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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2017
INLEIDING
De stichting heeft in haar bestaan (sinds 1995) vele mooie multiculturele activiteiten kunnen
organiseren. Alleen of samen met anderen. Ook in 2017 konden we deze taak volbrengen al
was het niet altijd even gemakkelijk. 2017 was voor de stichting Kleurrijke Stad het eerste hele
jaar waarin we werkten zonder betaalde kracht. Al het coördinerende, sturende en
begeleidende werk diende overgenomen te worden door vrijwilligers en bestuursleden (allen
ft- banen). Dit scheelde veel bij vooral de voorbereiding, activering, promotie en werving, wat
duidelijk te merken was bij verschillende activiteiten. Het verlies van vrijwilligers zette zich ook
in dit jaar door en ondanks inspanningen slaagden we er niet in om het bestuur op volle
sterkte te krijgen. Eind 2017 vonden we een nieuwe voorzitter voor de stichting in dhr P. van
der Voort, onze oude directeur.
In 2017 zijn alle voorgenomen projecten doorgegaan. Hieronder het Kleurrijk festival, het WK
Sport Spektakel en de projecten van Kleurrijke Verbanden (Kleurrijk Oranjefeest, Dommel
Picknick, workshops in buurten en kleurrijke buurtontmoetingen). Bij de uitvoering kregen we
de hulp van over het jaar verdeeld circa 100 vrijwilligers. Zij waren actief als trainer, coach of
activiteitenbegeleider bij de sportactiviteiten, podium- of evenement assistent of geluidsman
bij de festivals, groeps- en activiteitenbegeleider bij de buurtactiviteiten of als bestuurslid. Wij
zijn trots op al deze mensen en wat wij samen met hen hebben kunnen bereiken. De
noodgedwongen veranderingen betekenden ook dat sommige activiteiten minder
deelnemers/bezoekers trokken, waardoor ook minder inkomsten waren.
De nieuwe voorzitter heeft voor 2018 een duidelijke opdracht namelijk onderzoeken of en
welke projecten van de stichting nog voortgezet kunnen worden en welke rol de stichting nog
kan spelen in de multiculturele context van onze stad. Op activiteitenvlak is besloten dat de
stichting het WK Sport Spektakel, het sportproject voor kinderen, in 2018 niet meer kan
organiseren. Basisscholen en sportpartners zijn hiervan eind 2017/begin 2018 op de hoogte
gebracht.
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OVER ONS…..
Stichting Kleurrijke Stad bestaat vanaf 1995. We zijn een stichting met activiteiten die uitgaan
van de positieve inspiratie van het leven in een multiculturele stad. De evenementen en
projecten van de stichting worden breed gewaardeerd en ieder jaar nemen duizenden
Eindhovenaren, waaronder veel kinderen, deel aan onze activiteiten en genieten nog eens
duizenden bezoekers van onze programma’s. Wij zetten ons in voor een koers die uitgaat van
wat ons bindt. Voor een sociale en tolerante samenleving waarin niet de afkomst, maar de
toekomst telt.
Ieder jaar hebben we behoefte aan een groot aantal vrijwilligers die helpen bij uitvoering van
de activiteiten. Met onze partners (organisaties, sportclubs, onderwijsinstellingen) slaagden
we daarin. Om onze waardering te laten blijken hebben we in 2017 extra inspanningen gedaan
om de gewijzigde situatie voor de vrijwilligers werkbaar en hun enthousiasme op peil te
houden. Dit deden we door kleine attenties te geven en speciale vrijwilligersbijeenkomsten te
houden.
Via ons netwerk werd actief gezocht naar kandidaat bestuursleden. Van bestuursleden werd
nog meer inzet verwacht bij uitvoering van de activiteiten. Daarom zochten we speciaal naar
betrokken mensen die actief mee willen doen op sportactiviteiten, cultuur en buurtwerk.
Helaas slaagden we hier niet en konden we het bestuur niet op volle sterkte brengen. Eind
2017 vonden we een nieuwe voorzitter die de opdracht heeft meegekregen om de activiteiten
en de rol van de stichting tegen het licht te houden.

… EN ONS PROGRAMMA
WK SPORT SPEKTAKEL
ALGEMEEN
Sporten is gezond en sporten is leuk.
Het WK Sport Spektakel gebruikt
sport als middel om sociale omgang
en samenwerking te stimuleren.
Kinderen kunnen zich door te
sporten lekker uitleven en het is ook
goed voor hun motorische, sociale
en verstandelijke ontwikkeling.
De sporten waarvoor kinderen zich
in konden schrijven waren voetbal
en korfbal. Voor 2017 planden we
geen activiteiten op basisscholen of
wijken/buurten. Op aanvraag van
de basisschool konden korfbal
trainingen gevolgd worden die uitgevoerd werden door vrijwilligers van PSV korfbal. Door
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gebrek aan mogelijkheden en
middelen was de werving minder
succesvol dan voorgaande jaren. Dit
jaar namen slechts 9 basisscholen deel
aan het WK voetbal. Aan het WK
korfbal deden door extra
inspanningen van de korfbalclub 6
basisscholen mee.
TRAININGEN EN SPORTACTIVITEITEN
De voetbaltrainingen en de op scholen
geplande sport/spelactiviteiten zijn
niet door gegaan door gebrek aan
mogelijkheden en middelen voor werving, coördinatie, begeleiding en menskracht in het
algemeen.
De korfbaltrainingen/kennismaking zijn wel doorgegaan door werving en onder coördinatie en
begeleiding van vrijwilligers van de korfbalclub. Aan deze trainingen op in totaal 6 basisscholen
hebben circa 2000 kinderen deelgenomen.
MONDIALE EDUCATIE EN VORMING
Gepland was dat de scholen projecten uit konden voeren op de landen die hun teams
vertegenwoordigden en daarbij ondersteuning kregen van Kleurrijke Stad. Hierdoor zouden
kinderen actief gestimuleerd worden om informatie te verzamelen (te delen) over het land dat
zij vertegenwoordigen of om een beeldend werkstuk te maken.
Hiervoor hebben wij een speciale quiz ontwikkeld die op de basisscholen uitgevoerd konden
worden. De quiz werd ook gedaan op het WK korfbaltoernooi. Deelnemende teams konden
extra punten verdienen bij deelname.
WK SPORTTOERNOOIEN
WK Voetbal op zondag 28 mei. Locatie Sportpark
Velddoornweg, thuisplaats van FC Eindhoven a.v
Aantal deelnemende kinderen: 360. Aantal
bezoekers: 900
WK korfbal op zondag 11 juni. Locatie Sportpark ’t
Bokt (PSV Korfbal)
Aantal deelnemende kinderen: 100. Aantal
bezoekers: 250
SAMENWERKING
Deelnemende sportverenigingen hebben een
belangrijke rol in het project. Voorgaande jaren kon
Kleurrijke Stad bij het voetbal, zelf zorgen voor
voldoende medewerkers voor sportactiviteiten en
trainingen. Dit jaar hadden we een groot tekort aan
vrijwilligers voor de toernooiorganisatie. Dit kostte
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veel stress en drukte bij de vrijwilligers. Gelukkig sprongen ouders bij als scheidsrechters. FC
Eindhoven av had de handen vol aan het draaien van de kantine met de eigen vrijwilligers en
had geen vrijwilligers voor de toernooi organisatie.
Bij het korfbal konden we goede afspraken maken met PSV korfbal. Vrijwilligers namen taken
op zich voor werving, coördinatie, begeleiding en het verzorgen van de korfbaltrainingen.
Sportpartners waarmee we hebben samengewerkt zijn FC Eindhoven a.v, v.v. RPC, PSV Korfbal.
BEHAALDE DOELSTELLING
Behaalde doelen
1. Stimuleren en versterken van het samen spelen en sporten bij kinderen.
2. Versterken en bevorderen van, omgang met elkaar en wederzijds respect
3. Omgaan met verschillen stimuleren.
4. Door sporten en bewegen tegengaan van overgewicht bij kinderen.
BEREIKTE DOELGROEP
- Deelname van 11 basisscholen
- Sportdeelname van in totaal circa 2500 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 (leeftijd
tussen 6 t/m 12 jaar) waarvan zo’n 500 kinderen hebben deelgenomen aan de
sporttoernooien.
- Circa 1100 Eindhovenaren tussen 4 en 70 jaar

KLEURRIJKE VERBANDEN
ALGEMEEN
Onder dit programma vielen verschillende kleurrijke en dynamisch ontstane activiteiten die
door het hele jaar heen plaatsvonden. Kenmerkend voor het programma is dat het vorm geeft
aan onze inspanningen en activiteiten om (zelf)organisaties (maar ook lossere verbanden van
etnische of culturele minderheden) te betrekken bij (uitvoering van) activiteiten en hen te
stimuleren zich (meer) te richten op de stad en haar inwoners in zijn geheel. Het project is tijden arbeidsintensief en hangt op inzet en
betrokkenheid van vrijwilligers. De buurtontmoetingen en –workshops werden geheel gedaan
door vrijwilligers.
BEHAALDE DOELEN
- Betrokken en bereikte buurtbewoners
hebben kunnen ervaren en beleven wat de
waarde van veelkleurigheid in hun eigen
buurt is
- Bijgedragen aan de versterking van een
leefbare en bruisende stad met een vitaal
en veelkleurig gezicht.
- Persoonlijke ontplooiing gestimuleerd
- Bijgedragen aan veelkleurige uitwisseling
en ontmoeting
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-

Organisatie van diverse interculturele
activiteiten met deelname van meerdere
organisaties van diverse gemeenschappen.

BEREIKTE DOELGROEPEN
- In totaal 7 belangen- en zelforganisaties in
Eindhoven en hun achterbannen
- In totaal 800 inwoners van Eindhoven tussen 4
en 70 jaar
KLEURRIJKE (BUURT) ONTMOETINGEN.
De in totaal 10 uitgevoerde activiteiten vonden plaats in de volgende buurten: Bennekel (2x),
Trudoplein (1x), Gerardusplein (2x), Mensfort (1x), Rapenland-Zuid (2x), Tivoli (1x) en
Blixenbosch (1x). De organisatie was een wisselende samenstelling van groepen en
organisaties, waaronder ’t Indisch Atelier, C.L.O., BWM, Chun Pah, Suki, Afghaanse
vrouwenvereniging, groepen bewoners uit de respectievelijke bewoners. Op het programma
stonden workshops, (culturele/kennis) uitwisselingen en proeverijen. De activiteiten werden
allen uitgevoerd door vrijwilligers. Zij zorgden zelfstandig voor werving, programma en
uitvoering. De communicatie met de stichting (en vrijwilligers en organisaties) verliep niet
altijd even vlekkeloos o.a. door gebrek aan tijd en mogelijkheden van de bestuursleden.
BEREIKTE DOELGROEP
- In totaal circa 200 deelnemers/bezoekers in de leeftijd van 17 tot 70 jaar
- Samenwerking met 6 culturele/migrantenorganisaties
KLEURRIJK ORANJEFEEST
Op koningsdag 27 april stond net als voorgaande
jaren het Kleurrijk Oranjefeest gepland op het
Gerardusplein. We werkten daarbij samen met de
Groot Partyservice, C.L.O. en buurtbewoners
BEREIKTE DOELGROEP
- In totaal circa 250 deelnemers/bezoekers in de leeftijd van 17 tot 70 jaar
DOMMEL PICKNICK
De Dommel Picknick was op 2 juli. We kregen gelukkig hulp van voldoende vrijwilligers. Het
weer was ook bij deze activiteit spelbreker. Door de regen viel de opkomst en daardoor ook de
inkomsten tegen. Voor deze activiteit werd samengewerkt met Amnesty International,
werkgroep Eindhoven-Kobane, C.L.O., en BWM.
BEREIKTE DOELGROEP
- In totaal circa 150 deelnemers/bezoekers in de leeftijd van 17 tot 70 jaar
- Samenwerking met in totaal 4 (zelf)organisaties
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KLEURRIJK FESTIVAL
Rond 21 maart, de internationale dag tegen racisme, organiseert Kleurrijke Stad al sinds 1992
verschillende activiteiten. Ook in 2017 hebben we dit festival gehouden met een presentatie
van verschillende groepen en culturen in Eindhoven en de relatie met de oorspronkelijke
culturen of landen van herkomst. Daarvoor werden diverse groepen en organisaties van de
diverse etnische en culturele gemeenschappen uitgenodigd om hun bijdrage middels een
presentatie te
verzorgen

UITVOERING
Het festival vond plaats op 19 maart in de Schellens. We werkten samen met Duurzaam voor
Afrika, Women in Development, het C.L.O, OVAA, ’t Indisch Atelier, Bintang Maluku en
werkgroep Eindhoven - Kobane. Samen met hen werd het programma opgesteld..
BEREIKTE DOELSTELLING
- Stimulans geven aan de -waardering voor- diversiteit.
- Bevorderen van inzicht in en begrip voor de waarden en normen en de culturele
uitingen van de diverse gemeenschappen in onze pluriforme samenleving
- Aandacht voor mondiale bewustwording en de relatie/betekenis van de mondiale
bevolkingssamenstelling voor het leven en welzijn in onze stad
BEREIKTE DOELGROEP
Aantal(betalende) bezoekers/deelnemers: 150 mensen

MONDIALE BEWUSTWORDING
In dit programma gaan wij in op de cultuur, ontwikkeling en
situatie van tweede en derde wereldlanden. Doel is om bewustzijn
te stimuleren dat wij allen wereldburgers zij, dat de mondiale
problematiek ons allemaal aangaat en dat het eigen doen en
denken wel degelijk van invloed is op duurzame ontwikkelingen.

Stichting Kleurrijke Stad // jaarverslag 2017

UITVOERING
Met medewerking van enkele Syrische statushouders hebben we een Syrisch diner
georganiseerd om aandacht te vragen voor de situatie in dat land. Verder organiseerden we
i.s.m. het Cycle for Plan een film/sponsoravond voor jongeren die actief wilden worden voor
kinderen in ontwikkelingslanden. Tot slot hebben we 3 op middelbare scholen/buurten
gerichte bijeenkomsten gehouden rond milieu (water, lucht en natuur). Dit deden we ism ’t
Indisch Atelier en ICC. Insteek hierbij was dat hoe wij hier omgaan met het milieu
(consumptief gedrag) gevolgen heeft voor de eigen leefomgeving en die van in de derde
wereld.
BEREIKTE DOELSTELLING
- Samenwerking met 2 partners
- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal bewustzijn
DOELGROEP
- In totaal 100 deelnemers/bezoekers in de leeftijd van 15 tot 55 jaar
KLEURRIJKE DICHTERS
UITVOERING
Bijeenkomst met dichters uit Indonesië i.s.m. stg Hibiscus en stg Ngotjeh.
BEREIKTE DOELSTELLING
- Samenwerking met 2 partners
- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal bewustzijn
DOELGROEP
- Aantal bezoekers 30 in de leeftijd van 25 tot 65 jaar
INDISCHE SALON
UITVOERING
In samenwerking met ’t Indisch Atelier, stg Hibiscus en stg Ngotjeh
heeft de stichting in 2017, 2 Indische Salons georganiseerd. Deze
activiteit was gericht op belangstellenden voor de Indische cultuur
waaronder de Indische/Molukse gemeenschap (circa 6.500) van
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Eindhoven. Met de bijeenkomsten werd de Indische cultuur onder de aandacht gebracht
middels interviews, beelden, zang en dans.
BEREIKTE DOELSTELLING
- Samenwerking met 2 partners
- Ontwikkeling gestimuleerd van mondiaal bewustzijn
DOELGROEP
Beide bijeenkomsten trokken ieder circa 100 betalende bezoekers in de leeftijd van 25 tot 70
jaar.
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