
6. BELEID EN DE BEOOGDE DOELSTELLINGEN  

Doetinchem Alevitisch Cultureel Centrum is in 1996 opgericht en is momenteel gevestigd aan 

de Stevinlaan 9 te Doetinchem.  

Als hoofddoel streven wij de eeuwenoude Alevitisch cultuur te behouden en dit zo goed 

mogelijk met liefde, wederzijds respect, tolerantie en met liefde te profileren in de 

Nederlandse maatschappij. 

Het waarborgen van onze eigen Alevitisch 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, DACC 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 Doetinchem en omgeving.  

Dit doen wij onder andere door actief mee te werken met alle democratische partijen. Ook 

proberen wij als DACC 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.  

NAD ER E B E SC HR IJ 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 Alevitisch 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 Alevitisch gemeenschap in het bijzonder – in 

de Doetinchem en omgeving (Nederlandse) samenleving.)  

 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. 

 



7. DE KERNACTIVITEITEN KUNST EN CULTUUR  

 Cursus saz (Turkse snaarinstrument); 

 Folklore (Turkse volkdans)  

EDUC ATIE 

 Huiswerkbegeleiding Voor de kinderen van onze leden bieden wij huiswerkbegeleiding. Dit betreft 

een activiteit voor basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep 8 

  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 1 keer per jaar aangeboden. 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.  

 Ouderparticipatie  

 Netwerkvorming  

 Forum-, thema-, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 

 D.A.C.C 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.  

SPORT    Voetbal(toernooien)  

SOCIAAL – 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.  

NATI ONALE E N RELI GI EUZE FEES TD AGEN Wij – als D.A.C.C., 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.  


