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1. Historie stichting KindvanAuti
S)ch)ng KindvanAu) bestaat sinds 2019 als s)ch)ng. De Nederlandse Vereniging voor Au)sme (NVA)
starDe lotgenotencontact voor (volwassen) kinderen van mensen met au)sme. In 2012 stooDe de NVA deze
ac)viteit af en de lotgenotengroep ging zelf verder. Uit deze groep ontstond het latere KindvanAu).
In de statuten staat het doel van s)ch)ng KindvanAu) als volgt omschreven:
1. Het doel van de s)ch)ng is: het behar)gen van belangen van, het geven van steun aan, het
ontplooien van ac)viteiten voor niet-au)s)sche (volwassen) kinderen van ouders met
(vermoedelijk) au)sme, het s)muleren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van informa)e
en het bevorderen van empathisch en gelijkwaardig contact tussen lotgenoten en de bestuursleden
onderling.
2. De s)ch)ng heeP ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor
genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
3. De s)ch)ng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van gelegenheid tot
lotgenotencontact.
4. De s)ch)ng heeP geen winstoogmerk.

2. Bestuur van stichting KindvanAuti 2019
In 2019 zijn er in het bestuur geen wijzigingen opgetreden.
Het bestuur van s)ch)ng KindvanAu) is als volgt samengesteld:

• voorziDer: Freerk Teunissen
• penningmeester en secretaris: Arco de Graaﬀ
• algemeen bestuurslid: Nan Wormmeester

3. Activiteiten 2019
Bij KindvanAu) zijn ongeveer 200 mensen aangesloten. Zij ontvangen de nieuwsbrief en kunnen deelnemen
aan de diverse ac)viteiten. In 2019 waren er 40 nieuwe aanmeldingen.
Website
S)ch)ng KindvanAu) heeP een website met informa)e voor en over (volwassen) kinderen van ouders met
(vermoedelijk) au)sme. Op de website beheert de s)ch)ng ook een forum voor lotgenoten.
De website was in het begin van 2019 in het beheer van en eigendom van een lotgenoot. In 2019 is de
s)ch)ng formeel eigenaar geworden van de domeinnaam, van de website en van de inhoud van de website.
Nieuwsbrief
S)ch)ng KindvanAu) onderhoudt een nieuwsbrief die op regelma)ge basis verstuurd wordt naar
lotgenoten die hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.
Lotgenotenbijeenkomsten
Een lotgenotenbijeenkomst vindt plaats bij een lotgenoot. Hij of zij is een gastheer of gastvrouw die zijn
huis ter beschikking stelt. Daar komen maximaal 8 lotgenoten samen en ze delen ervaringen. Bij de
lotgenotenbijeenkomst zijn twee lotgenoten aanwezig die de bijeenkomst in goede banen leiden. Een
daarvan kan de gastheer of gastvrouw zijn.
Aantal: 18 lotgenotenbijeenkomsten
Loca)e: in 6 verschillende steden in Nederland
Bereik: aan de lotgenotenbijeenkomsten namen 65 mensen deel.
Verdiepingsbijeenkomsten
De s)ch)ng nodigt voor een verdiepingsbijeenkomst een expert uit die vanuit zijn exper)se een verhaal
houdt. Daarna is er dan ruimte voor gesprek. In 2019 was er een keer een verdiepingsbijeenkomst en wel
met Jorien Meerdink, auteur van De Omstanders, biograﬁe van een wijk met een bovengemiddeld aantal
au)s)sche inwoners.
Aantal: 1
Loca)e: Vrijwilligerscentrale Utrecht, Bemuurde Weerd OZ 3, Utrecht
Bereik: aan deze bijeenkomst namen 12 mensen deel
Themabijeenkomsten
Bij een themabijeenkomst komen lotgenoten samen om over een vooraf afgesproken thema te spreken.
Aantal: 4
Loca)e: Vrijwilligerscentrale Utrecht, Bemuurde Weerd OZ 3, Utrecht
Bereik: aan deze bijeenkomsten namen 26 mensen deel, zij deden dit vaak meerder keren.
KindvanAu)-wandeling
Nieuw in 2019 is de KindvanAu)-wandeling. De eerste wandeling vond plaats op 16 november in Best (bij
Eindhoven). Aan de wandeling namen 7 mensen deel, waaronder 1 minderjarige lotgenote met haar (niet
au)s)sche) moeder.

Financieel verslag
Stichting KindvanAuti genereert inkomsten uit bijdragen van deelnemers aan activiteiten en
individuele giften.

︎

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎
︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎
︎︎︎︎
︎
︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

︎

︎︎︎

