
2021Jaarverslag



3

2021 was het jaar waarin we bij aanvang hoopten snel 

van corona te worden verlost. Niets bleek minder waar. 

Het werd opnieuw een jaar waarin we ons voortdurend 

moesten aanpassen aan het grillige virus. Een goede 

oefening in pragmatisme en flexibiliteit! 

De start van Fu Den Sani viel het jaar ervoor samen met 

de eerste corona-uitbraak. Dat heeft ons er niet van 

weerhouden onze koers – zij het enigszins aangepast – 

uit te zetten en daar zijn we in 2021 ook niet van afgewe-

ken. We hebben nieuwe projecten kunnen uitvoeren, zij 

het grotendeels online of op anderhalve meter afstand. 

Het jaar stond ook in het teken van het uitbouwen van 

ons netwerk en het voorbereiden van grotere nieuwe 

projecten, met name in onze nieuwe vestigingsplaats  

Alkmaar.

Werken ‘van wijk tot wereldwijd’ biedt ruimte aan vele 

mogelijkheden maar vergt ook veel inspanning op alle 

aspecten. Van draagvlak creëren tot de details van de 

uitvoering. Het is een continu proces van zoeken naar 

wegen om onze missie te verwezenlijken, en we weten 

die wegen steeds beter te vinden. Mede dankzij de 

groeiende maatschappelijke aandacht voor cultuur als 

krachtig, verbindend middel binnen het sociaal domein. 

Onze boodschap wordt herkend en erkend. We voelen 

ons steeds meer gesteund door steeds meer samenwer-

kingspartners en, niet in de laatste plaats, door organisa-

ties en fondsen die ons werk een warm hart toedragen. 

Op deze plek willen wij hen allen hartelijk danken.

Terugblik 
op 2021
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In 2021 namen 

99 jongeren (4-18 jaar) 

actief deel aan onze projecten. 

Daarnaast bereikten we 

197 belangrijke volwassenen 

uit het leven van die jongeren.

Over Fu Den Sani

Wat wij doen

Fu Den Sani initieert en ondersteunt projecten die 

zijn gericht op maatschappelijke versterking van 

kinderen en jongeren. Projecten waarin zij met 

elkaar en met hun sociale omgeving verbinding 

maken en waarin zij hun eigen én elkaars achter-

grond (beter) leren kennen en waarderen. En 

waarin zij hun kracht en talent kunnen ontdekken 

en ontwikkelen. Cultuur is hiervoor het middel: van 

muziek tot storytelling, van taal tot fotografie. Ons 

werkterrein ligt overal tussen wijk en wereldwijd.

Onze missie

De projecten van Fu Den Sani dragen bij aan een 

samenleving waarin kinderen en jongeren, in het 

bijzonder zij die in een sociaal kwetsbare posi-

tie verkeren, de kans krijgen om zich volledig te 

ontplooien en ontwikkelen. De deelnemers worden 

uitgenodigd actief te participeren en ook de thuis-, 

straat- en onderwijsomgeving worden zoveel moge-

lijk betrokken.

Lees ons Beleidsplan 2021-2022.

deelnemers + broertjes/zusjes ouders

7+5 14

Workshop Zing je Fantasie

4-18 jaar volwassenen

30 10

Levels Schrijverskamp Young West

15-18 jaar volwassenen

25 3

Optreden Winterfeest

gezinnen

100

4-18 jaar

4

 bu 

4-18 jaar volwassenen

32 45

volwassenen

25onderzoeksmissie

https://www.fudensani.nl/downloads/FDS-beleidsplan%202021-2022%20website.pdf
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Fu Den Sani is een jonge organisatie, en daarmee ook 

een kwetsbare. Het is belangrijk dat we keer op keer 

zorgvuldig afwegen hoe we onze energie doseren. Een 

aantal initiatieven heeft in 2021 dan ook even ‘in de koel-

kast’ gestaan omdat andere teveel tijd opslokten.

De gevolgen van corona op de projecten bleef gelukkig 

redelijk beperkt. Alleen het project SU Talent liep vertra-

ging op. Wel werden een onderzoeksmissie uitgevoerd 

en een projectaanvraag ingediend. Toen we de uitvoe-

ring daadwerkelijk konden gaan voorbereiden, moesten 

de werkzaamheden worden uitgesteld.

We hebben met veel overgave en plezier ons eigen con-

cept Troubadours van Oost uitgebouwd. Dit project, waarin 

muzikaal talent uit Schiedam-Oost zichtbaar wordt ge-

maakt, is in 2020 gestart en heeft in coronatijd voor veel 

verbinding in en met de wijk gezorgd. We werken toe 

naar een stadsbrede aanpak, de Troubadours van Schie-

dam en een verdieping van het aanbod, waaronder een 

intensief educatietraject dat in 2022 wordt uitgerold.

Projectactiviteiten

In elk projectmanagementboek is te lezen dat de uitvoe-

ringsfase van een project te vergelijken is met het topje 

van een ijsberg: het grootste deel, de voorbereiding, 

onttrekt zich aan het zicht. We besteden veel aandacht 

aan een gedegen voorbereiding van onze projecten. We 

ontwikkelen ideëen, werken daarin samen met profes-

sionals uit het sociaal/cultureel domein, volgen ontwik-

kelingen en trends, zoeken naar kansen voor nieuwe 

projectactiviteiten en zorgen dat mensen met ideeën 

ons weten te vinden. We onderzoeken en beoordelen 

of een project voor ons haalbaar is, creëren draagvlak, 

zoeken geschikte samenwerkingspartners, koppelen or-

ganisaties en mensen, verzorgen subsidieaanvragen en 

managen onze projecten. Ook bij de uitvoering daarvan 

waren we in 2021 vaak nog zeer nauw betrokken. Tijdens 

en na een project monitoren en evalueren we en leggen 

we verantwoording af aan onze financiers. 

Al met al zijn het vaak intensieve trajecten waar vele uren 

voorwerk in gaan zitten. Het kan soms wel drie jaar duren 

voordat een project werkelijk van start kan. Omdat we 

transparant willen zijn over onze dagelijkse activiteiten, 

zijn in dit jaarverslag ook de projecten die nog in voorbe-

reiding zijn opgenomen. Via onze website communice-

ren we regelmatig over de voortgang daarvan.

Van kleinschalige eenmalige optredens en workshops 

tot een serie muzikale vrijdagmiddagen in de zomer. We 

hebben de groep verder opgebouwd tot een 

actieve en diverse open source van muzi-

kanten. In genre variërend van rock 

tot jazz, van klassiek tot schurend 

tegen theater en kleinkunst. Er 

komen nieuwe muzikanten bij 

en anderen vervolgen hun weg 

elders. 

Het verbinden van muzikaal 

talent aan verschillende bewo-

nersgroepen is enorm succesvol 

gebleken. Een veel gehoord com-

pliment is dat Troubadours van Oost 

letterlijk een positief geluid laat horen in 

Schiedam-Oost, een diverse wijk met grootstede-

lijke problematiek, waar veel uitdagingen liggen.

Troubadours van Oost maakt het muzikale talent dat 

achter de voordeuren van Schiedam-Oost schuilgaat 

zichtbaar. De troubadours zijn een mix van 

oude en nieuwe Oosterlingen met een 

grote verscheidenheid in muzikale 

en culturele achtergrond. 

Zij maken muziek voor en met 

de wijk en inspireren hun 

wijkgenoten om hun eigen 

muzikale talenten en roots te 

(her)ontdekken.

 

De troubadours hebben een 

verbindende rol en dragen op 

een laagdrempelige manier bij aan 

de sociale cohesie binnen de wijk. Ze 

kwamen in 2021 op verschillende momenten en 

locaties in actie.

Troubadours
van oosT
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Troubadours van oosT 

Oost Showt Talent!
Het Oost Pact Door-netwerk Opgroeien in Oost 

kwam begin 2021 bijeen naar aanleiding van signa-

len uit de wijk dat de lockdown bij veel kinderen zijn 

tol begon te eisen. Er volgde een oproep voor plan-

nen en projecten om hun isolement te doorbreken. 

Fu Den Sani sprong hierop in met de online talen-

tenjacht Oost Showt Talent! Een project dat naar 

meer smaakt, en waaraan we zeker een vervolg 

gaan geven.

Bereik: 7 inzendingen en veel enthousiasme!

In het voorjaar konden kinderen (8-12 jaar) via een specia-

le website auditie doen voor Oost Showt Talent! De inge-

zonden homevideo’s, waarin zij hun muzikale en/of zang-

talent toonden, werden beoordeeld door troubadours 

Hugo Dirkson en Sofie Habets. De hoofdprijs was 6 uur 

maatwerkcoaching door een troubadour en de winnaar 

mocht zelf kiezen wat de prijs zou worden. De spannen-

de online finale werd gehost door multitalent Thamia (12 

jaar), die in Schiedam-Oost op de basisschool heeft geze-

ten en in Tina, de musical speelt. Winnaar Sonania koos 

voor 6 uur gratis zangles van troubadour Sofie, waarvan 

zij de zomermaanden gebruik heeft gemaakt.  

Troubadours van oosT

Vakantieworkshop
‘Zing je fantasie’
De Familiemiddag is een maandelijkse bijeen-

komst van een groep kwetsbare gezinnen in 

Schiedam-Oost. Onder begeleiding van het Wijk-

OndersteuningsTeam en welzijnsorganisatie DOCK 

ondernemen ze activiteiten in de wijk. 

Bereik: 10 ouders en 30 kinderen van Marokkaanse, 

Turkse, Antilliaanse, Nederlandse, Chinese en Kaap-

verdiaanse komaf.

Eind juni trakteerde Sofie Habets – zangeres, theater-

maakster én troubadour – de ouders en kinderen van 

de Familiemiddag op een muzikale kinderworkshop ‘Zing 

je fantasie’. Aan de hand van dagelijkse voorwerpen en 

toneelspel nodigde Sofie de kinderen uit hun fantasie de 

vrije loop te laten. Want in je hoofd is alles mogelijk!

De groep studeerde een lied in, dat aan het eind van de 

middag ten gehore werd gebracht. Een aantal aanwezi-

ge ouders en kinderen hadden er zo van genoten dat ze 

zich aanmeldden voor de juli-editie van het programma 

Troubadours van Oost Zomeravonden, dat ook door 

Sofie werd uitgevoerd.
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Troubadours van oosT

Troubadours van 
Oost Zomeravonden
De zomer van 2021 was niet warm, maar wél muzi-

kaal. Vier zomeravonden lang stond Oost in het 

teken van livemuziek, lekker eten en een (nadere) 

kennismaking met wijkgenoten. Met elke avond 

een ander programma, begeleid door een andere  

troubadour. Die nam de deelnemers mee op een 

ontdekkingsreis langs bekende en onbekende 

muziek uit alle stromingen, tijden en windstreken. 

Fijn om naar te luisteren én om aan mee te doen.

Bereik: 77 unieke deelnemers en 24 terugkerende deel-

nemers, waarvan 12 kinderen tussen 0 en 4 jaar en 20 

kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Troubadours van Oost Zomeravonden is een samenwer-

kingsproject met welzijnspartner Sterk in Company. Het 

gezamenlijke doel: met als doel: cultuurparticipatie en 

sociale cohesie versterken. Dat we daarin zijn geslaagd, 

blijkt uit de dikke 8 die deelnemers het project gaven, en 

het feit dat ze allemaal graag een volgende keer weer 

meedoen.

Het project is eind 2021 uitgebreid geëvalueerd met 

een extern adviseur, met het oog op doorontwikkeling 

in 2022. De resultaten van de evaluatie worden meege-

nomen in de Professionele Leergemeenschap van het 

LKCA, een landelijk traject om samenwerkingen tussen 

cultureel en sociaal domein verder te onderzoeken en 

ontwikkelen.

Troubadours van oosT

Optreden 
Winterfeest
Ieder jaar organiseert een groep bewoners van 

Schiedam-Oost samen met welzijnsorganisatie 

DOCK het Winterfeest. Helaas was een gezellig 

samenzijn vanwege de coronamaatregelen niet 

mogelijk. Daarom werden de gasten uitgenodigd 

om een kerstpakket te komen ophalen in Wijkhuis 

Oost. De Troubadours van Oost zorgden voor de 

muzikale omlijsting.

Bereik: 100 gezinnen uit Schiedam-Oost.

In de zomer van 2021 werd langzaam maar zeker weer 

wat meer mogelijk, en konden vooral buiten weer wat 

meer mensen samenkomen. Maar richting de winter 

ging de rem er weer op. Wies Peeters, die zich eerder dat 

jaar bij Troubadours van Oost aansloot, bracht met  haar 

ukelele kerstliederen ten gehore. Wies maakte de kerst-

sfeer compleet en zorgde ondanks de anderhalve meter 

afstand voor een warme, feestelijke sfeer.

https://www.fudensani.nl/downloads/Boekje-TvO-Zomeravonden.pdf 
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Troubadours van oosT

Troubadours 
van Oost Junior
Troubadours van Oost Junior is een maatwerkpro-

ject met doorgeleidingselementen naar buiten-

schoolse muziekeducatie. Fu Den Sani verzorgt het 

concept en de uitvoering en Stichting Mooi Werk 

– inmiddels opgegaan in Bibliotheek Schiedam – 

coördineert de binnenschoolse cultuureducatie.

Dit project was oorspronkelijk bedoeld voor Schie-

dam-Oost maar is door Mooi Werk dermate kans-

rijk bevonden dat het voor alle 23 basisscholen in 

Schiedam beschikbaar komt. De uitrol wordt in het 

voorjaar van 2022 verwacht.

Zie ook: parelsvanschiedam.nl

In 2020 startten de voorbereidingen voor een educatie-

traject voor de Schiedamse basisscholen.  De troubadour 

komt in de klas en inspireert de leerlingen met zijn mu-

zikale levensverhaal. Via allerlei opdrachten krijgen zij de 

gelegenheid hun eigen verhaal te delen en met elemen-

ten hieruit een eigen song te maken. Deze gaan ze ver-

volgens live presenteren aan hun leeftijdgenoten en hun 

ouders/opvoeders.

Troubadours van oosT

Levels Schrijvers-
kamp Young West
De schrijverskampen van Emers Entertainment 

brengen beginnende jonge makers uit de wijk bij 

elkaar, zijn een broedplaats voor talent en leiden 

een nieuwe generatie artiesten/muzikanten op. Dit 

kunnen rappers, zangers, spoken word-performers 

of dichters zijn. In december leverde Fu Den Sani, 

op verzoek van cultuurregisseur Menno Rosier, een 

bijdrage aan het Levels Schrijverskamp in Oud-Ma-

thenesse.

Bereik: 25 jongeren en 3 volwassenen.

In december ging troubadour Marcel Nieuwland de 

grens van Oost over om een bijdrage te leveren aan 

het Levels Schrijverskamp van Emers Entertainment in 

Oud-Mathenesse.

Marcel vertelde over zijn manier van songwriting en 

gaf de deelnemers een inspirerende middag ‘poplied-

jes schrijven’. Een mooie verkenning om het project 

Troubadours van Oost te verbreden en een nieuwe sa-

menwerking aan te gaan met Emers Entertainment en 

Cultuur Concreet.

Het resultaat is te zien op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=szMaxTY4Htc
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SU Talent 
Met partners in Suriname en Nederland ontwikke-

len we een uitwisselingstraject voor jong Surinaams 

zangtalent (15-23 jaar). Zij worden intensief bege-

leid bij het verder professionaliseren van hun car-

rière. Gerenommeerde artiesten uit beide landen 

verzorgen workshops en masterclasses waarin 

naast zang en performance ook de andere aspec-

ten van de muziekbusiness aan de orde komen, 

zoals mediatraining, bandcoaching en imago en 

branding. Eén van de talenten krijgt de kans om 

deel uit te maken van het vervolgtraject in Neder-

land. Hierin maken basisscholieren van de groepen 

7-8 en de onderbouwleerlingen van de middelbare 

scholen kennis met de vele historische en heden-

daagse muziekstromingen van Surinaamse bodem, 

via interactieve binnenschoolse workshops onder 

leiding van het Surinaamse talent en twee Suri-

naams-Nederlandse artiesten.

In 2021 is een onderzoeksmissie uitgevoerd: in 10 Zoom-

sessies spraken wij zo’n 25 vakorganisaties en -opleidin-

gen, muzikanten en producenten in Suriname. Er blijkt 

een sterke behoefte aan een dergelijk project, mits 

duurzaam opgezet. Tijdens het onderzoek vonden wij 

ook onze samenwerkingspartner, die een zangeduca-

tietraject uitvoert waarop ons project naadloos aansluit: 

Stichting S.S. Music Art Foundation. We werken de opzet 

samen verder uit en het Fonds voor Cultuurparticipatie 

heeft reeds subsidie toegekend. Helaas is de opstart 

vanwege corona een jaar uitgesteld, vanwege het feit dat 

er in Suriname niet bijeengekomen mocht worden om te 

zingen. In september 2022 willen we in de herkansing en 

intussen werven we fondsen voor o.a. een live-televisie-

show. Uitrol: najaar 2022.

Boekfiets Alkmaar
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en 

prikkelt de fantasie. Een goede taalontwikkeling 

vergroot de onderwijskansen en mogelijkheden 

van kinderen. De Boekfiets is een initiatief van 

Stichting Aanzet uit Vlaardingen. De vrolijke en 

herkenbare bakfiets – uitgerust met een complete 

inventaris aan boeken, knuffels, spelletjes, teken-

spullen én een geluidsinstallatie – rijdt inmiddels 

in diverse gemeenten in ons land en brengt het 

plezier van (voor)lezen op kinderen van 2-8 jaar en 

hun ouders/verzorgers over met verhalen, liedjes 

en spelletjes.

Kijk voor meer informatie op boekfiets.nl

Fu Den Sani spant zich in om Alkmaar de eerste gemeen-

te van Noord-Holland te laten zijn waar de Boekfiets gaat 

rijden. We willen hiermee bijdragen aan het programma 

tegen laaggeletterdheid en aan het stimuleren van het 

plezier in (voor)lezen. 

Sinds oktober 2021 spannen we ons actief in om draag-

vlak te creëren bij onder meer de gemeente Alkmaar, 

maatschappelijke organiaties en kinderopvanglocaties

Wij bereiden de uitrol van dit vrolijke en betekenisvolle 

concept in Alkmaar voor. Naar verwachting wordt dit het 

najaar van 2022.

http://boekfiets.nl
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BM126
Samen met Studio Van Schie & Boon werken we 

aan de herbestemming van historische gevel-

fragmenten uit het monumentendepot van de 

gemeente Amsterdam. Deze worden onderdeel 

van een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte. 

Daarbij worden de verhalen achter de gevel opge-

tekend, over de families die het pand met de rijke 

geschiedenis hebben bewoond.

Door een nieuw licht te werpen op ons verleden 

kunnen Amsterdammers en bezoekers kennisne-

men van de verwevenheid van de stad met het 

slavernijverleden en zich ervan bewust worden hoe 

dit in onze huidige maatschappij voortleeft. Hiertoe 

wordt een educatieprogramma voor jongeren aan 

dit project gekoppeld.

In maart 2021 zijn de voorbereidingen voor dit bijzondere 

project gestart. Fu Den Sani treedt op als projectleider, 

en helpt met de totstandkoming van een gedegen on-

derzoek naar de bewoners van het historische pand, en 

aan de ontwikkeling van een educatieprogramma voor 

jongeren, dat aan dit project is gekoppeld.

Planning onderzoek: 2022

Planning uitvoering: 2023

In november 2021 is onze nieuwe bestuursvoorzitter en-

thousiast aan de slag gegaan. De laatste maanden van 

dat jaar stonden in het teken van de overdracht. We zijn 

scheidend voorzitter en ‘man van het eerste uur’ Wim 

van Veen dankbaar dat hij hiervoor tot in 2022 tijd wil 

vrijmaken. De vacature voor bestuurssecretaris wordt 

hopelijk spoedig ingevuld.

HR

Op het gebied van HR is in 2021 een professionaliserings-

slag ingezet:

 ▪  Het tijdelijke contract van de directeur is omgezet naar 

een vaste arbeidsovereenkomst. We volgen daarin de 

CAO Zorg en Welzijn;

 ▪  Voor de directeur is een pensioenregeling via PFZW af-

gesloten;

 ▪  De directeur krijgt meer armslag door het overdragen 

van de administratie aan de penningmeester en het 

uitbesteden van projectondersteuning van nieuwe 

projecten aan externe partijen. De directeur heeft 

waar mogelijk een meer monitorende en aansturen-

de rol als projectleider. Daarnaast experimenteren we 

met het door derden laten schrijven van projectvoor-

stellen;

 ▪ Er is een start gemaakt met het werven van vrijwilli-

gers. We verwelkomden de eerste vrijwilliger voor ons 

project Troubadours van Oost in Schiedam. Elke vrij-

williger ontvangt een passende vrijwilligersvergoeding. 

Afspraken worden vastgelegd in  een vrijwilligersover-

eenkomst.

De organisatie
Fu Den Sani is een ANBI-stichting met een driekop-

pig toezichthoudend bestuur en een directeur, die 

in samenspraak met het bestuur invulling geeft aan 

de uitvoering van de strategie.

BESTUUR EN MEDEWERKERS PER 31-12-2021

Voorzitter:  Dhr. J. (Johan) Verburg

Secretaris:  Mw. S. (Sandra) Zweers

Penningmeester:  Dhr. J.N. (Sjaak) Rietveld

Oprichter en directeur: Mw. A. (Annemarie) Tel

Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer online en heeft, 

in samenspraak met de directeur, erop toegezien dat 

activiteiten werden uitgebouwd en bestendigd, het net-

werk werd uitgebreid en draagvlak voor nieuwe activitei-

ten werd gecreëerd.

BESTUURSVACATURES 

De bestuursvoorzitter en -secretaris treden na drie jaar 

terug. Deze vacatures zijn via diverse online en offline 

kanalen uitgezet. Nieuwe bestuursleden vinden is echter 

niet eenvoudig. De sector heeft behoorlijke klappen ge-

kregen door de coronapandemie en Fu Den Sani is een 

nog relatief onbekende stichting. 
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Codes

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een gelijk-

waardige manier met zijn eigen uniekheid mee kan doen 

en dat iedereen waarmee wij werken op een passende 

manier wordt beloond. Daarom onderschrijven we de 

drie voor de culturele sector belangrijke codes en passen 

deze als hieronder omschreven toe. We evalueren regel-

matig op welke punten we meer of minder geslaagd zijn 

in het toepassen van de codes.

CODE GOVERNANCE CULTUUR

We volgen de 8 principes uit de Code Governance 

Cultuur: we hebben een bestuur-directiemodel met 

een driekoppig bestuur, dat verantwoordelijk is 

voor voorbereiding, vaststelling en uitvoering van 

het beleid. Het bestuur heeft voor het uitvoeren van 

het beleid een directeur benoemd, die in dienst is 

van de organisatie. Het bestuur is toezichthouder 

en werkgever van de directeur. De directeur maakt 

géén deel uit van het bestuur. De taken van de direc-

teur zijn vastgelegd in een directiereglement. 

FAIR PRACTICE CODE

Muzikanten die door Stichting Fu Den Sani worden 

ingehuurd, zoals binnen het project Troubadours 

van Oost, betalen wij, voor zover mogelijk, een tarief 

dat overeenkomt met de richtlijnen uit de Fair Prac-

tice Code.

CODE DIVERSITEIT

Bij onze projecten betrekken we zowel een zo groot 

mogelijke diversiteit aan medewerkers, samenwer-

kingspartners, deelnemers en publiek, waarbij kwa-

liteit van de inhoud voorop staat.

We handelen in de juiste toon, zodat iedereen zich 

welkom, gewaardeerd en aangesproken voelt.

We werpen zo min mogelijk drempels op voor 

mensen om mee te kunnen doen en denken hier-

over vooraf goed na. We monitoren deze inclusivi-

teit en diversiteit voortdurend.

Deskundigheidsbevordering 

Fu Den Sani hecht aan het creëren van ruimte voor per-

soonlijke groei. Voor onze doelgroep, maar nadrukkelijk 

ook voor onze medewerkers. Zij kunnen op basis van 

een persoonlijk ontwikkelingsplan (bij)scholing volgen. 

In 2021 is de directeur gestart met de Professionele 

Leergemeenschap van het Landelijk Kenniscentrum Cul-

tuur- en Amateurkunst (LKCA). Het thema: ‘Wat werkt 

wel en niet tussen zorg en culturele sector?’ Samen met 

vakgenoten uit het hele land nam zij deel aan online 

werksessies, waarin de theorie direct werd gekoppeld 

aan een individuele praktijkcasus – in dit geval het pro-

ject Troubadours van Oost Zomeravonden. In de sessies 

wordt naar antwoorden gezocht op de vraag: Wat heb ik 

van de ander nodig, en wat kan ik de ander bieden, om 

vanuit de kenmerken en intrinsieke waarden uit ieders 

domein tot een goede en soepele samenwerking te 

komen? Hiermee verdiepen we onze kennis van hoe we 

cultuur kunnen inzetten als middel voor maatschappe-

lijke verbeteringen. Bovendien verstevigen we ons net-

werk van professionals uit het werkveld. Dit traject wordt 

in juli 2022 afgerond. 

In december is een verdiepende cursus Fondswerving bij 

Zorgsubsidiekalender aangeschaft. Deze wordt in 2022 

afgenomen en is deels gesubsidieerd door Werktuig PPO 

(Permanente Professionele Ontwikkeling).

Netwerk en kennisdeling

Als gevolg van de coronapandemie nam het aanbod van 

online workshops, ateliers en seminars enorm toe. In 

2021 is aan 11 evenementen deelgenomen. We hebben 

kennis gedeeld, het netwerk versterkt en Fu Den Sani 

meer bekendheid gegeven.

Januari 2021

Oost Pact Door (Schiedam): Opgroeien in Oost

Maart 2021

Fonds voor Cultuurparticipatie: Immaterieel erfgoed

LKCA/Min OCW: Nederland na corona

April 2021

KunstLOC Brabant: CAB café

Mei 2021

LKCA: Tijd van je leven

Juni 2021

LKCA: CLOCK en Cultuureducatie en de islam

September 2021 

Min BuZa: Suriname Nederlands Business Forum 

Oktober 2021

LKCA: Gezonde en leefbare wijken met cultuur

Zorgsubsidiekalender: De 7 verborgen criteria van subsi-

dieverstrekkers en fondsen
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In 2021 is communicatie ingezet voor het vergroten van 

onze naamsbekendheid. Ook hierin is een professiona-

liseringsslag gemaakt. Een deel van de communicatie 

wordt sinds eind 2021 uitbesteed aan De Stijlerij. Onze 

vaste website-ontwikkelaar is Bleijsfilm.

Communicatie
Een greep uit de ontwikkelingen:

 ▪ De huisstijl is opgefrist;

 ▪ De visie, missie en doelstellingen zijn opnieuw gefor-

muleerd;

 ▪ De website is vernieuwd en uitgebreid: meer project-

informatie (ook over projecten in ontwikkeling), meer 

duiding, meer call to action (oproep voor samenwer-

kingspartners, donateurs, vrijwilligers etc);

 ▪ Er is geïnvesteerd in lokale pr, zoals een advertentie-

pagina in de Goede Doelengids Alkmaar, een interview 

met de directeur voor de nieuwsbrief van de Goede 

Doelengids Alkmaar (verschijnt april 2022), deelname 

aan twee netwerkbijeenkomsten van de Goede Doe-

lengids Alkmaar (maart en november 2021).

 ▪ We zijn actiever op sociale media en het aantal volgers 

en connecties groeit gestaag. Facebook van 122 naar 

138, Instagram van 54 naar 111, LinkedIn van 54 naar 69.

Financiën
Voor de uitvoering van onze activiteiten zijn we 

nog volledig afhankelijk van subsidies van fondsen 

en overheidsinstanties. Met donaties kunnen we 

deze activiteiten intensiveren, nog mooier maken 

en doorontwikkelen. Deze donaties beginnen lang-

zaam op gang te komen. 

Fu Den Sani had per 01-01-2021 een reserve van € 661. 

Met een totaal aan opbrengsten van € 46.295, waar te-

genover€ 38.640 aan kosten en € 187 aan rentelasten 

stond, sloten we het jaar af met een algemene reserve 

van € 8.098. 

Het positieve resultaat stelt ons in staat de organisatielasten 

van 2022 voor het grootste deel te dekken. Ondanks de stij-

gende lijn die we financieel de afgelopen drie jaar hebben 

gerealiseerd, is de organisatie financieel nog kwetsbaar 

door de grote afhankelijkheid van (project)subsidies. 

Wij werken toe naar een bredere financieringmix door het 

leggen van duurzame financiële relaties met fondsen en 

overheid/gemeenten, een donatiepagina en -module via 

Geef.nl op de website en het toepassen van andere financie-

ringsmiddelen zoals crowdfunding voor projecten die daar-

voor geschikt zijn.
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Voorzichtig vooruitkijkend naar 2022 hopen we allereerst 

dat we weer terugkeren naar een wereld zonder beper-

kende maatregelen. We kijken uit naar een jaar waarin 

Fu Den Sani een volgende bestaansfase ingaat en we de 

stijgende lijn kunnen vasthouden.

De concrete plannen:

 ▪ Het beleidsplan wordt in de loop van 2022 aangepast. 

We zijn in 2020 vanuit een breder perspectief gestart 

en kunnen, vanuit wat we in de pioniersfase hebben 

opgebouwd, gaan focussen op het behoud en uitbrei-

ding van bewezen successen en onze activiteiten nog 

meer toespitsen op onze (jonge) doelgroep. 

 ▪ We pakken het uitwisselingsproject met Suriname op-

nieuw op, wellicht in aangepaste vorm als de post-co-

rona situatie daartoe aanleiding geeft. 

 ▪ In onze vestigingsplaats Alkmaar willen we een eerste 

project uitrollen.

Omdat we tijdens de coronapandemie zijn gestart, moet 

de toekomst uitwijzen of bepaalde activiteiten dankzij of 

ondanks corona succesvol zijn gebleken. Zo hebben we 

in Schiedam-Oost muzikaal talent ingezet om de wijk so-

ciaal-maatschappelijk naar een hoger plan te tillen. Hoe 

kunnen we dit concept duurzaam maken nu muzikanten 

in het ‘nieuwe normaal’ weer volop kunnen optreden? En 

zo liggen er nog genoeg andere en nieuwe uitdagingen 

voor ons, die we ons in 2022 met veel enthousiasme en 

passie zullen aangaan.

Vooruitblik 
naar 2022

aan

VEEL
iedereen die op zijn of haar eigen unieke manier bij heeft gedragen aan onze projecten.

 

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Stichting Mooi Werk/Bibliotheek Schiedam, Oost Pact Door!, Stichting Aanzet, Sterk in Company, 

DOCK Schiedam-Vlaardingen, Wijkondersteuningsteam Schiedam-Oost, Studio van Schie & Boon, 

Shirley Spoor, Stichting S.S. Music Art Foundation, Emers Entertainment, Cultuur Concreet.

FINANCIERS

Gemeente Schiedam, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, de Groot Fonds, 

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en onze allereerste donateurs!

en last but not least: alle enthousiaste teamleden, vrijwilligers en deelnemers die ons helpen onze missie te volbrengen. 

DANK
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