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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Challenges over het jaar 2015.
Sinds 2005 zet Challenges zich als non-profitorganisatie in voor maatschappelijke doeleinden en met
haar activiteiten probeert Challenges diverse organisaties uit de non-profit sector te ondersteunen.
Hiernaast schenkt Challenges aandacht aan goede doelen en probeert het anderen daarbij te
betrekken. Specifiek leggen wij de focus op de aandachtsgebieden projectondersteuning, het
verzorgen van trainingen en soortgelijke activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd in
samenwerking met de verschillende partners van Challenges.
In dit verslag zal worden opgesomd welke belangrijke momenten wij hebben gekend in het jaar 2015.
Voor meer informatie over de stichting en haar missie en visie, zie: www.stichtingchallenges.nl
Erdinc Oytan
Voorzitter
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HET JAAR 2015
Het jaar 2015 was een zeer bewogen jaar voor het bestuur en onze vrijwilligers. Naast de vele
activiteiten met onze achterban hebben wij in tegenstelling tot eerdere jaren als gastorganisatie
opgetreden voor een uitwisseling op Europees niveau. Al met al zijn wij zeer trots op de vele activiteiten
waar wij onze handtekening onder hebben gezet.
Challenges is opgezet met als doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Het
jaar 2015 was in dat opzicht een geslaagd jaar.

Trainingen en deskundigheidsbevorderingen
Naast de bestaande activiteiten hebben wij dit jaar eveneens samengewerkt met nieuwe organisaties.
In het kader van verschillende projecten, waarin stichting Challenges als adviseur heeft opgetreden,
hebben wij verschillende aangepaste trainingen verzorgd.
Het project 'Bezoekmannen' voor de organisaties stichting Akyazili en Stichting Sprint Schiedam is een
van de projecten waar de trainingen voor verzorgd zijn. Daarnaast heeft stichting Challenges dezelfde
medewerking verleend in het kader van het project 'Jongeren en omgaan met geld' van stichting Nida.
Dit zijn een van de velen organisaties waar wij dit jaar de trainingen en deskundigheidsbijeenkomsten
voor hebben verzorgd.

Informatievoorziening
Challenges vindt het belangrijk dat verschillende maatschappelijke vraagstukken van antwoorden
worden voorzien. Afgelopen jaar, het jaar 2015, was een beweeglijk jaar in allerlei opzichten.
Verschillende gebeurtenissen in de wereld hebben ook de mensen in Rotterdam en omstreken
aangegrepen. De wereld globaliseert en Challenges heeft in het jaar 2015 getracht haar bijdrage te
leveren aan het bieden van hulpmiddelen voor het omgaan met de lokale implicaties van deze globale
kwesties. Door het organiseren van seminars en informatiebijeenkomsten zijn verschillende betrokken
geïnformeerd over verschillende thematieken.
Tevens heeft Challenges haar bijdrage geleverd aan diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd
door andere organisaties actief in de non-profit sector. De bijdrage varieerde van het bieden van
logistieke ondersteuning tot aan het bieden van hulp bij het organiseren van een
seminar/informatiebijeenkomst.

Sport en recreatie
Net zoals eerdere jaren heeft stichting Challenges haar wekelijkse sportbijeenkomsten georganiseerd
voor haar betrokkenen. Anders dan eerdere jaren hebben wij getracht om de deelnemers te stimuleren
voor het vrijwilligerswerk. Wij hebben positieve signalen ontvangen van de deelnemers.
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Vrijwilligers
Een van de sterkhouders van Challenges zijn vrijwilligers. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de
realisatie van diverse evenementen in Nederland en zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie.
Challenges ziet haar vrijwilligers als haar meest waardevolle betrokkenen en is van mening dat een
investering in haar vrijwilligers daarom altijd een basisvereiste is.
Wij hebben onze vrijwilligers in het jaar 2015 ingezet voor activiteiten van andere organisaties. Zo heeft
een organisatie uit Rotterdam een bewonersinitiatief georganiseerd waarin wij onze bijdrage hebben
geleverd.
Alle vrijwilligers zijn in ons optiek ‘onvervangbaar en onbetaalbaar’. Iedere vrijwilligers verdient het om
de nodige aandacht te krijgen voor haar werkzaamheden. Om de vrijwilligers te belonen werken wij
conform wettelijk toegestane vergoedingen- welke niet hoger zijn dan €150 per maand per vrijwilliger.

Reizen en excursies
Challenges heeft in het afgelopen jaar verschillende uitjes georganiseerd in het kader van
teambuilding. Naast haar eigen achterban zijn er tevens reizen georganiseerd voor andere betrokken
van de stichting.
Dit jaar hebben betrokkenen van de stichting een bezoek gebracht aan de prachtige Bosnië. Eenmaal
aangekomen in Bosnië hebben zij verschillende toeristische trekpleisters bezocht. Tevens hebben de
jongeren die deelnamen aan de reis een bezoek gebracht aan een plaatselijke universiteit in het kader
van informatie inwinnen.
Daarnaast hebben enkele bestuursleden en betrokkenen een bezoek gebracht aan de mooie stad
Brussel. Ook hier zijn enkele toeristische trekpleisters bezocht en tevens hebben de aanwezigen
deelgenomen aan een cultuurolympiade aldaar.
In Eindhoven is een beurs bezocht waarvoor wij werden uitgenodigd door een ondernemersvereniging
in Rotterdam. Wij hebben met onze bestuursleden en verschillende vrijwilligers een bezoek gebracht
aan deze beurs.
Verder hebben wij met onze achterban deelgenomen aan evenementen en programma’s van
partnerorganisaties uit de regio. Deze evenementen hadden allen ten doel om het maatschappelijke
doel te dienen.
De komende periode zullen wij wederom verschillende uitjes organiseren voor onze betrokkenen.
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ERASMUS+
In het kader van het Erasmus+ programma,
gesubsidieerd door de Europese commissie,
hebben wij als gastorganisatie opgetreden
voor in totaal 36 jongeren. In samenwerking
met de jongerenvereniging uit Izmir heeft er
een uitwisseling plaatsgevonden tussen
jongeren uit Nederland en Turkije.
In de maand september hebben zij 8 dagen
lang een vol programma uitgewerkt. Naast de
vele bezoeken aan organisaties in Rotterdam
hebben zij tevens bezoeken gebracht aan
verschillende gezinnen in Rotterdam.
De jongeren hebben verschillend plekken
bezocht in de mooie steden Rotterdam en
Amsterdam. Tevens zijn enkele plekken bezocht in het kader van beeldvorming over het oude
levenswijze in Nederland.
In de toekomst zullen wij wederom ruimte bieden
aan organisaties om een uitwisseling van de grond
te krijgen. Tevens willen wij als zendorganisatie
fungeren in de toekomst. Wij hebben positieve
reacties van de jongeren en hebben besloten om
zelf de jongeren naar het buitenland te sturen.
Wij zijn voornemens om onze activiteiten op
Europees niveau te vermeerderen. Wij proberen
telkens een vertegenwoordiger te sturen naar
trainingen en andere conferenties om de nodige
ervaringen op te doen. In dit kader hebben wij
tevens deelgenomen aan het landelijk congres van
Erasmus+ waar wij voor uitgenodigd waren.
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Conferentie Erasmus+
Dinsdag 1 december 2015 waren
de Haagse Hogeschool en ROC
Mondriaan het toneel van een
indrukwekkende conferentie
georganiseerd door het Nationaal
Agentschap Erasmus+. Een
conferentie met boordevol
activiteiten voor organisaties die
zich op internationaal niveau
willen gaan inzetten voor met
name onderwijs.
Hoe maak jij het verschil? luidde
de thema van deze conferentie.
Ruim 300 deelnemers waren
allen bijeengekomen om samen
over verschillende mogelijkheden
te praten die het Erasmus+
programma te bieden heeft.
Nadat de conferentie werd
geopend door toespraken van
organisatoren, kreeg men een
speech van trendwatcher en
auteur dhr. Adjiedj Bakas.
Na de introductie kreeg het programma een vervolg met workshops met diverse onderwerpen waar de
deelnemers zich voor hadden ingeschreven. Daarnaast werd er een zogenaamde Open Space sessie
gehouden waarbij de deelnemers zelf het onderwerp konden bepalen en de zitting mochten hosten.
Tussendoor was het eveneens mogelijk om kennis te maken met andere organisaties. Nadat alle
activiteiten plaats hadden gevonden, werd deze dag afgerond met een muzikaal intermezzo en de
daaropvolgende borrel.
Een uiterst geslaagde dag in de optiek van stichting Challenges. Met de opgedane kennis zullen wij in
de toekomst meerdere projecten onderbrengen bij het Erasmus+. Het bestuur en betrokkenen van
stichting Challenges zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden binnen het Erasmus+ en zullen ook in
de toekomst weer van de partij zijn.

6

Komende periode
Wij hebben voor de komende periode verschillende voornemens op ons programma staan. Zo zullen
wij ons gaan focussen op het crowdfunding. Via de website pifworld.com willen wij graag nieuwe
donateurs werven voor onze werkzaamheden. Wij zullen naast onze reguliere activiteiten via deze weg
een vernieuwing aangaan voor onze organisatie.
Niet alleen crowdfunding zal onze aandacht gaan krijgen de komende periode, maar ook diverse
mogelijkheden voor ANBI-organisaties. Denk hierbij aan de mogelijkheid om je projecten te promoten
via Google Ad Grants. Via deze mogelijkheid kunnen ANBI-organisaties voor een bepaald bedrag per
maand gratis adverteren. Wij zullen ons de komende periode sterk gaan om deze doelstellingen te
kunnen behalen.
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HET BESTUUR

Dhr. Erdinc Oytan
Dhr. Abdulkadir Eroglu
Dhr. Ahmed Nureddin Kara

Taak
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Beloning
Vrijwillig
Vrijwillig
Vrijwillig

Wij ontvangen tevens de steun van diverse partners met ieder hun eigen expertisegebieden. Dit maakt
ons werk er ook gemakkelijker op.

STICHTING CHALLENGES
Adres:
HANG 4
3011 GG Rotterdam
Website:
www.stichtingchallenges.nl
E-mail:
info@stichtingchallenges.nl
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