijn: € 586,14 vanuit de subsidie betaald. 
Opkomst 43 bezoekers online en 11 op locatie, waar de bezoekers vandaan komen is niet 
bijgehouden. 
Er zijn geen enquêtes uitgegeven. 
 
Deze onlineavond werd via de Zoom Account van Stichting Voorzet gefaciliteerd en worden 
daarvoor geen kosten in rekening gebracht. 
 
 
17 november 2020 met het thema “Autisme en daten/relaties”. 
De totale kosten van deze avond zijn: € 22,85 vanuit de subsidie betaald. 
Opkomst 83 bezoekers online en waar de bezoekers vandaan komen is niet bijgehouden 
Er zijn geen enquêtes uitgegeven. 
 
Deze onlineavond werd via de Zoom Account van Stichting Voorzet gefaciliteerd en worden 
daarvoor geen kosten in rekening gebracht. 
 

Autipicknick 
 

 

Het is ons niet gelukt om dit jaar een Autipicknick te organiseren i.v.m. de Covid19/Corona 
maatregelen. 
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Overige en totale kosten en de inkomsten 
 
Voor de overige kosten voor 2020 zijn bekostigd door Stichting Voorzet €464,15 en €198,18 
betaald uit de subsidie. Deze kosten zijn o.a. reiskosten, website, studie, congres, spullen om 
de foldertafel te verbeteren. 
 
De totale kosten van 2020 die betaald uit de Subsidie zijn €200,03+ €586,14 + €22,85 + 

€126,98 = €936,00 

 
De totale kosten van 2020 betaald uit de donatie van Stichting Voorzet zijn €464,15 
 
Onze folder is uitgegeven, hiervoor hebben we in 2018 een donatie ontvangen kosten zijn 
€246,11 en betaald uit deze donatie. 
 
Via de Matchmarkt op 14 november 2019 van Stichting de Waaier hebben we de volgende 
donatie binnen gehaald: 
 
· Visitekaartjes door Stichting Lief Langedijk met een waarde van €246,11  
· Hulp met de website door Leesberg.nl met een waarde van €85,00 
. Hulp bij het verbeteren van de stichting door Stichting Sesam, de waarde van is niet 
bekend. 
 
Onze inkomsten zijn: 
· Subsidie van de gemeente Castricum €936,00 
· Stichting Voorzet €1000,00 
 
De subsidie is geheel opgegaan. 
 
Bij Stichting Voorzet hebben we een overeenkomst op basis van declaratie, na nader inzien 
heeft Stichting Voorzet het bedrag eind december geheel overgemaakt. Het bedrag wat over 
is €535,85 dit wordt reserve. 
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Enquêtes 
 
De enquêtes. 
Onze enquêtes worden minder of onvolledig ingevuld, zo worden naam en e-mailadres vaak 
niet ingevuld of worden de enquêtes door bezoeker meegenomen ipv ingeleverd. De 
enquêtes die we wel retour ontvangen bevatten vaak wel waardevolle informatie ter 
verbetering van onze organisatie. 
 
Uit onze enquêtes komt naar voren dat via mond op mondreclame de meeste verspreiding 
wordt gerealiseerd. Via sociaal media/website zijn we nog niets minder bekend ook de 
pers/krant en onze flyer zijn minder bekend maar niet minderbelangrijk gebleken. Opvallend 
is dat er via diverse instellingen reclame wordt gemaakt m.b.t. ons bestaan en onze thema 
avonden. 
 
De sfeer van de avonden worden goed tot zeer goed bevonden. En de informatie over het 
thema wordt als redelijk tot goed beoordeeld. 
 
De meeste mensen komen voor informatie van de spreker maar de interactie tussen ouders 
onderling en het uitwisselen van informatie tussen ouders en andere bezoekers wordt 
eveneens bijzonder waardevol geacht. 
 
Een dergelijk enquête geeft ons de mogelijkheid om te vragen welke thema’s leven onder 
onze bezoekers, dit wordt goed ingevuld waardoor wij genoeg thema-ideeën hebben voor 
de aankomende jaren. 
 
Helaas zijn wij door Covid19/Corona genoodzaakt de thema-avonden online gegaan houden 
en omdat ons dit overviel en de ogenschijnlijke tijdelijkheid van de maatregelen zijn wij niet 
instaat gebleken online enquêtes te realiseren. 
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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 bekeken en zo nodig aangepast of vernietigd. 

Bij ons is het mogelijk om bij thema-avonden op de locatie 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 en de onlinebijeenkomsten, dit omdat voor deze 
activiteiten het nodig is dat wij een email adres verwerken. 
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Slotwoord van de penningmeester 
 
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Veel schakelen het is gelukkig gelukt om 3 
mooie en interessante thema-avonden te organiseren. 
 
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 er inmiddels ook veel professionals zijn, wij zijn 
daar erg blij mee, dat geeft ons nog meer kracht om dit werk voort te zetten. 
 
Het heeft ons positief verast dat Stichting Voorzet de declaratie overeenkomst om gezet 
heeft naar een sponsoring overeenkomst, dat maakt ons daadkrachtiger en we hopen dat 
we nog lange tijd mogen samen werken. Met deze sponsoring door Voorzet zijn wij 
financieel sterker geworden. 
 
Het is ons nog niet gelukt om een zakelijke rekening te openen. Voor volgend jaar is het de 
planning dit verder op te pakken, daarom staat dit onderwerp op de begroting van 2021. 
 
Financieel staan we er goed voor, maar gezien de bezuinigingen en aanstaande 
wetswijzigingen die op ons af komen moeten we zuinig blijven om financieel gezond te 
blijven. 
 
Samen met de voorzitter zijn we druk bezig om het Auticafé te professionaliseren en klaar te 
maken om een AMBI-status en/of een goede doelen-status te verkrijgen. Ook komen er in 
2021 een aantal wetswijzigingen voor stichtingen, we zullen ons daarin verdiepen en deze 
aanpassingen doorvoeren. 
 
 
Opsteller. 
Erika Olsthoorn-van Os 
Secretariaat/penningmeester 
 


