
Jaarverslag van NAHst 

Opgericht: November 2019 

te Amsterdam 

 

Jaar 2019/2020 

Bestuurszaken: 

 

 

 

 

 

– Oprichting in november 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– vergaderingen 

 

 

– samenwerking met: 

 

 

 

– oriënterende samenwerking 

met: 

 

Het bestuur bestaat uit: 

– Anita Munscher/projectleider 

– Sweedy Dalloesingh/secretaris 

– Hanneke de Gooijer/voorzitter en tijdelijk 

penningmeester 

 

Met de volgende doelstelling: 
Beleid: 

Organiseren van activiteiten voor en door mensen met niet 

aangeboren hersenletsel. 

Met name voor en met degene die niet vanzelf in 

aanraking komen met medeburgers. 

Dit kan om verschillende redenen/problemen geven. 

Denk aan: communicatie/afasie, vervoersproblematiek, 

geheugen problemen, geïsoleerd zijn door 

vereenzaming,........ 

De stichting staat open voor nieuwe/andere initiatieven die 

bovenstaande aanvullen. 

De stichting maakt gebruik van (oudere) vrijwilligers. 

 

Doelstelling: 

Om financiën te generen worden lichte werkzaamheden 

verricht door de mensen met niet aangeboren hersenletsel 

ondersteunt door vrijwilligers. 

Inkomsten worden voor 90% gebruikt voor de 

activiteiten/uitjes en vergoeding bij werkzaamheden en 

reiskosten. 

De overige 10% is voor de administratie, bestuurskosten 

etc. 

 

Bestuur is in 2019 5x en in 2020/ 9x bij elkaar 

geweest voor een bestuursvergadering. 

 

Bestuur werkt nauw samen met SOOZ, 

organisatie van Allerzielen in het Vondelpark, 

Rick Bierman voor de website en VWCA 

 

Ons tweede thuis, de pancake Backery, 

ondernemer Paul Holland en de uitgever 

Nieuw Amsterdam. 



– bestuur is gesponsord door: 

 

Patrick, ING kosten 

Jacco, de website 

Mooie sessie met prof. ondersteuning bij het 

vinden van de juiste naam. 

Combiwel, kerstmaaltijd en goodiebags. 

Alle 3 de bestuurleden die niet alles declareren 

zoals telefoon en reis-en bezorgkosten 

Activiteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHst en Corona 

– voorbereiden van de bootjes voor Allerzielen 

in het Vondelpark en de avond zelf  2 

november 2019. Voorafgaand aan de avond 

wordt gesamenlijk gegeten bij de Pizza 

Bakkers. 

 

 

– Feestelijke lancering donderdag 3 september 

2020 van de website tijdens de Eetkamer 

donderdavond in de Baarshaven. 

 

– Zomerinloop juli en augustus 2020 op 

maandagmiddag met 1 uitje: zeilen op de 

Sloterplas maandag 17 augustus 2020 

 

Kerstdiner maandag 21 december 2020 rond 

gebracht i.v.m. 2de lockdown. 

 

NAHst heeft echt een valse start door 

corona!Achteraf gezien is het heel bijzonder 

dat de zomerinloop is doorgegaan. Op gepaste 

afstand met de hygiëne maatregelen die er zijn 

en de voorschriften van het RIVM. 

Er is zoveel mogelijk contact gehouden met de 

vaste deelnemers die in beeld zijn d.m.v. 

maaltijden rondbrengen, app-en en elkaar 

bellen als we een tijd niets horen of zien van 

iemand. 

Nieuwe geïnteresseerde zijn via persoonlijk 

contact en de website van de Archipel in Oost 

binnen gekomen. 

Plannen voor het volgend jaar! Flyer ontwikkelen voor huisarten, specialisten  

en netwerk partners die in contact komen met 

mensen met NAH. 



Zodra we weer bij elkaar kunnen komen een 

lunch met aansluitend een activiteit op de 

maandagmiddag w.s. om de week. 

Verder uitbreiden van de contacten met: 

–  de VWCA voor: 

– een vacature penningmeester en uitwerken 

van de contacten verkregen via Mix en Match. 

– OTT en de Pancake Backery voor het 

voorbereiden van de appeltaart pannekoek. 

– werk via Paul Holland, uitgeverij nieuw 

Amsterdam en Allerzielen 

– Zo snel mogelijk de Eetkamers weer 

opstarten via SOOZ en de ontwikkelingen bij 

SOOZ volgen dit jaar 2021! 

Doelstelling gehaald? We zijn op de goede weg door de situatie van 

de doelgroep scherp te hebben en hiernaar te 

handelen! Zie boven. 

Financien Zie het financieel jaarverslag. 

  

  

 


