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VOORWOORD  
  

In het kader van onze subsidieaanvraag evenals fondsenwerving presenteren wij, de Alevitische Vereniging Nijmegen 
en omgeving (hierna te benoemen: A.V.N.1 e.o.), met genoegen ons bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan zullen wij, de 
Alevieten, geprofileerd worden en zal helder beschreven worden wie wij zijn, waar wij voor staan en wat onze 
doelstellingen zijn om de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland te vergroten én om saamhorigheid 
in de Nederlandse maatschappij te bevorderen. Ook zal aan bod komen wat voor activiteiten wij als vereniging 
momenteel ondernemen en in de toekomst nog willen gaan ondernemen die zullen bijdragen aan onze 
doelstellingen. In de komende hoofdstukken en paragrafen zal uitgebreid aan bod komen hoe wij dit trachten te 
doen. 
 
De Alevitische Vereniging Nijmegen e.o. is in 1993 opgericht. Als hoofddoel ambiëren wij de eeuwenoude Alevitische 
cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds respect en tolerantie te profileren in de 
Nederlandse maatschappij. Wij respecteren hierbij de Nederlandse wetten, normen en waarden en staan open voor 
andere culturen, waarmee wij met liefde een dialoog aangaan. Ook hechten wij waarde aan vernieuwing en 
vooruitgang; elke vorm van fundamentalisme en extreem nationalisme wordt afgewezen.  
 

 
‘Ons pad is gebaseerd op kennis, begrip en liefde voor de mens. 

Laat je hart, je hand en je tafel open voor anderen...’ 
(Hacı Bektaş Veli2) 

 

 

 

  

                                                                 
1 Alevitische Vereniging Nijmegen en omgeving. 
2 Een Anatolische Alevitische humanist, mysticus en heilige, die in de dertiende eeuw heeft geleefd. 
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1.  WIE ZIJN WIJ? 
 

A.V.N.  E .O:  MISSIE  EN  DE BEO OGDE  D OELS TE LLINGEN  
A.V.N.  e.o. is in 1993 opgericht en is momenteel gevestigd aan de Weurtseweg 158 te Nijmegen3. Als hoofddoel 
ambiëren wij de eeuwenoude Alevitische cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds 
respect en tolerantie te profileren in de Nederlandse maatschappij.  Het waarborgen van onze eigen Alevitische 
identiteit, het vergroten van de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland én het bevorderen van 
saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij is hetgeen wij hiermee uiteindelijk willen realiseren.  
 
Wij zijn een politiek neutrale vereniging. Oftewel, A.V.N. e.o. is als vereniging geen verlengde van een politieke partij, 
hetzij in Turkije, hetzij in Nederland. Wij zijn niet gericht op het verdedigen en/of verkondigen van de politieke ideeën 
van een politieke partij en zullen dit in de toekomst ook niet doen. Dit betekent echter niet dat wij ons niet zullen 
begeven op politiek terrein. Voor het oplossen van bepaalde problemen die zich voordoen is het namelijk 
noodzakelijk om actief in contact te zijn en te blijven met de politieke partijen in Nijmegen. Dit doen wij onder andere 
door actief mee te werken met alle democratische partijen. Ook proberen wij als A.V.N. e.o. middels voorlichting 
deelname aan het politieke leven te stimuleren bij ons achterban, zodat men – behorend tot de Turkse gemeenschap 
– (leert) opkomen voor specifieke eigen belangen en het algemeen belang. Een overgroot gedeelte van de Turkse 
migranten heeft zich immers definitief gevestigd in Nederland en wilt niet terugkeren naar Turkije.  
 

BESTUUR  
Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vijf formele bestuurders: Dilaver Keltepe (voorzitter), Bircan Şengil en Erol 
Metin (vice – voorzitters), Birol Cantürk (penningmeester) en Leman Özdemir (secretaris). Daarnaast hebben wij tien 
bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de operationele werkzaamheden.4   
 
A.V.N. e.o. heeft geen winstoogmerk. Alle diensten en werkzaamheden voor en binnen de vereniging worden vrijwillig 
en pro deo uitgevoerd; niemand krijgt betaald voor zijn/haar bijdrage.  
 

LEDEN BES TAND  
Naar schatting wonen er 80.000 Alevieten in Nederland, waarvan +/- 20% tot 30% in Nijmegen woont. A.V.N. e.o. 
heeft ongeveer 200 leden, wat ongeveer neerkomt op 1700 Alevieten. Dit percentage is overigens ook het percentage 
van het aantal Alevieten in Nederland. Ongeacht het feit dat de vereniging door en voor Alevieten is opgezet en wordt 
beheerd door Alevieten, staat het eenieder vrij om deel te nemen aan onze activiteiten en gebruik te maken van onze 
voorzieningen. Dit komt weer voort uit het centraal uitgangspunt liefde, respect en tolerantie voor de medemens.  
 

NAD ERE B E SC HRIJ V I N G DOE L ST EL L IN GE N  
 Het bevorderen van de communicatie tussen Nederlandse en etnische groepen, waarvan Alevieten in het 

bijzonder; 
 Het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland en bewerkstelligen van communicatie tussen 

verschillende generaties; 
 Het bevorderen, ondersteunen en bewerkstelligen van de participatie en integratie – van de Turkse 

gemeenschap in het algemeen en de Alevitische gemeenschap in het bijzonder – in de Nijmeegse 
(Nederlandse) samenleving.  

                                                                 
3 N.A.D. e.o. is momenteel gevestigd aan de Weurtseweg 158 te Nijmegen. Sinds kort is er een nieuw pand 

gekocht (Meijhorst 6007, Nijmegen) en zal verhuisd worden naar deze nieuwe locatie wanneer de 
verbouwing afgerond en het pand klaar voor gebruik is.  
4 Hüseyin Çelik, Sevgi Cantürk, Semra Cantürk en Müslüm Karakaş (religieuze zaken) 
  Metin Güler (beheerder zaal- en kantinebeheerder) 
  Selver Kopal, Hikmet Kayak, Tülay Bektaş, Rabia Sönmez, Sükrü Bektaş (overig) 
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 Het behandelen, ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de humanitaire en sociaal tolerante kanten 
van het Alevitisme;  

 Het organiseren van activiteiten teneinde het creëren van een samenleving van mensen die qua ras, religie, 
geslacht en nationaliteit van elkaar verschillen; 

 Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Alevieten; 
 Het ondersteunen van en samenwerken met humanitaire organisaties.  

 

 
2.  WAAR STAAN WE VOOR? 

 
WAT I S ALEV IT I SM E?  

‘Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf. Niet in Mekka, Jeruzalem of Rome.’ 
(Hacı Bektaş Veli) 

 
Alevitisme is een ondogmatische vorm van de Islam met een humanistische filosofie, waarbij de mens centraal staat. 
Alevieten zoeken het ‘oneindige leven’ in de mensheid zelf, oftewel het draait om het innerlijk aspect van religie. Om 
tot God te komen, om God te gedenken is het in de Alevitisme noodzakelijk om de goddelijke essentie in de mens te 
erkennen. ‘God is overal, net als lucht of water. Je kunt het alleen niet zien of vasthouden, maar je voelt het wel’. 
Vandaar dat de mens als het allerheiligste op de wereld wordt beschouwd in het Alevitisme en de mens centraal 
staat. Hierbij ligt de nadruk op het individu. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden en heeft alles in 
eigen handen: de goedheid en slechtheid zit in de mens zelf. Het principe ieder mens te accepteren en te respecteren 
zoals deze is, is tevens een kernwaarde binnen het Alevitisme, ook als het de geloofsbeleving van een ander betreft. 
De Alevieten hebben oneindig respect voor ieders geloof, wat dit ook moge zijn. De mens zelf is degene die uiting en 
richting geeft aan het geloof, aldus Hacı Bektaş Veli. Niet God, maar de mens is de wetgever op aarde volgens de 
Alevitische visie. Alevieten hechten over het algemeen weinig belang aan strikt op te volgen religieuze dogma’s en 
regels. Niet de religieuze voorschriften en streng doorgevoerde wetgeving, maar de ontwikkeling tot een goed mens 
staat centraal. De focus binnen het Alevitisme ligt dus meer op de moraal en de ethische voorschriften.  
 

ALEVI TISME  EN  DE  PO SI TIE  V AN  DE  VRO UW  
‘Man of vrouw-zijn, is niet van belang in de taal der liefde. 

 Alles wat God geschapen heeft, is op zijn plaats. 
Voor ons is er geen onderscheid tussen man en vrouw. 

De onvolmaaktheid en tekortkoming is in jouw zienswijze.’ 
(Hacı Bektaş Veli) 

 
De Alevitische cultuur is sterk verbonden met gelijkheids – en rechtvaardigheidsidealen. Gelijkheid is hierbij in alle 
opzichten essentieel, in het bijzonder gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De vrouw staat overal in het 
leven gelijk aan de man in het Alevitisme, of dit nou tijdens het gebed is of in het sociale leven. Er wordt altijd gepleit 
voor gelijke kansen voor vrouwen. De vrouw geniet in aansluiting hierop dus veel respect in het Alevitisme, dus onder 
andere geweld tegen de vrouw wordt ten zeerste afgekeurd. In tegenstelling tot andere stromingen binnen de Islam, 
is het dragen van een hoofddoek voor geen enkele Aleviet een religieuze verplichting. Het wordt slechts als een 
culturele uiting beschouwd die door sommige oudere vrouwen wordt nageleefd. De kijk op de vrouw als individu en 
de positie van de vrouw, is één van de belangrijkste verschillen tussen het Alevitisme en de overige stromingen 
binnen de Islam. 

 
ALEVI TISME  EN  SE CUL ARISME  
God wordt als immanent voorgesteld binnen het Alevitisme. Een dergelijk geloof is alleen mogelijk wanneer het er in 
de samenleving menselijk aan toegaat; dat betekent democratisch en humanistisch. Alevieten beschouwen hun 
levensvisie en leefstijl immers als democratisch en open. Toen Mustafa Kemal Atatürk de Republiek Turkije in 1923 
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oprichtte, was één van zijn pijlers vrijheid van religie en een strenge secularisatie van de staat. Oftewel de scheiding 
tussen kerk en staat, met als overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij. De 
Alevieten zagen met de secularisatie hun rechten als minderheden verankerd worden in de Turkse grondwet, wat van 
cruciaal belang is bij het innerlijk aspect van religie en het principe van respect en tolerantie voor iedereen en 
eenieders religie/geloofsovertuiging. Het praktiseren van een religie mag dus niet ten koste gaan van de rechten van 
anderen volgens het Alevitisme. Alevieten zijn hierbij voorstanders van democratische beginselen als de scheiding van 
kerk en staat. Dit is eerder een seculier – humanistisch beginsel dan een religieus – humanistisch beginsel. Al met al, 
wij Alevieten zijn tegen de nationalistische en egocentrische visie en vinden dat alle mensen (volkeren) over de hele 
wereld broeders en zusters zijn. Wij Alevieten zijn dus de grootste voorstanders van het secularisme en dragen dit ook 
expliciet uit met onze filosofie, onze visie, normen en waarden én uiteraard met onze (seculiere) leefstijl. 
 

DE  POSI TIE  V AN  ALEVI ETEN  IN  DE  TURKSE  MAATS CH APPIJ  
De Alevieten in Turkije zijn altijd in de minderheid geweest in een door (soennitische) moslims gedomineerd land, wat 
in het verleden veel heeft geleid tot ernstige discriminatie en onderdrukking wegens hun cultuur, hun vrijzinnige 
geloofsovertuiging en hun seculiere leefstijl. Er is nog steeds sprake van een onderwerping aan een strenge 
minderhedenpolitiek (assimilatiepolitiek).  
 
Vandaag de dag is er sprake van een confrontatie tussen twee culturen in Turkije: de in het Alevitisme gewortelde 
(seculaire) Turkse cultuur en de Arabische (Islamitische) cultuur. Met de komst van Erdoğan en zijn politieke partij Ak 
Partij – ook wel bekend als felle tegenstanders van het secularisme in Turkije – is het overduidelijk dat het seculiere 
Turkije omgetoverd wordt tot een Islamitische staat. Bekend is dat de mensenrechten en de culturele en religieuze 
vrijheden van de minderheden in Turkije diep aangetast worden en hun waarde lijken te verliezen.  
 

ALEVI TISME  IN  NE DERLAND :  IN TE G RATI E EN  PARTI CI PATIE  
Een groot deel van de Alevieten in Nederland ziet het Alevitisme als een combinatie van de Islam en humanistische 
waarden. De Alevieten hebben in dit kader een eigen interpretatie van de Islam en een eigen specifieke cultuur, 
filosofie en levenswijze. Helaas weten veel mensen in Nederland weinig af van het Alevitisme, omdat de Alevieten 
zich een lange tijd niet hebben kunnen profileren. Door de oprichting van Alevitische verenigingen in Nederland is hier 
echter verandering in gekomen vanaf de jaren ’80. In Nederland zijn ongeveer 30 Alevitische verenigingen opgericht, 
die allemaal samen in een netwerk zitten en elkaar altijd opzoeken daar waar nodig.  
 
Zoals eerder benoemd, onderscheidt het Alevitisme zich van de andere Islamitische stromingen door uit te gaan van 
de scheiding van kerk en staat (secularisme), de afwijzing van de sharia als bron van wetgeving en de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw. In aansluiting hierop ambiëren de Alevitische verenigingen in Nederland de 
eeuwenoude Alevitische cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds respect en 
tolerantie te profileren in de Nederlandse maatschappij. Het waarborgen van de eigen Alevitische identiteit, het 
vergroten van de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland én het bevorderen van saamhorigheid in de 
Nederlandse maatschappij is uiteindelijk hetgeen waar naar wordt gestreefd. Wij, Alevieten, zitten in ieder geval op 
de goede weg, want met onze religieuze en maatschappelijke opvattingen hebben wij in de afgelopen decennia met 
trots gezorgd voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving. Dit neemt niet weg dat de discussie in 
Nederland rondom de Islam die de afgelopen jaren is ontstaan, veel emotie oproept bij Alevieten. Wij herkennen ons 
immers niet in de orthodoxe Islam en daarmee ook niet in de inhoud en de toon van het debat, omdat wij een 
levensvisie hebben met sterke humanistische en progressieve elementen. Hiermee hebben wij uiteraard positief 
antwoord weten te geven op de (politieke) spanningen die de afgelopen jaren zijn ontstaan in Nederland rondom de 
Islam. 

 
VISIE  A.V.N.  E .O .  O P I NTE GRATIE  EN  PA RTICIPATIE  
A.V.N. e.o. vindt een goede integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland cruciaal van belang en hecht hier veel 
waarde aan. Bij het bevorderen van de integratie van minderheden, draait het niet alleen om het oplossen van 
sociaaleconomische vraagstukken. Acceptatie van minderheden als gelijkwaardige burgers én aanvaarding van hun 
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culturele en politieke plaats in de nieuwe samenleving is hierbij ook noodzakelijk. Acceptatie en tolerantie fungeren 
hierbij als fundament voor de integratie van de minderheden in de Nederlandse samenleving én voor een 
multiculturele samenleving. Dit behoort niet alleen te komen vanuit de Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook 
vanuit de kant van de minderheden en vergt dus wederzijdse stappen. Hiermee wordt een samenleving beoogd, 
waarbij de minderheden als een aanwinst voor de Nederlandse samenleving worden gezien. Echter is het in dit geval 
wel noodzakelijk dat de krachten in de samenleving die zich afzetten tegen minderheden en ze tevens als 
ongelijkwaardig beschouwen, geen kans krijgen om een dergelijke houding aan te nemen. De regel en tevens 
maatschappelijke waarde dat discriminatie en racisme - in welke vorm dan ook - niet kan en niet mag, moet goed 
gewaarborgd blijven en altijd als een maatschappelijke waarde blijven dienen. Voor ons is het dus cruciaal van belang 
dat de Nederlandse samenleving respect dient te tonen voor de normen en waarden van mensen met een 
buitenlandse achtergrond, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de algemeen geldende wettelijke bepalingen. Ons 
inziens kan Nederland zich alleen met een dergelijke visie (verder) ontwikkelen tot een multiculturele samenleving. In 
dit kader, heeft de A.V.N. e.o. vele goede activiteiten ondernomen om wederzijds begrip en tolerantie te vergroten 
om uiteindelijk de integratie van de Alevitische gemeenschap in Nijmegen tot een hoger niveau te tillen. Wij 
onderschrijven immers het belang van goede samenwerking tussen de zelforganisaties en de buurt met al zijn 
voorzieningen en de samenwerking met de buurtinstellingen. De zelforganisaties die eveneens een goede integratie 
en participatie beogen, dienen ook activiteiten te ondernemen ten goede van dergelijke doelen.  
 
Het belang van een goede integratie en participatie in ogenschouw genomen, is het voor ons – A.V.N. e.o. in het 
bijzonder en de Alevieten in het algemeen – noemenswaardig hoe wij staan tegenover de afgelopen gebeurtenissen 
rondom de diplomatieke rellen tussen Nederland en Turkije. Wij, als Turks Nederlandse Nijmegenaren én als 
Alevieten, staan niet achter het populistisch politieke beleid van de Turkse overheid. Oftewel, wij staan niet achter 
Erdoğan en zijn politiek. Wij zijn van mening dat zijn politiek de integratie en participatie van de Turkse Nederlanders 
enorm belemmert en een kloof creëert in de Nederlandse én multiculturele samenleving. Wij leven al sinds de jaren 
’70 vredig en harmonieus in Nederland, wat ons tweede thuisland is. Nederland, het land waar wij onze kinderen en 
kleinkinderen hebben grootgebracht en het land waar wij altijd een goede band hebben gehad met onze Nederlandse 
buren. Dit willen wij ook graag zo houden, zonder dat dit wordt belemmerd door Erdoğan en zijn politiek.  
 

3.  DE KERNACTIVITEITEN ,  EEN STAP RICHTING R EALISATIE  
 

KUNS T EN  CUL TUUR  
 Cursus saz (Turkse snaarinstrument); 
 Muziekkoor; 
 Gitaarcursus; 
 Folklore (Turkse volkdans) 
 

EDUCATIE  
 Huiswerkbegeleiding 
 Voor de kinderen van onze leden bieden wij huiswerkbegeleiding. Dit betreft een activiteit voor basisschoolleerlingen 

van groep 3 tot en met groep 8. 
 

 CITO – toets training 
 Voor de kinderen van onze leden bieden wij een CITO – toets training. Dit betreft een activiteit voor 

basisschoolleerlingen van groep 8, waarbij geleerd kan worden voor en voorbereid kan worden op de CITO – toets om 
uiteindelijk hogere scores te behalen. Deze training wordt zoveel mogelijk in samenspraak met enkele basisscholen 
opgezet. 

 Turkse les aan Nederlanders 
 Op verzoek van een aantal lokale Nederlandse verenigingen en stichtingen evenals door persoonlijke interesse van 

burgers willen we starten met de cursus ‘Turkse les aan Nederlanders’. Deze cursus zal 3 keer per jaar aangeboden 
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worden met lespakketten van 10 lessen (in 10 weken) en is bestemd voor beginners en gevorderden. Het staat eenieder 
vrij om hier aan deel te nemen. 

 

 Ondersteuning bij de omgang met bureaucratische zaken 
 Met behulp van onze leden die in de sociale en maatschappelijke sector werkzaam zijn, willen wij onze leden graag 

ondersteuning bieden bij het leren zelfstandig formuleren van brieven en of bij het invullen van formulieren van 
Nederlandse officiële instanties. Omdat wij als vereniging regelmatig informatie verstrekken over de werkwijze van de 
instanties en regelmatig ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren en soortgelijke, krijgen onze leden meer 
inzicht in en ervaring met de Nederlandstalige formulieren. Indien nodig en gewenst, worden ervaren functionarissen 
uitgenodigd om waardevolle informatie te verstrekken en toe te lichten omtrent de ‘knelpunten’ van onze leden.  

 
 Toenemende werkloosheid van de Turkse Nederlanders brengt hedendaags ook veel knelpunten en vragen met zich 

mee over het solliciteren en het opstellen van een sollicitatiebrief. Wij beogen een samenwerking met het UWV 
Werkbedrijf en in het bijzonder met de Adviescommissie Allochtonen van Gemeente Nijmegen (ACA) om relevante 
voorlichtingsavonden te organiseren, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de wensen en behoeften van onze leden. 

 

 Maatschappelijke spreekuren 
Bekenden van onze vereniging, met name de leden en bezoekers weten dat A.V.N. e.o. de gelegenheid biedt om 
gebruik te maken van maatschappelijke spreekuren. Eenieder die hier gebruik van wil maken, kan en mag in de 
daarvoor bestemde tijd binnen lopen en problemen bespreekbaar maken. De nodige actie zal ondernomen worden 
teneinde het creëren van een effectieve oplossing, indien mogelijk uiteraard. In sommige gevallen gaan we mee naar 
een instantie en in sommige gevallen verwijzen wij een vraag (probleem) door naar een voor dat probleem relevante 
instantie.  
 

 Ouderparticipatie 

 Kadertraining 

 Netwerkvorming 
 

 Forum-, thema-, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 
A.V.N. e.o. ambieert bijeenkomsten te organiseren rondom actuele onderwerpen die relevant zijn voor onze leden en 
bezoekers. Dit zullen vaak thema’s zijn omtrent arbeid, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, integratie en participatie. 
We zouden ook graag speciaal aandacht willen gaan besteden aan de zogenoemde taboeonderwerpen zoals 
homoseksualiteit, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Deze ambitie wensen wij waar te maken door 
samenwerking met de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), de Federatie van Alevitische Verenigingen 
Nederland, de Vluchtelingen – Organisaties Nederland (VON), de Nederlandse Vereniging tot Integratie van 
Homoseksualiteit (COC), Stichting Outway en dergelijke instanties.  

 
SPO RT  
 Volleybal(toernooien); 
 Voetbal(toernooien) 

 

SO CI AAL –  CUL TUREEL   

 Uitstapjes 
 Zoals het in de voorgaande jaren ook aan de orde was, zullen wij ook nu en in de toekomst diverse uitstapjes blijven 

organiseren. Ontspannende uitstapjes met een leerzaam tintje, zoals het bezoeken van historische plaatsen om 
bewustwording te creëren over en inzicht te verkrijgen in de Nederlandse cultuur, geschiedenis, normen en waarden.  

 
 

 Sociaal Café ouderen: 65+ en mindervaliden (leden) 
 Ouderen (65+) en mindervaliden zijn twee ochtenden en twee middagen per week (verdeeld over vier dagdelen) te gast 

en worden onder supervisie van een deskundige begeleidster in een speciaal voor hen ingerichte ruimte opgevangen in 
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onze vereniging. Gedurende deze dagdelen bestaat de mogelijkheid voor hen om onder toezicht deel te nemen aan 
sociale activiteiten, met als doel het stimuleren van zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement 
vanwege leeftijd en of beperkingen. Op deze manier worden ze in de gelegenheid gesteld om een gezellige en 
effectieve dagbesteding mee te maken.  

 

 Filmavonden 
 Literataire avonden 

 

BUURTGE RI CH TE  ACTI VI T EI TEN  
A.V.N. e.o. probeert zeer attent te handelen door de buren uit de wijk uit te nodigen als het gaat om bepaalde 
thema’s zoals anti – racisme. Het blijft ons aandachtspunt om in gesprek te kunnen gaan over dergelijke 
onderwerpen, vooral omdat wij graag onze betrekkingen met de buren willen blijven verbeteren. Op deze manier 
trachten wij wederzijdse acceptatie te bevorderen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de multiculturele 
samenleving.  
 

EXTE RNE  ACTIVI TEI TE N  
Middels deelname aan diverse externe bijeenkomsten en een gezamenlijke organisatie van activiteiten met andere 
instellingen willen wij de samenwerking met en tussen andere instellingen bevorderen, verbeteren en tevens 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van integratie en participatie van diverse groepen. Hierbij geeft A.V.N. e.o. 
onder andere de voorkeur aan actuele onderwerpen zoals discriminatie, racisme en werkloosheid.  
 

NATI ON ALE E N RELI GI EUZE  FE ES TD AGEN  
Wij – als A.V.N. e.o., als Turkse Nederlanders én als Alevieten – zijn het gewend om onze nationale en religieuze 
feestdagen te vieren. Onze feestdagen vieren wij door dagen en of avonden te organiseren, waarbij onze leden, 
bezoekers en in het bijzonder Nederlanders worden uitgenodigd. In deze hoedanigheid, worden we allen in de 
gelegenheid gesteld om op een feestelijke en minnelijke stemming kennis met elkaar te vergaren over elkaars cultuur, 
religie, geschiedenis, normen en waarden. Ook vieren wij de meeste Nederlandse en internationale feestdagen, zoals 
Sinterklaas, het Internationale Vrouwendag (8 maart), de Dag van de Arbeid (1 mei), Moederdag, Vaderdag en 
dergelijke. Hiermee proberen we sterk bij te dragen aan de bevordering van de integratie, acceptatie en tolerantie 
van de Alevieten. 
 

3.1  CO MMISSIES  
A.V.N. e.o. heeft ook diverse commissies samengesteld om bepaalde deelgebieden van het doel van A.V.N. e.o. 
specifieker uit te werken, zodat bepaalde taken ten behoeve van de vereniging verricht kunnen worden. 
 

A.V.N.  E .O .  CO MMISSI E JONGE REN  
De Commissie Jongeren heeft zijn eigen (sub)doelstellingen teneinde het realiseren van ons hoofddoel, namelijk: 

 Het onder aandacht brengen van de Alevitische cultuur bij jongeren en iedereen die hierin geïnteresseerd is;  
 Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jongeren;  
 Het betrekken van sociaal uitgesloten jongeren.  

 
De Commissie Jongeren tracht bovengenoemde doelstellingen te bereiken door: 

 Het organiseren van culturele activiteiten; zoals volksdans- en muzieklessen;  
 Het geven van educatieve cursussen door middel van thema – avonden en of seminars; 
 Het organiseren van sportieve activiteiten in samenwerking met sportinstellingen; 
 Het aanbieden van huiswerkbegeleiding; 
 Het bevorderen van kennismaking met andere culturen en daarbij onze eigen Alevitische cultuur 

introduceren/kenbaar maken; 
 Voornemen A.V.N. e.o. Commissie Jongeren 2018: maandelijks terugkerende groepseducatie organiseren over het 

Alevitisme.  
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A.V.N.  E .O .  CO MMISSI E VRO UWEN  
Zoals eerder aan bod gekomen in dit bedrijfsplan, is een interessant kenmerk van het Alevitisme de gelijkwaardige 
positie en daarmee de hoge status van de vrouw. Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van het Alevitisme en spelen nog steeds een belangrijke rol. De Commissie Vrouwen tracht hierbij de 
sociaaleconomische positie van vrouwen te versterken, oftewel vrouwenemancipatie te bevorderen middels 
bijeenkomsten waar voorlichting en ervaring omtrent bepaalde onderwerpen centraal staan. 
 

A.V.N.  E .O .  CO MMISSI E ONDE RWI JS  
De Commissie Onderwijs heeft zijn eigen (sub)doelstellingen teneinde het realiseren van ons hoofddoel, namelijk: 

 Verzorgen van huiswerkbegeleiding;  
 CITO – toets training;  
 Computercursussen voor geïnteresseerden; 
 Turkse taallessen voor jongeren en ouderen; 
 Turkse taallessen voor Nederlanders;  
 Cursus schrijven en lezen voor analfabete leden.  

   

A.V.N.  E .O .  CO MMISSI E SO CI ALE E N CUL TURELE ACTI VI T EI TEN  
De Commissie Sociale en culturele activiteiten is verantwoordelijk voor de organisatie van excursies, congressen, 
muzikale evenementen, muziek- en danscursussen. Ook het organiseren van activiteiten op Moeder- en Vaderdag 
voor de ouders/gezinnen behoort tot de taken van deze commissie. 
 

A.V.N.  E .O .  CO MMISSI E RELI GIE UZE  Z AKEN  
De Commissie Religieuze zaken organiseert minstens één keer per jaar een Cem (de centrale gebedsdienst van de 
Alevieten). De organisatie van andere religieuze bijeenkomsten zoals het organiseren een gezamenlijke Aşure - 
bijeenkomst behoren ook tot de taken van deze commissie. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

‘LATEN WE ÉÉN, GROOT EN LEVEND ZIJN.’ 
 


