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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2019. We hebben dit jaar besloten een jaarverslag te maken nadat na 10 jaar niet gedaan te hebben. Vanaf 2019 is er ingezet op het aanbrengen vanverdergaande structuur, overzicht en documentatie. Een van de gevolgen is dat Alert nu zoweleen jaarplan als -verslag schrijft, waarvan de laatstgenoemde openbaar wordt gemaakt.We hebben dit jaar 194 grote projectaanvragen mogen ontvangen vanuit bijna allewerelddelen. Van deze aanvragen zijn er dit jaar 48 toegekend waardoor we 61.162,25 euro intotaal hebben mogen toekennen. De toegekende projecten kwamen dit jaar uit Armenië,Burundi, de Democratische Republiek Congo, Duitsland, Georgië, India, Kameroen, Kenia,Malawi, Mexico, Nederland, Oeganda, Servië, Singapore en Zimbabwe. Er zijn 280snelverzoeken ontvangen, waarvan er uiteindelijk 35 zijn toegekend en daarmee is 7.867,- eurouitgegeven. De toegekende snelverzoeken kwamen uit Bosnië-Herzegovina, de DemocratischeRepubliek Congo, Duitsland, Ghana, Kenia, Malawi, Nederland, Nepal, Oeganda, el Salvador,Servië, Tsjechië en Zimbabwe. De Most Valued Project (MVP) awards zijn dit jaar gegaan naarWij stoppen Steenkool (Nederland) en Sard (Palestina). Het Alert-bestuur was dit jaar zo onderde indruk van deze projecten en groepen dat elk een prijs van duizend euro hebben gekregenom voor volgende projecten te gebruiken.We kijken uit naar volgende projecten van hun hand!Alert heeft alles bij elkaar in 2019 in totaal 72.029,25 euro aan projecten overgemaakt. Alerthad als streven om 33 grote projecten te subsidiëren in 2019 en is daar dus ruim overheengegaan. Het streefcijfer voor de snelverzoeken stond op 36 en is net niet gehaald maar alles bijelkaar zijn de uitgaven van Alert aan projecten in het jaar 2019 fors gestegen. Alert is trots datzij in 2019 zo sterk heeft kunnen groeien in het naleven van haar doel: subsidiëren vanjongerenprojecten.Andere punten waar Alert dit jaar in heeft kunnen groeien zijn het systematiseren,archiveren, documenteren en structuur aanbrengen in haar interne zaken. Zowel het fysiekearchief als het digitale archief zijn onder handen genomen. De voorbereiding vanvergaderingen en online verspreiding van documenten is in 2019 gelimiteerd tot binnen decloud. Deze verandering kwam voort uit zowel de wens voor betere documentatie en structuurals vanuit de nieuwe AVG-voorschriften. De cloudomgeving van Alert is eveneens veranderd in2019 omdat onze vorige provider het afgelopen jaar is opgehouden te bestaan. Alhoewel decloud ergens anders is ondergebracht heeft zij nog niet een definitieve nieuwe positie. Er is opsystematiseringsverbetering ingezet door de backoffice-vernieuwing als project toe te schrijvenaan de functie-omschrijving van de nieuwe office manager. Ook de vergaderingen zijn instructuur veranderd. Tijdens het jaarlijkse strategieweekend is ervoor gekozen om een extravergadering elke tweede maand aan de agenda toe te voegen om zo een duidelijke scheiding temaken tussen beleid en bestuurszaken waaronder bijvoorbeeld de projecten vallen. Daarnaastis de vakantiemaand, die normaliter in de zomer zou vallen, geschrapt.Wanneer bestuursledenop vakantie gaan kunnen ze daardoor gewoon een vergadering missen, zo ka iedereen opvakantie wanneer zij willen en hoeven aanvragers niet opeens twee maanden op hunprojectgoedkeuring te wachten. Ook hebben we tijdens dit weekend gereflecteerd op het werken de noodzakelijkheid van de commissies en besloten deze voor 2020 terug te brengen naardrie: interne zaken, media en outreach, en pand en penningen. Aan de hand van onzeervaringen zullen we nieuwe structuren en systemen blijven aanscherpen en opzetten maar2019 is in ieder geval een goede en veelbelovende start geweest in dit proces.Met deze inleiding hoop ik u een duidelijk overzicht gegeven te hebben van het jaar2019. Nu heeft er natuurlijk veel meer plaatsgevonden en wij hebben dan ook geprobeerdzoveel mogelijk hiervan te documenteren in dit verslag. Naast wat algemene informatie over destichting en haar bestuur vind u in dit jaarverslag nog een directe reflectie op het jaarplan van2019, een samenvatting en cijfers over de gesteunde projecten van het afgelopen jaar, reflectiesvan de commissies en een kort financieel verslag. Wij zijn als bestuur erg tevreden over hetafgelopen jaar en blij dat we weer hebben mogen meehelpen in de realisatie van projecten,opgezet door jongeren die vechten voor een gelijke, duurzame en rechtvaardige wereld. Zij zijn
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het die de echte strijd leveren en wij zullen ons best blijven doen hen zo goed mogelijkfinancieel te ondersteunen.
Lotte denHertogVoorzitterAlert fonds voor jongeren
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2.Alert
2.1Missie endoelstelling
Demissie van Alert is volgens de statuten:
“Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, stelt zich ten doel de positie van jongeren inen buiten Nederland te verbeteren. Met haar subsidies streeft ze naar bevordering van eenfundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling vanmacht, kennis en kapitaal en een milieuvriendelijke manier van produceren, in tegenstellingtot de huidige maatschappij, respectievelijk samenleving, waarvan de grondslagengebaseerd zijn op uitbuiting van grote groepen mensen en resulteert in vernietiging van hetmilieu.”
Sinds 1991 zijn er nog andere thema’s toegevoegd die eenzelfde nadruk genieten als milieu. Dehuidige thema’s zijn als volgt geformuleerd: sociale, economische en politieke gelijkheid;klimaat en duurzaamheid; antiracisme, feminisme en seksuele rechten; enmensenrechten.

2.2Bestuur
Het bestuur van Alert bestaat uit maximaal 15 bestuursleden, tussen de 18 en 36 jaar oud, diezich op vrijwilligersbasis inzetten. Alert vindt het belangrijk om een divers bestuur te hebben,qua bijv. etniciteit, opleiding, gender, leeftijd en kennis van en interesse in de verschillendethema’s van Alert. Dit komt niet alleen het beoordelen van de diverse projectaanvragen tengoede, maar is ook belangrijk als afspiegeling van de diversiteit in de Nederlandsemaatschappij. Dit streven is helaas de afgelopen jaren niet bereikt en blijft daarom op deagenda staan.Er wordt van nieuwe bestuursleden verwacht dat zij de maatschappij veranderendedoelstelling van Alert onderschrijven en bij voorkeur zelf actief zijn in een progressieve(jongeren)organisatie. Ook is het belangrijk dat een bestuurder projectaanvragen objectief kanbeoordelen. Tijd, energie, enthousiasme en een teamspirit is belangrijk voor een goedfunctioneren van het Alert bestuur. Het bestuur kiest een voorzitter, secretaris enpenningmeester, die het dagelijkse bestuur vormen vanAlert.Dit jaar werd getekend door een grote wisseling van de wacht in het Alert-bestuur. In2019 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ellen en Deniz als algemeenbestuursleden. In augustus is Layla als algemeen bestuurder juist weer bij Alert gekomen. Hetvertrek van Renske leidde ertoe dat de secretarispositie overgedragen moest worden. Dezeverantwoordelijkheid heeft Hugo op zich genomen, die sinds maart onderdeel is geworden vanhet Alert-bestuur. In maart heeft ook Joran zich bij het bestuur gevoegd en hij heeft in oktoberhet penningmeesterschap van Vera overgenomen. Niet alleen het bestuur maar dus eveneenshet dagelijks bestuur heeft een grote verandering doorgemaakt dit jaar. Als laatste heeftYvonne helaas aan het einde van het jaar zowel haar bestuursschap als haar positie als officemanager naast zich neergelegd. Dit laatste afscheid had tot gevolg dat Alert een office manageraan moest nemen. Na een vacature te hebben uitgezet en verschillende kandidaten te hebbengesproken, heeft het bestuur ingestemd met het voorstel van de sollicitatiecommissie omEmma aan te nemen als nieuwe office manager. Haar grootste uitdaging in 2020 zal zijn om devernieuwing van Alerts backoffice te coördineren. De sollicitatiecommissie heeft de proceduregevormd en de gesprekken afgenomen. Dat dit proces uit handen gegeven was aan een selectegroep van het bestuur, welke vervolgens terug kwamen met een advies aan de andere leden, isals positief ervaren. Deze procedure zal daarom voortaan voor alle sollicitaties gebruiktworden.Buiten het bestuur is er eind 2019 ook een nieuw lid aan de raad van advies(RvA) toegevoegd. Els is oud-bestuurslid van Alert en naast haar waardevolle kennis
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zal haar aanwezigheid in de raad van advies ook een goede stap zijn richting meergenderdiversiteit. De samenwerking en communicatie tussen de RvA, in 2018opgericht, en Alert liep in het begin van 2019 nog stroef. Dit werd door beide organenopgemerkt en tijdens de eindejaarsvergadering van 2019 was dit dan ook eenagendapunt. Het jaarplan en de begroting van 2020 zijn met de hulp van onzeadviesraad opgesteld. Deze prettige en effectieve samenwerking waar we aan het eindevan het jaar toe zijn gekomen lijkt een goede voorbode voor 2020 maar we zullen aande relatiemoeten blijvenwerken.
In 2019 bestondAlert uit de volgende leden:
Bestuur
Lotte denHertog (voorzitter)Joran vanApeldoorn (penningmeester sinds oktober 2019)HugoHanema (secretaris sinds augustus 2019)Vera Segaar (penningmeester tot oktober 2019)Renske Aussems (secretaris tot augustus 2019)Maaike van den BergTimoBravoRebolledoLayla te RehorstEllen PerikYvonneDubbersDeniz Tepebasi
De raad van advies
Tjerk FeitsmaMaarten van derDriftFrits van denAkkerEls Rijke
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3.Reflectie ophet jaarplan 2019
3.1 Algemeen

Sinds 2018 stelt Alert jaarplannen op. Nu we terugkijken op het jaarplan van 2019 zijnde grote lijnen die we destijds hebben uitgezet zeker behouden en leidend geweest maar zijnniet alle plannen verwezenlijkt en alle doelen haalbaar gebleken. Een voorbeeld hiervan is dathet jaarplan diende als leidraad gebruikt te worden door het jaar heen. Dit is wellicht ingedachten het geval geweest maar het volledige jaarplan is het afgelopen jaar niet ter handengenomen om de koers van Alert te toetsen. Als tweede was er een jaaragenda opgesteld ommeer overzicht te creëren over wat er door het jaar heen moest gebeuren en wanneer. Dit wasvooral belangrijk omdat Alert in deze periode veel bestuurswisselingen had en aangezien eengroot deel van het besturen rust op het interne geheugen van de leden, was een jaaragenda geenoverbodige luxe. Er moet de komende jaren nog gewerkt worden aan het consistent gebruikenvan deze agenda en het vernieuwen hiervanmaar in 2019 is de waarde van zo een agenda zekerbevestigd.
Externe zichtbaarheidOmdat het vermogen van Alert in 2019 weer zou gaan groeien was het zaak om ook hetaantal subsidieaanvragen te laten stijgen. We hoopten dit te realiseren door onzenaamsbekendheid te vergroten wat we wilden bereiken door betere berichtgeving naar buitentoe via social media en fysieke aanwezigheid binnen de activistenkringen. Qua aanwezigheidonline hebben we het afgelopen jaar zeker stappen gemaakt. Zo is de oude website waar nietsmeer op veranderd kon worden vervangen door een nieuwe website. Ondanks dat hier nog veelaan gedaan moet worden wat betreft content en visuele aantrekkelijkheid, hebben we ons inieder geval weer in staat gesteld om via een website Alert te presenteren. We hebben ervoorgekozen ommet een wordpress format te werken omdat dit door Joran opgezet kon worden endaarmee een relatief snelle, kostenvrije en werkbare oplossing was. In 2020 moeten degrootste slagen gemaakt gaan worden om de website inhoud te geven, maar in 2019 is dewebsite in de basis weer werkend gekregen. Het grote budget dat was in begroot voor dewebsite is dus uiteindelijk niet gebruikt. Fysieke representatie is nog steeds een aandachtspunt.Zo is Alert nog niet zo vaak fysiek bij acties aanwezig als in het jaarplan voorgenomenwasmaarzijn we wel weer aanwezig geweest bij zowel 2dh5 als bij het Partos Innovatie Festival. Dit blijftechter achter op de gestelde ambities en als bestuur zal de aandacht liggen op het actiefbijwonen van acties en projecten.
Interne organisatieDe snelle doorloop van bestuursleden van Alert was ook een aandachtspunt in hetjaarplan van 2019. Wat belangrijk was voor het bestuur was dat er beter gedocumenteerd gingworden om niet meer afhankelijk te zijn van een intern geheugen, er meer nieuwebestuursleden bij Alert zouden komen en daarnaast wilden we graag bestuursleden die zelf uitactivistenkringen komen. We hebben dit voor een groot deel gerealiseerd doordat Hugo, Joranen Layla zich aan het bestuur hebben toegevoegd, het archief is gedigitaliseerd en de cloud isgeherstructureerd en opgeruimd en door in te zetten op goed contactmet de raad van advies.Alert wilde in 2019 niet alleen inzetten op de kwantiteit van aanvragen maar eveneensop de kwaliteit. Met dit doel voor ogen werden de commissies aanvraagbegeleiding en data-analyse opgericht. Hiermee hoopten we meer inzicht te krijgen in wie onze aanvragers zijn enhoe we aan hun wensen tegemoet zouden kunnen komen. Beide commissies bleken nieteffectief te kunnen werken met de toenmalige capaciteiten van Alert. Tijdens hetbestuursweekend van 2019 heeft het bestuur besloten om een nieuw backoffice-systeem aan teschaffen en het inwinnen en analyseren van data zal hiermee vergemakkelijkt en verbeterdworden. De doelen die met deze commissies gesteld waren zijn daarom uitgesteld tot hetmoment dat we met het nieuwe systeem aan de slag kunnen. Een dergelijk systeem moet
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eveneens het achterhalen van oplichters/scams vergemakkelijken. Het afgelopen jaar heeft hetbestuur driemogelijke scams geïdentificeerd omdat aanvragen teveel overeenkwamen zowel intekst als in afzender en de verantwoordingen van verzoeken die wel waren toegezegd ofwelontoereikend waren, ofwel aantoonbaar vervalst. We hopen met betere analyses van deaanvragen hier meer zekerheid in te verkrijgen. Ook hebben we geprobeerd ommeer structuurbinnen het beoordelingssysteem van de verantwoordingen te brengen. Eén commissie zou zichop dit proces richten maar we hebben het afgelopen jaar geleerd dat dit te veel werk was vooréén of twee mensen. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de verantwoordingen eenzelfdestatus hebben als de aanvragen en dat daarom in 2020 het beoordelingsproces door het gehelebestuur gedaan zal worden. Om consistentie in de beoordelingen te bewaren is er een checklistopgesteld door Hugo en Vera met punten waar een verantwoording op getoetst moet worden.De bestuursleden schrijven een beoordeling en een cijfer tussen 1 en 5 en het gemiddelde vormtde uiteindelijke beoordeling.In 2018 is het bestuur door de RvA terecht gewezen op hun beperkte kennis over debegroting. Dat deze kennis alleen door de penningmeester gedragen werd was volgens de RvAonvoldoende en in 2019 moest er dan ook tijd besteed worden aan het gezamenlijk bestuderenen kennen hiervan. Dit hebben we vooral tijdens het strategieweekend 2019 opgepakt. Hetcontact met de boekhouder liep het afgelopen jaar wat stroef. Er is hiervoor een uitleg gegevenen een intentie tot verandering is uitgesproken, echter volgens Vera is dit al een langerprobleem. We hebben daarom besloten te gaan oriënteren op mogelijks een andereboekhouder in 2020.Dan zijn er nog wat kleine veranderingen geweest het afgelopen jaar. Zo is besloten datde MVP-prijs, welke een standbeeldje van een duim was, onhandig is omdat we vaak niet deMVP-winnaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is deze prijs onhandig wanneer de MVP eenbuitenlandse groep betreft. We hebben daarom besloten om over te gaan op een certificaat enlintjes. De sollicitatieprocedure van Alert is veranderd omdat de huidige vorm omslachtig waswaarbij het te lang duurde voor een kandidaat actief mee kon doen. Nu zal een kandidaat eersteen gesprek hebben met drie leden die de sollicitatiecommissie vormen, waarna zij een adviesaan het bestuur schrijven dat vervolgens stemt over het aannemen. Dit wordt vervolgensgecommuniceerd aan de sollicitant. Hierna kan zij de volgende vergadering gelijk actiefdeelnemen en daarna beslissen of zij de positie aanneemt of niet. Daarnaast is eenbuddysysteem aangenomen om nieuwe bestuursleden gemakkelijker wegwijs te maken binnenAlert door één aanspreekpunt te hebben in het begin.

RooseveltlaanHet jaar begon in 2019 met een zitting van de rechtszaak die Alert in 2018 was gestarttegen haar voormalig aannemer Van den Engel B.V. De reden tot deze rechtszaak was eenconflict omtrent de oplevering van de Rooseveltlaan, wat leidde tot een onterechte,buitenproportionele kostenverhoging voor Alert. Ondanks dat Alert niet in al haaraangedragen punten in het gelijk is gesteld, is de rechtszaak in het algemeen wel in haarvoordeel beslecht.2019 was het eerste jaar waarin Alert en Socius samenwerkten zonder nog in conflict tezijnmet van den Engel B.V. Socius beheert voor Alert het pand op deRooseveltlaan.We hebbenhet afgelopen jaar opgemerkt dat de relatie tussen Alert en Socius moest verbeteren op hetgebied van communicatie. Zo was er geen gestandaardiseerde manier vanonderhoudsverzoeken doorgeven waardoor Alert vaak belangrijke informatie miste en geengoed overzichtmeer had op hoe het pand ervoor stond. Daarnaast was de communicatiemet deafdeling financiën slecht en heeft Alert een aantal maanden op de huur moeten wachten omdater lange tijd onduidelijkheid bestond over het percentage jaarlijkse huurverhoging en wanneerdeze in zou gaan. Aan het einde van 2019 zijn Joran en Lotte bij Socius langs geweest om Jorante introduceren als nieuw contactpersoon als eveneens gezamenlijk orde op zaken te stellen ende samenwerking strak te trekken. Annemarie was op dat moment net de nieuwecontactpersoon geworden voor Alert en met haar hebben we bovenstaande moeilijkheden
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verholpen en afgesproken met een maandelijks belletje tussen haar en Joran de communicatiete verscherpen. Daarnaast gaat Annemarie een overzicht bijhouden en doorcommuniceren vande jaarlijkse reparaties en andere pand-zaken. Alle openstaande facturen van 2017 tot en met2019 zijn betaald en alles rondomde verbouwing is nu afgesloten.

Hiermee zijn de grote lijnen, bijzondere veranderingen en algemene reflectiepunten van 2019benoemd. Hieronder volgen de reflecties van de verschillende commissies op hun jaarplan van2019 en de voor hen relevante punten van het jaar 2019.



Alert Jaarverslag 2019

10

3.2 Commissies
In 2019 bestonden er tien verschillende commissies binnen Alert. Na jaren zonder commissiesgewerkt te hebben, besloot het bestuur deze weer te herinstalleren in de hoopmeer overzicht tecreëren en gerichter en consistenter te kunnen werken. Na een jaar met deze commissies tehebben gewerkt is er tijdens het strategieweekend van 2019 gereflecteerd op het functionerenen de noodzakelijkheid van de tien verschillende commissies. Uit deze reflectie is gebleken dattien commissies toch een beetje overdadig was en de effectiviteit hierdoor niet bereikt werd.Het afgelopen jaar is er dus geëxperimenteerd met de commissiestructuur, is hieropgereflecteerd en door kennis uit ervaring is het aangepast naar drie commissies: interne zaken,media en outreach, en pand en penningen. Hieronder leest u de reflecties van de verschillendecommissies op hun functioneren en hun jaarplannen van 2019.
Commissie aanvragenDeze commissie is door Renske opgezet en bemand. Deze commissie had als doelondersteuning te bieden aan aanvragers die wel een goed idee hadden, maar dit nog nietvoldoende uitgewerkt hadden. Omdat deze taken grotendeels overlappen met die van desecretaris, is deze na Renske’s vertrek in augustus, bij het takenpakket van de secretarisondergebracht.
Commissie bestuursweekend enuitjesEllen en Maaike vormden de commissie Bestuursweekend en Uitjes in 2019. Naast hetorganiseren van het bestuursweekend qua logistiek, heeft de commissie haar best gedaan omook voor teambuilding en verdieping binnen het bestuur te zorgen.Dit laatste heeft onder meer vorm gekregen via een storytelling-workshop, waarbij we onderleiding van een ervaringsdeskundigemeer over deze vorm van kennisdeling geleerd hebben, enhoe we dit in kunnen zetten bij het beoordelen van aanvragen. Verder zijn er verscheideneborrels, teamuitjes en ook afscheidsactiviteiten voor vertrekkende bestuursledengeorganiseerd. Deze activiteiten buiten de vergaderingen om hebben er aan bijgedragen dat debestuursleden elkaar beter hebben leren kennen, en zijn van toegevoegde waarde voor hetfunctioneren van het bestuur en het verwelkomen van nieuwe bestuursleden.
Commissie cloud en archiveringVera en Yvonne vormden samen deze commissie. De eerste prioriteit van deze commissie lagbij het digitaliseren van het fysieke archief dat in de ACU lag. Dit is nu, gecategoriseerd op jaaren onderwerp, opgeslagen in de cloud. Een tweede project van deze commissie was hetherstructureren van de cloud. Hierin is gewerkt aan een nieuwemappenstructuur om dagelijksbestuurswerk te vergemakkelijken, en is er opgeruimd door simpelweg onbelangrijkedocumenten te verwijderen. De herstructurering en opruiming zijn nog niet volledig afgerondmaar volgens de commissie is het vervolg/continueren hiervan meer een structurele taak dieniet bij een commissie ondergebracht hoeft te worden. Een laatste punt voor deze commissiewas het mogelijks aanvullen/completeren van het archief dat bij het IISG ligt. Dit is komen tevervallen.
Commissie communicatie enmediaMaaike en Timo vormden de commissie communicatie enmedia. De commissie communicatieen media had een ambitieuze agenda opgesteld voor 2019, die helaas slechts ten delegerealiseerd is. Een groot deel van de social media-strategie die uitgedacht was, bouwde voortop de nieuwe website die in 2019 opgeleverd zou moeten worden. Omdat dit slechts ten delegelukt is en pas aan het eind van het jaar, is een groot deel van de andere beoogde activiteitenook niet opgeleverd.
Commissie data-analyse
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Timo vormde de commissie data-analyse. Data-analyse heeft van het eerste half jaar van 2019overzichten gemaakt van de aantallen aanvragen verdeeld over de landen van waar deaanvragers afkomstig zijn. De meeste aanvragen uit het eerste half jaar van 2019 komen uitAfrika en Europa. Er wordt op dit moment nog tot zekere mate aan data analyse gedaan en hetstreven is omdit in te toekomst uit te werken/professionaliseren.
Commissie outreachLotte vormde de commissie outreach. Outreach heeft in 2019 weer contact gelegd met andereorganisaties zoals het Actiefonds. Alert heeft ook geprobeerd haar banden te versterken metoud bestuursleden van Alert. Zo hebben wij door een reünie Els Rijke als nieuw lid voor de RvAweten te werven. Het doel van deze commissie was ommeer naamsbekendheid te genereren bijAlerts doelgroep. Dit wilde de commissie doen doormeer representatie van de doelgroep in hetbestuur zelf te hebben. Om dit te bereiken zouden vacatures beter verspreid worden binnennetwerken van activistengroepen. Daarnaast wilde de commissie dat bestuursleden zelf meerbij acties aanwezig zouden zijn. Als laatste wilde de commissie meer in contact komen metandere organisaties die vergelijkbaar werk verrichten met Alert om kennis en ervaringen tedelen. Het hernieuwde contact met het Actiefonds was hier een gevolg van. De punten die voordeze commissie opgesteld waren komen in grote lijnen overeen met de activiteiten die metmedia en communicatie verbonden zijn. Outreach zal daarom ook samengaan met media encommunicatie in de nieuwe commissiesamenstelling. In deze nieuwe vorm zullen de eerdergenoemde plannen en doelstelling door blijven bestaan en verder uitgewerkt worden aangeziendeze in 2019 niet in volledigheid zijn uitgevoerd.
Commissie pand enpenningenVera en Joran vormden samen de commissie pand en penningen. Deze commissie heeft alshoofdzaken in het jaar 2019 gehad: contact met Socius, afronding van verbouwingszaken, encontact met de boekhouder. Daarnaast is de commissie er ter ondersteuning van de taken vande penningmeester. De communicatie met Socius verliep dit jaar stroef. Zo was eronduidelijkheid over hoe de huurverhoging berekend moest worden, bleven daardoorbetalingen aan Alert uit en was directe communicatie hierover met ons contactpersoon bijSocius (Meta) langzaam enmoeilijk. Toen Joran als nieuwe penningmeester aantrad zijn hij enLotte langs geweest bij Socius voor een voorstelmoment en om orde op zaken te stellen. Op datmoment bleek Annemarie de positie van Meta overgenomen te hebben. In dat gesprek is veelopgehelderd, en zijn er gelijk duidelijk afspraken gemaakt over de communicatie zoalsmaandelijks contact tussen de penningmeester en Annemarie. Daarnaast wordt er voortaan bijreparatieverzoeken uitgelegd waarvoor het is, wie Socius wil inhuren en hoeveel het gaatkosten. Annemarie zal een overzicht bijhouden van wat er door het jaar heen aan reparaties isuitgevoerd. Verder zijn alle facturen van 2017 t/m 2019 betaald, is alles rondom de verbouwingafgerond en zijn alle onderhoudskosten betaald. Ook is dit jaar een begin gemaakt met eeneigen boekhoudsysteem bijhouden. Op deze manier hopen we gemakkelijker tussentijdsefinanciële overzichten te maken in plaats van één keer per jaar met de boekhouder. Met deboekhouder is dit jaar uitgezocht of we, vanwege het resultaat op onze realisatie van 2018opeens verplicht zouden zijn om belastingaangifte te doen. Dit was volgens de boekhouder eneen financieel adviseur die we hiervoor hebben benaderd niet nodig; de opzet die dejaarrekening heeft gekregen zou voldoende inzicht geven in het feit dat wij als stichting geenwinstoogmerk hebben en de huurinkomsten aan het doel van de stichting besteed worden. Alslaatste is het contact met de boekhouder in 2019 nogmoeizamer geweest dan jaren hiervoor enwel zodanig dat er tijdens het strategieweekend van 2019 is besloten dat Alert zich gaatoriënteren opmogelijke andere boekhouders. Er is veel gebeurd binnen de commissie en het iszaak voor het komende jaar om goed overzicht te blijven houden op wat er gebeurt en wat erwordt besloten zodat de keuzes die gemaakt zijn de afgelopen tijd goed kunnen wordenuitgelegd.
Commissie privacy enwetgeving
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Layla en Joran zijn in het afgelopen jaar de commissie privacy en wetgeving gaan vormen.Doordat bij het schrijven van het jaarplan 2019 nog geen mensen zitting hadden genomen indeze commissie is er nooit een jaarplan opgesteld. Deniz heeft voor zijn vertrekt een privacystatement opgesteld voor de website en online aanvragen. Layla en Joran hebben onderzoekgedaan naar de wettelijke eisen rondom de AVG en gekeken waar Alert zich nog aan moetvoldoen. Hiervoor hebben zij een actieplan geschreven. Deze acties worden, waar mogelijk, in2020 uitgevoerd.

Commissie verantwoordingenHugo vormde de commissie verantwoordingen, samen met Ellen tot haar vertrek. Decommissie verantwoordingen heeft in 2019 voortgezet de verantwoordingen te checken. Overhet algemeen is de kwaliteit van de verantwoordingen niet veranderd. Wel zijn een aantalverantwoordingen afgekeurd. Mogelijk ging dit om scams, in ieder geval staat het vast dat dezeverantwoordingen geen bewijs leverden dat het betreffende project daadwerkelijk is uitgevoerdof dat de fondsen van Alert besteed zijn zoals bedoeld. Naar aanleiding hiervan is Alertkritischer geworden bij het beoordelen van aanvragen, voornamelijk bij snelverzoeken.Wegens gebrek aan capaciteit van de commissie zijn een aantal verantwoordingen uiteindelijkniet nagekeken. Er is besloten deze te laten zitten en met ingang van de verantwoordingen diein 2020 zijn binnengekomen een verse start te maken. Onder andere om deze reden is ookbesloten de commissie met ingang van 2020 op te heffen en de procedure van het nakijken teherzien.
CommissiewebsiteJoran vormde de commissie website. Al een aantal jaren bleven er zich problemen voordoenrondom de website van Alert. Dit bleek in 2018 te komen doordat plug ins niet geüpdatetwaren, en doordat er verschillende mensen hadden gebouwd aan de website toen deze werdopgezet. Hierdoor zijn codes door elkaar gaan lopen en was het uiteindelijk niet meer terug tehalen waar de problemen lagen waar Alert nu tegenaan begon te lopen. Het bestuur had ineerste instantie een groot bedrag inbegroot om de website uit te besteden. Begin 2019 trad eennieuwe bestuurder toe die over de nodige kennis beschikte om intern een website te beheren enopbouwen ook een mogelijkheid werd. Omdat de problematiek met de website al lang gaandewas, eenWordPress-format website relatief snel en goedkoop op te zettenwas, de urgentie vooreen nieuwe website groeide is uiteindelijk de huidige website in WordPress neergezet. Deurgentie voor een nieuwe website kwam omdat de oude niet meer bewerkbaar bleek te zijn.Voor het contentbeheer van de website is een document opgesteld dat door bestuursledeningezien kan worden met daarin de basisregels en know-how over het aanpassen van dewebsite. De website zal verder invulling krijgen door de commissie media en outreach. DecommissieWebsite zal ophouden te bestaan.
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4.Projecten
In 2019 zijn er veel projecten door het Alert Fonds gesubsidieerd, hieronder wordt specifieke
aandacht gegeven aan een aantal van deze projecten . De teksten zijn overgenomen uit de
verantwoordingen die door de projectorganisatie is opgestuurd naar Alert. Ook vindt u een
overzicht van onder andere hoeveel aanvragen er waren en uit welke landen deze kwamen. Als
laatste leest uwelke projecten dit jaar deMVPuitgereikt kregen.
4.1 Voorbeeldprojecten
"It's not about work - it's about being human" Young sex workers unite for their
rights
Regional Alliance of YoungWomen Public Union (Georgië)

The project aimed to provide a specialized attention to young sex workers which are in seriousneed to protect themselves from various kinds of violations. The central event of the projectwas a 7 day training course which had threemodules with special objectives but connected witheach other. For the training course we engaged 25 young sex workers and youth which arefunctioning on Human Rights issues related to sex workers and human trafficking. Before thecourse starts we produced necessary print materials including "know your rights" cards in bothAzerbaijani and English versions, brochures in two language versions, and educative materialsconcerning sex workers' rights and obligations. For a good material dissemination we havelaunched a special web page dedicated to project activities (https://www.redumbrella.live/).After careful preparation which included two prep meetings, on the 15-21 February the coursewas held. As mentioned, the course included three modules and each module followed withrelevant outputs. Besides, the participants had an opportunity to compare international andlocal law in realms of gender perspectives. The second module was a quite sensitive part of thecourse, in which the participants had a space to talk about their experiences and concerns,share their stories, dream together, and formulate concrete concerns and offers which later wasreflected in an advocacy animation video (see athttps://www.youtube.com/watch?v=_SSmyw_9QXI&feature=youtu.be). Thememoir writingworkshop gave the participants writing skills so they can share in confidence their everydaystories with their peers. Along with the facilitator, a professional counselor was invited duringthe workshop. The third module continued with the demonstrations and discussions of sex
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workers' demonstration videos from neighborhood countries. Also, during the module 500posters of different designs along with “Know Your Rights” were prepared and disseminatedamong the participants. Besides, an advocacy animated video containing 5 selected real lifestories reflecting sex workers' concerns and offers was produced. Later the participants wereable to disseminate the print materials among their peers and put up them across theirrespective communities. Besides, all the printmaterials including posters, cards, and educativematerials are available online at project web page. During project preparation we haveestablished some activities which we expected to have influence on local communities. We'dlike to compare our concrete results withwhat we imaginedwhenwe developed the project.
Eerste landelijke bijeenkomst van jonge idealisten ter promotie van de agro-
ecologie
(El Salvador)

Ons project vormde de eerste bijeenkomst van jonge idealisten op het gebied van agro-
ecologische landbouw in El Salvador. Het project vond plaats in La Palma, Chalatenango,
midden in de natuur. Deze landelijke bijeenkomst was een unieke kans voor jongeren uit het
hele land om kennis en ervaringen uit te wisselen op een veilige centrale plek en was van
cruciaal belang voor het verder uitbouwen van jongerenparticipatie en zeggenschap over de
toekomst van duurzame agro-ecologische landbouw in El Salvador. Concrete resultaten van dit
project zijn: 100 jongeren uit het hele land hebben gedurende twee dagen technieken,
strategieën en kennis uitgewisseld op het gebied van agro-ecologische landbouw,
natuurbescherming, inclusieve ontwikkeling en mensenrechten. De organisatie, de planning
en de uitvoering van het programma lag volledig in handen van de jongeren, wat het project
onderscheidt van andere bijeenkomsten. De jongeren hebben concrete plannen gemaakt omde
geleerde lessen toe te passen binnen hun eigen gemeenschappen om de kennis daar verder te
verspreiden en binnen hun eigen gemeenschappen invloed uit te oefenen richting een
transformatie naar duurzame landbouw. Via een democratische stemming zijn er twee
jongeren per regio (6 jongeren totaal) verkozen die een cruciale rol gaan spelen binnen het
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nationale agro-ecologische netwerk, waardoor de jongeren meer zeggenschap krijgen over de
richting en strategie van dit netwerk. Het was een inclusieve bijeenkomst, waarbij ook jongeren
met een auditieve handicap volledig deelnamen aan het programma enworkshops verzorgden.
De jongeren hebben concrete plannen gemaakt om de geleerde lessen toe te passen binnen hun
eigen gemeenschappen om de kennis daar verder te verspreiden en binnen hun eigen
gemeenschappen invloed uit te oefenen richting een transformatie naar duurzame landbouw.
Popularizing the Global Gag Rule (GGR) and its impact on acces to sexual
reproductive health rights and services for youth inUganda
Rural Aid Foundation (Oeganda)

Rural Aid Foundation is a youth led nonprofit organization advocating for improved acces to
health care services to achieve universal health coverage in Uganda focusing on the most
vulnerable groups including adolescent girls and young women, refugees, sex workers,
youth, sexual minorities, rural communities and other vulnerable persons. With support
and funding from Alert fund for youth, Rural Aid Foundation has been implementing a
project titled: Popularizing the Global Gag Rule (GGR) and its impact on access to sexual
reproductive health rights and services for youth in Uganda. The overall objective of this
project was to create awareness on the Global Gag Rule (GGR/Mexico policy) and its
implications on access to sexual reproductive health services and rights by youth in Uganda
and seek government’s position on the global gag rule.
Documents on the global gag rule were developed, printed and copies distributed to the
adolescent girls and young women and youth led civil society organisations to build their
capacity on the GGR. A petition on the implications of the global gag rule on access to sexual
reproductive health services for youth was dveloped. A successful demonstration against the
global gag rule was conducted and a petition on the global gag rule was delivered to the vice
chairperson of the parliamentary health commitee. A press conference was successfully held
and featured on different TV channels specifically in local languages. A documentary on the
implications of the global gag rule on sexual reproductive health was developed with voices
from different civil society groups and young people. An op-ed was written in the local news
papers by Rural Aid Foundation to create awareness on the implications of the global gag rule
and acces to sexual reproductive health services and rights. A story was also submitted on the
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Global Health corps to further create awareness on the GGR and its implications and this will
be viewed and shared globally.
International Womxn's day: Rotterdam's SlutWalk
KONTRA (Nederland)

On the 8th of March 2020, as International Womxn's day celebrations were echoing across
the globe, KONTRA and their partners organised the SlutWalk 2020 in the city of Rotterdam,
the Netherlands. KONTRA as a newly established grassroots project that aims to combine art
and activism while promoting holistic artistic practices and education, decided to create a
full-day programma on the 8th of March with the ultimate aim to educate and activate the
people of Rotterdam, and beyond, about Womxn's rights, Womxn's presence in the arts,
equality, visibility and other extremely important matters in regards to the female condition
in the world and most importantly, in our own Rotterdam community.
4.2 Cijfers
Reguliere aanvragen
Ontvangen aanvragen 194
Toegekend 48
Aanvragen kwamen dit jaar uit de volgende landen:
Verenigde Staten, Nederland, Burundi, Uganda, Kameroen, Zimbabwe, Pakistan, Tanzania,
Servië, Democratische Republiek Congo, Mexico, Sierra Leone, Singapore, India, Malawi,
Ghana, Burkina Faso, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Polen, Rwanda,
België,Mauritanië, Bolivia, Georgië, Zambia, Pakistan, Indonesië, Filipijnen, Armenië, Peru en
Afghanistan.
Totaal bedrag verstrekte subsidies aan reguliere aanvragen: 62.433,07 euro
Snelverzoeken
Ontvangen aanvragen 280
Toegekend 35
Aanvragen kwamen dit jaar uit de volgende landen.
Verenigde Staten, Nepal, Tanzania, Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia,
Nederland, Colombia, Malawi, Zimbabwe, Oeganda, Kameroen, Filipijnen, Tsjechië, India,
Libië, Mexico, Pakistan, Mozambique, Engeland, Sierra Leone, Servië, Nigeria, Duitsland,
België, Benin, Zuid-Afrika, Zambia, Burundi, Bosnië-Herzegovina, El Salvador, Zuid-Afrika ,
Denemarken en Afghanistan.
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Totaal bedrag verstrekte subsidies aan snelverzoeken : 7.902,- euro
MVP
Sard open mic Ramallah: 1.000,- euro
Wij stoppen steenkool: 1.000,- euro
Totaal bedrag uitgegeven aan prijzen: 2.000,- euro
4.3Most ValuedProject awards
In 2019 zijn er twee Most Valued Project (MVP) awards uitgereikt. Alert heeft het streven om
per jaar minstens drie MVP’s te kiezen. Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de derde
MVP, welke rond november zou worden uitgereikt, te laten vervallen. In eerste instantie was
geprobeerd contact te leggenmet jongerenactivisten uit Hong Kong om hen te steunen in de op
dat moment al maanden durende pro-democratie protesten. Uiteindelijk is besloten om, nadat
er in november zo veel sterke project aanvragen waren binnen gekomen, het geld van de derde
MVP aan een regulier project toe te kennen.
DeMVP’s van 2019 zijn:
Sard - Palestina
In Ramallah worden er een keer per maand in een café Open Mic Nights georganiseerd. Deze
avonden worden gebruikt om jonge mensen de vrijheid te geven om open te spreken. Het
conflict wordt verhaald in muziek, in dichtvorm en in spoken word, maar ook andere
onderwerpen als seksualiteit en gender komen aan bod. Sard bied jonge Palestijnen een veilige
plek om hun verhaal te vertellen en de behoefte hieraan wordt gereflecteerd door het aantal
bezoekers die de bijeenkomsten soms trekken. De soms door honderden bezochte open-
micavonden bieden Palestijnse jongeren een podiumomhen te sterken in hun verhaal.

Wij stoppen steenkool - Nederland
Op 25 april 2019 zijn veertig activisten van Wij Stoppen Steenkool de steenkolenfabriek in de
Maasvlakte in Rotterdam binnengedrongen. Daar hebben zij een transportband die de kolen
vervoert geblokkeerd. Het duurde minstens acht uur voor de politie om de activisten te
evacueren. Met deze actie hebben ze zowel direct resultaat geleverd, als het maatschappelijk
probleem van de vervuilende kolenindustrie aangekaart.
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5. Financieel verslag
De begroting van 2019 was ruim ingeschat en een groot aantal posten zijn daardoor veel lager
uitgevallen. Opvallend zijn vooral de posten onder communicatie, waar maar 1.545,17 euro is
uitgegeven van de begrote 10,750,- euro. Het grootste deel van dit bedrag komt zelfs voort uit
het afschrijven van de oude website. Verder zijn er significantminder snelverzoeken toegekend
dan begroot,maar twee derde van het bedrag is gebruikt.

Een paar posten zijn ook hoger uitgevallen dan begroot, bijvoorbeeld de post voor
teambuilding en uitjes. Dit is eraan te wijden dat we ook met trainingen zijn begonnen, zoals
een training in storytelling. Daarnaast hebben we in de begroting van 2019 niet de 12e maand
aan projecten meegenomen, welke eerst een vakantiemaand was maar nu als gewone
vergaderingsmaand erbij komtwaardoor we ook eenmaandmeer hebben kunnen subsidiëren .
Deze maand miste op de begroting maar is in de realisatie wel mee genomen. Verder zijn er
rond het pand onverwachte kosten gemaakt door overuren aan de kant van Socius in verband
met de rechtzaak, deze kosten worden deels gedekt door de schikking van die zaak. Verder
heeft het bestuur besloten een ruimere donatie te doen aan de vergaderlocaties, waardoor die
posten iets hoger uitvallen.

Er is één grote beslissing geweest betreffende het pand en de komende jarenplanning.
Op het strategieweekend hebben we besloten 15% van de huurinkomsten opzij te blijven
zetten voor onderhoud, op deze manier zullen we een sterke onderhoudsreserve blijven
opbouwen. Verder wordt het pand nog steeds significant afgeschreven elk jaar, wat leid tot
een ruim verlies onder de streep.
Voor het volledige financiële verslag van 2019 verwijzen wij naar onze jaarrekening van 2019.


