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Activiteitenplan 2018
Bestuur
Een doel voor het komende jaar is om het bestuur uit te breiden met meer bestuursleden, zodat het
beleid van de stichting breder gedragen wordt.
Financieel beleid
Voor de financiering van onze activiteiten willen we deels subsidie aanvragen (voor het bibliografie
project, zie onder). Daarnaast willen we particulieren een bijdrage vragen, ofwel als eenmalige gift,
ofwel door Vriend van Autisme Digitaal te worden en ons periodiek te steunen. Hiervoor is het
wenselijk om eerst een ANBI-status aan te vragen, zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting. De
particuliere bijdragen willen we gebruiken voor de vaste lasten van de stichting en voor kleinere
projecten waarvoor geen subsidies aan te vragen zijn.
Autismevriendelijk Nederland
Op 7 oktober 2016 zijn we, toen nog niet als stichting, begonnen met de website Autismevriendelijk
Nederland (www.autismevriendelijknederland.nl). Het doel van deze website is om te laten zien dat
het concreet mogelijk en haalbaar is om in Nederland rekening te houden met de unieke gaven en
beperkingen van volwassenen met autisme. Het komende jaar willen we ons vooral richten op het
toevoegen van meer artikelen over autisme. We willen ons daarbij vooral richten op de categorieën
waar de meeste vraag naar blijkt te zijn: bijverschijnselen, behandelingen en stereotypen.
Een ander doel voor het komende jaar is om op Autismevriendelijk Nederland andere webmasters de
mogelijkheid te bieden om een gratis check te doen hoe autismevriendelijk hun websites is.
Autisme Links
Het doel van dit project is het verzamelen, ordenen en doorzoekbaar maken van alle links naar
Nederlandse websites over autisme. In 2018 willen we de database verder aanvullen met links en
hedendaagse bronnen zodat een omvattend overzicht ontstaat. Ook willen we de website technisch
verbeteren zodat de links beter doorzoekbaar zijn en er automatisch periodiek gecontroleerd wordt
op dode links. Een laatste aandachtspunt is de vindbaarheid van de website via zoekmachines.
Online Historische Bibliografie
In 2018 willen we een nieuw project opstarten met als doel de bibliografische gegevens van alle
Nederlandstalige publicaties over autisme tussen 1950 en 2000 in kaart te brengen. Hiervoor gaan
we contact leggen met bibliotheken of er data-uitwisseling mogelijk is. Data die niet beschikbaar is
gaan we zelf invoeren. Het gaat naar schatting om ongeveer 500 publicaties.

