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Samenvatting Beleidsplan 2014-2017 Stichting Regenboog Amsterdam 
 
Stichting Regenboog Amsterdam is 2008 opgericht door een groep maatschappelijk betrokkenen die 
zochten naar mogelijkheden om de participatie van burgers aan de samenleving te bevorderen. 
Aandachtspunten van Stichting Regenboog Amsterdam zijn: cultuur, wijkparticipatie, het vergaren van 
informatie over de samenleving en de emancipatie van de vrouwen in de samenleving. Stichting 
Regenboog Amsterdam richt zich niet alleen op burgers in de omringde wijken van Amsterdam maar 
tot de gehele Nederlandse samenleving, van jong tot oud. Stichting Regenboog Amsterdam geeft 
vrouwenemancipatie extra aandacht. Kernwaarden van de stichting zijn dialoog, wederzijds begrip en 
wederzijds respect. 
 
Missie 
Stichting Regenboog Amsterdam wil werken aan de bevordering van harmonie tussen en het welzijn 
van de burgers in (achterstands)wijken en burgers van de hele Nederlandse samenleving. Wij willen 
bewerkstelligen dat mensen van verschillende culturen en achtergronden in harmonie en dialoog 
samenwonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Regenboog voorziet in dit proces een 
belangrijke rol voor vrouwen.  
 
Visie 
Stichting Regenboog Amsterdam staat voor een samenleving waarin integratie, solidariteit en 
diversiteit heerst onder de mensen.  
 
Doelstellingen 
De stichting wil aandacht besteden aan onderwerpen op cultureel gebied, integratie, solidariteit, 
diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn, burgerschapszin, wederzijds begrip, wederzijds respect 
en solidariteit. Het bevorderen van oplossingen van opvoedingsvraagstukken binnen de Nederlandse 
samenleving, het ontdekken en helpen ontwikkelen van de talenten van de jeugd en het stimuleren 
van talenten zich in te zetten voor een betere samenleving behoren eveneens tot de doelstelling van 
de stichting. 
 
Organisatie 
Het bestuur van Regenboog Amsterdam bestaat uit Mustafa Bagci (voorzitter), Mustafa Duysak 
(penningmeester) en Ayhan Saglam  (secretaris). 
 
Activiteiten 
Culturele activiteiten 
Ebru / Papiermarmer (Kunst) workshops, muziek workshops, folklore voorstellingen en tentoonstelling 
met handwerken van diverse culturen 
Wijkparticipatie  
Jaarlijks een open dag voor geïnteresseerden / buurtbewoners  
Deelname dag van de buren Oranje Fonds 
Deelname aan wijkoverleg als stichting 
Wijkfeesten organiseren 2 maal per jaar (Lente en herfst) 
Emancipatie van de vrouwen in de Nederlandse samenleving 
Mogelijkheden voor huisvrouwen om aan sociale activiteiten deel te nemen. 
Specifieke thema avonden voor vrouwen onderling organiseren over zelf gekozen onderwerpen 
Project in dialoog met de buurt: 
Vrouwen de mogelijkheid geven om het sociaal isolement te doorbreken 
De stichting opent haar deuren voor tafelgesprekken met wijkbewoners 
 
Informatiebijeenkomsten en seminars 
Politie / wijkagent voorlichtingen, brandweer, onderwijsinstellingen (MBO, WO), GGD, drugspreventie, 
opvoeding seminars voor ouders / buurtbewoners en thema-avonden over actuele thema’s. 
 
Financiën 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt gerapporteerd 
periodiek door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten inzake 
financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen.    
 
De stichting haalt haar financiële middelen uit fondsen, ondersteunende bijdragen en donaties.  


