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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Assen over 2017. 

Wij willen u hiermee een overzicht geven van de vele verbindingen die er zijn gelegd tussen 

vrijwilligers en de mensen die met hun inzet geholpen zijn. 

 

Ten aanzien van de activiteiten die wij op en rond het AZC georganiseerd hebben kunnen we redelijk 

open zijn. 

Bij de sociale – en vooral praktische projecten is dat nauwelijks mogelijk in verband met de privacy 

van de mensen die het betreft. We hebben er voor gekozen om naast de nummerieke gegevens een 

verslag op te nemen dat een medewerker van één van de Maatschappelijke Organisaties schreef 

over een praktisch project en een verslag van een groep die een sociaal project heeft uitgevoerd. 

 

Wij hopen dat het u een beeld geeft van het werk dat het Team en Bestuur van Stichting Present 

Assen ook in 2017 weer heeft mogen verrichten. 

 

2. Werkwijze en doel 

 
Stichting Present organiseert eenmalige projecten voor groepen vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

bepalen zelf wat voor soort project zij willen doen, wanneer ze dat willen doen en hoeveel tijd ze 

daarvoor beschikbaar willen stellen.  

Door deze manier van werken maken we het mogelijk dat ook drukbezette mensen, die geen tijd 

hebben om structureel vrijwilligerswerk te doen, toch iets voor een ander kunnen betekenen. 

 

De projecten die we realiseren doen we in samenwerking met Maatschappelijke Organisaties. 

De beroepsmatige hulpverlener loopt in het hulpverleningstraject tegen problemen aan die hij/zij 

niet zelf op kan lossen. Wij bieden een groep vrijwilligers aan die mee kan helpen om een gedeelte 

van een sociaal of praktisch probleem uit de weg te ruimen. Op deze manier creëren we verbinding 

tussen mensen die midden in de maatschappij staan en mensen die om wat voor redenen hier niet 

(meer) aan deel kunnen nemen.   

 

Sociale projecten zijn bedoeld om mensen, die van zorg afhankelijk zijn en in een instelling wonen, 

gezelligheid en afleiding te bieden en de dagelijkse sleur voor even te doorbreken. Dit kan zijn door 

een wandeling, een uitstapje of een andere activiteit te organiseren. Of door er gewoon te zijn, 

samen koffie te drinken en naar elkaar te luisteren. Vaak is dit genoeg om toch het gevoel te hebben 

er bij te horen. 

 

Praktische projecten zijn vaak projecten achter de voordeur of tuinprojecten bij particulieren thuis.  

Bij deze projecten gaat het om het leef- en/of bewoonbaar maken van een woning.  

In alle gevallen gaat het bij praktische projecten om mensen die zelf geen geld en sociaal netwerk 

hebben. Deze mensen hebben vaak ook een mentaal of fysiek probleem en worden begeleid door 

erkende hulpverleners. 

 

De samenwerking met de Maatschappelijke Organisaties vinden wij erg belangrijk. Dit geeft ons de 

garantie dat de hulp echt nodig is en op de juiste plaats terecht komt. 

Het doel van het samen brengen van vrijwilligers en hulpontvangers is om een ontmoeting of te wel 

verbinging te  creëren tussen twee heel verschillende werelden. Zo brengen we een beweging op 

gang om om te zien naar onze naaste die hulp zo heel hard nodig heeft.   
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3. Activiteiten van Present voor de bewoners van het AZC 

 
In april 2016 zijn in het AZC Assen de eerste bewoners gearriveerd. Een maand eerder is een 

gezamenlijk initiatief vanuit kerkelijke gemeenschappen in gang gezet. Het doel is om als Stichting 

Present een coördinerende rol te spelen tussen de vrijwilligers - vanuit de kerken en de samenleving 

in Assen die zich in willen zetten voor de asielzoekers in Assen - enerzijds en de bewoners van het 

AZC Assen anderzijds.  

In september 2017 is het AZC in Assen officieel geopend. 

Het gebouw is gerenoveerd, de appartementen klaar voor bewoning. 

Er is ruimte voor maximaal 1000 personen, maar op dit moment wonen er ongeveer 500 asielzoekers 

op het AZC. Mannen, vrouwen én kinderen. 

 

Stichting Present heeft in het afgelopen jaar activiteiten voortgezet die vanaf 2016 zijn opgestart. 

- Het Trefpunt 

- Vrouwenclub 

- Kindermiddagen 

- Taalcafé 

 

Daarnaast is er een projectplan opgesteld voor nieuwe activiteiten die gericht zijn op bewoners van 

het AZC, maar ook op statushouders die een eigen woning in Assen hebben. 

De nieuwe activiteiten in dit projectplan zijn: 

- Meet & Eat 

- Mix & Match 

- Koken met vrouwen 

- Ontwikkelen van een kookboek 

- Fun-projecten 

In 2018 hopen we met dit project van start te gaan. 

 

Eind 2017 heeft er al een pilot plaatsgevonden van de activiteit Meet & Eat. 

Een aantal Nederlandse gezinnen was een avond te gast op het AZC en kon genieten van een heerlijk 

buffet, klaargemaakt door bewoners van het AZC. Een tweede avond werden de bewoners van het 

AZC opgehaald door de Nederlandse gezinnen. En in de huizen in Assen werden ze gastvrij onthaald 

voor een gezellige maaltijd. Meet & Eat was een groot succes! 
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Het Trefpunt 

Het Trefpunt is een wekelijks ontmoetingsmoment tussen bewoners van het AZC, statushouders die 

in Assen wonen en vrijwilligers van Stichting Present Assen. Er wordt koffie en thee aangeboden. Er 

vinden gesprekken plaats, er wordt geholpen bij het spreken/lezen van de Nederlandse taal, er wordt 

een potje gesjoeld. 

 

Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een maand, geadministreerd. 

Zo zijn er in 2017 12 maandelijkse projecten van Het Trefpunt geregistreerd, waarbij elke maand zo’n 
17 vrijwilligers betrokken zijn geweest. 

 

Het aantal bezoekers van Het Trefpunt varieert, maar ligt tussen de 5 en de 15. 

 

 
(Foto: Bertha van der Kolk) 

 

Vrouwenclub 

De Vrouwenclub is een wekelijks ontmoetingsmoment tussen vrouwen van het AZC en vrijwilligers 

van Stichting Present Assen. 

Er is ontmoeting, gezelligheid. De vrouwen van het AZC willen heel graag Nederlands (leren) spreken. 

Maar ook worden creatieve activiteiten uitgevoerd. En een aantal keren per jaar wordt er gekookt 

met alle vrouwen van de Vrouwenclub. 

 

Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een maand, geadministreerd. 

Per traject zijn er 11 vrijwilligers actief voor de Vrouwenclub. 

Ook hier schommelt het bezoekersaantal en ligt tussen de 5 en de 15 vrouwen. 

 

Een bezoekster van de Vrouwenclub – haar verhaal 

Zo’n 5 maanden lang was een christelijke vrouw uit Eritrea een vaste bezoekster van de 
Vrouwenclub. Naast haar eigen taal - het Tigrinya – sprak ze een beetje Arabisch. Ze was haar eigen 

land ontvlucht, haar man was vermoord. Tijdens die vlucht naar Soedan raakte ze gescheiden van 

haar kinderen. Zij kwam in Nederland terecht, maar haar kinderen in Congo. 

Elke woensdagochtend zat zij al bij de receptie te wachten, aan haar telefoon gekluisterd. Zo gauw ze 

me zag, kreeg ik een knuffel en móést ze even over haar kinderen praten. Ze miste ze verschrikkelijk 

en maakte zich grote zorgen. Ze wees regelmatig naar boven: God zorgde ook in Congo. 

In het voorjaar van 2017 kreeg ze een huis elders in Nederland, waar ze in haar eentje ging wonen. 

Een paar maanden later hadden we een kort telefonisch contact, moeizaam, omdat haar Nederlands 

nog steeds erg gebrekkig is. 

Totdat  … in november de telefoon gaat. Een opgetogen moeder vertelt: op 1 oktober waren haar 
kinderen in Nederland gekomen, gezond en gelukkig. Dat wilde ze me vertellen.  

En ze bleef maar bedanken voor alle aandacht en liefde die we haar hadden gegeven. 
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Ik moest ook met haar oudste zoon praten, in het Engels gelukkig, die bleef herhalen hoeveel steun 

z’n moeder had gehad van onze contacten. 
En dat is het mooie van dit werk: 

Mensen als mens zien,  

een luisterend oor bieden,  

een stukje op weg helpen in onze maatschappij. 

 

Kindermiddagen 

In de zomervakantie van 2016 zijn we, op verzoek van het COA, begonnen met Knutsel- en 

Spelmiddagen voor de kinderen van het AZC. 

En in 2017 kon deze mooie activiteit voortgezet worden. 

En het was weer een groot succes! Enthousiaste, blijde kinderen en lachende ouders. Elke maand is 

er één knutselmiddag. Tijdens vakanties op de woensdagmiddag, in de schoolperiode op de 

zaterdagmiddag. En in de zomervakantie is er 6 keer op een woensdag een kindermiddag 

georganiseerd. 

Hiervoor hebben we hulp van een grote groep betrokken vrijwilligers, die het geweldig vinden om 

kinderen een fijne middag te bezorgen.  

 

In 2017 zijn er 15 kindermiddagen georganiseerd. Per kindermiddag zijn er 10 – 15 vrijwilligers actief. 

En het aantal kinderen dat meedoen aan de kindermiddagen is gegroeid naar zo’n 70 kinderen. 
 

Eén van de kinderactiviteiten vond plaats tijdens de Open Dag op het AZC. Ook hier waren 

vrijwilligers van Present aanwezig voor de kinderen van het AZC en de bezoekers van de Open Dag! 

 

 
 

(Bron: Assercourant) 

 

 

Taalcafé 

Op het AZC in Assen worden NT2 lessen gegeven, NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. Deze 

lessen zijn toegankelijk voor asielzoekers die status hebben gekregen. 

De cursisten krijgen bijna elke dag les. Op de computer of in de les. Ze oefenen vooral hoe ze de 

Nederlandse taal kunnen gebruiken in alledaagse situaties. Het spreken is een belangrijke 

vaardigheid die veel geoefend moet worden. In het leslokaal gaat dit erg goed, maar voor veel 

cursisten is het best wel spannend om buiten de school Nederlands te praten. Daarom wordt er een 

taalcafé georganiseerd. Zodat bewoners van het AZC Nederlanders kunnen ontmoeten en met hen 

kunnen spreken  
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Met materiaal en thema’s van de taaldocenten gaan vrijwilligers van Present elke week aan de slag in 
het Taalcafé. 

Deze wekelijkse activiteiten worden als trajecten, elk van een maand, geadministreerd. 

Per traject zijn er 22 vrijwilligers actief voor het Taalcafé. 

Ook hier schommelt het bezoekersaantal en ligt tussen de 15 en de 30 vrouwen. 

 

 

Andere eenmalige projecten in 2017 

 

Mix & Match 

Er is een verhuisproject geweest waarbij bewoners van het AZC én flexwerkers van Stichting Present 

betrokken waren: Mix & Match. 

 

High Tea 

In samenwerking met Gomarus College Assen is een High Tea georganiseerd. Leerlingen van het 

Gomarus College hebben lekkere hapjes gemaakt. En ook een aantal vrouwen van het AZC is aan het 

bakken geweest in de school. Samen met een aantal hulpontvangers van Stichting Present, hebben 

we genoten van de hapjes, een bingo, een dans van leerlingen en van de ontmoeting met elkaar. 

 

Rugtasactie 

Voor de kinderen op de AZC ’s organiseerden Stichting Gave en De Samaritaan in het najaar van 2017 
alweer voor de derde keer een landelijke rugtasactie. Scholen, kerken of particulieren bestelden 

rugtasjes en vulden die met speelgoed en schrijfwaren. Vlak voor de kerstvakantie werden de 

rugtasjes door lokale organisaties op verschillende AZC ’s in Nederland uitgedeeld. 
 

Ook in Assen! 

Ruim 130 kinderen werden vlak voor de kerstvakantie opgevrolijkt met een rugtasje gevuld met 

speelgoed en schrijfwaren! Uitgedeeld door vrijwilligers van Stichting Present Assen, daarbij 

geholpen door leden van de ChristenUnie in Assen. 

We zagen veel blijde gezichten bij het openen van de rugtasjes. Er was voor alle kinderen limonade 

met wat lekkers. En de kinderen konden een mooie kleurplaat maken. 

Een mooi gebaar van veel mensen in Nederland, speciaal voor de kinderen van het azc in Assen! 

 

 
(Bron: Henk Koning) 
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Vrijwilligers voor de bewoners van het AZC 

Ruim 230 vrijwilligers hebben bij Present aangegeven zich in te willen zetten voor de asielzoekers in 

Assen. En ruim 100 van deze vrijwilligers zijn bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten 

actief geweest. Mannen, vrouwen, jongeren én kinderen! 

 

 

4. Groepen 
 

In 2017 hebben we 128 groepen mogen inzetten. Hieronder vallen ook de groepen die zijn ingezet 

voor het AZC in Assen. We konden voor Present voor Vluchtelingen ook een aantal trajecten 

uitvoeren. Dit betekend dat elke week en /of maand hetzelfde project terugkomt die door 

verschillende vrijwillgers wordt begeleid. Dit geldt ook voor de reguliere groepen die zijn ingezet in 

het verzorgingstehuis De Wijde Blik. Deze groepen verzorgen om de veertien dagen een bijeenkomst 

op de zondagmorgen voor dementerende ouderen. Deze groep ouderen missen op de zondag iets 

van vroeger. Door deze bijeenkomsten komt er een stuk beleving en herkenning van vroeger los. 

Prachtig om te zien hoe ze dan, soms korte momenten, mee kunnen doen. 

 

4.1. Verdeling herkomst en uren groepen 

  

Aantal groepen 128 
 

 

 
 

 

Verdeling soort groepen      

1. Eenmalig 80    

2. Flexwerkers 2    

3. Herhaal 11    

4. Traject 35    

     

Verdeling herkomst groepen      

Bedrijf 5    

Kerk 58    

Kerk en samenleving 54    

Koor 2  Overige gegevens   

Overig 3  Gem. aantal vrijwilligers per project 14.1 

School 3  Aantal vrijwilligersuren 5162 

Vluchtelingen 1  Aantal nieuwsbrieflezers 701 

Vrienden 2  Aantal flexwerkers 54 
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4.2. Inzet en effect 

De  kernactiviteit van Stichting Present Assen is het begeleiden van projecten op basis van het 

aanbod van groepen die zich in willen zetten voor anderen. Het contact met hulpontvangers maakt 

de vrijwilliger bewust van zijn eigen kansen, rijkdom en mogelijkheden.  

 
Vertel het verhaal.... 

 

Het verhaal van van een Maatschappelijke Organisatie en haar client. 

Stichting Present hielp mee met de verhuizing van een client die ik (contactpersoon  MO) begeleidt. 

Deze mevrouw was de week ervoor haar man verloren en moest nu verhuizen. Ze heeft weinig 

mensen om haar heen en kon de hulp goed gebruiken. Omdat ze kleiner ging wonen moesten er ook 

veel spullen naar de stort. Eén vrijwilliger is op de dag voor de verhuizing bij haar geweest en heeft 

425 kilo naar het milieaupark gebracht. Op de projectdag kreeg mevrouw weer hulp van deze 

vrijwilliger met nog een flexwerker van Present en drie asielzoekers. Mevrouw was onder de indruk 

hoe hard deze mannen hebben gewerkt en hoe bescheiden ze waren... Mevrouw is de vrijwilligers 

van Stichting Present ontzettend dankbaar! Ik ( MO) ben zelf ook erg tevreden over de Stichting. Het 

contact verliep erg soepel, waardoor deze verhuizing op korte termijn geregeld kon worden. Kortom, 

niks dan lof! Heel erg bedankt voor alle hulp, ook namens mevrouw. 

 

Het verhaal van City of Life Curch. 

Een werkgroep uit de City of Life Church zorgt ervoor dat om de twee maanden vrijwilligers zich 

inzetten daar waar hulp nodig is.  2 december voerden de vrijwilligers een sociaal project uit in een 

woonvorm van Promens Care. In deze woonvorm wonen ouderen met een verstandelijke beperking. 

De bewoners wilden graag pepernoten bakken. Een eenvoudig maar wel belangrijk project voor de 

bewoners. De sfeer en de geuren die rondom het sinterklaasfeest horen konden ze nu daarwerkelijk 

weer voelen en ruiken. Maar wat de bewoners niet wisten was dat een jong meisje van 16 jaar, 

samen met haar moeder, graag zwarte piet wilde zijn voor mensen die dat geweldig zouden vinden. 

Wat is er nu leuker dat als er pepernoten worden gebakken er ook zwarte pieten langskomen.  

De bewoners waren blij verrast dat ze uit handen van deze pieten een chocoladeletter kregen.  

Het moraal van dit verhaal is oog hebben voor elkaar! 
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5. Samenwerking in Assen 

 

5.1. Kerk en samenleving 

Net als in voorgaande jaren maakt een groot aantal groepen uit verschillende kerken gebruik van 

Stichting Present om zich in te zetten voor hun naasten. In totaal waren dit achtenvijftig groepen. Het 

aantal kerken waaruit de groepen komen is kleiner geworden in vergelijking met vorig jaar.  

 

5.2. Maatschappelijke Organisaties 

Stichting Present Assen werkt nauw samen met Maatschappelijke Organisaties. Met deze manier van 

werken weten we zeker dat het aanbod van de groepen vrijwilligers goed terecht komt en dat het 

binnen de hulpverleningstraject past. Een goede samenwerking met de Maatschappelijke 

Organisaties is van groot belang om een project goed voor te bereiden en uit te voeren. Stichting 

Present is ten alle tijden verantwoordelijk voor de vrijwilligers en voor de organisatie van het project. 

De hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de hulpontvanger. 

 

5.3. Gemeente en Woningcorporatie 

Van de gemeente Assen ontvangen we structurele subsidie. Er zijn goede afspraken gemaakt zodat 

we ons werk ook in 2017 rustig konden voortzetten. 

Ook ontvingen we van de woningcorporatie jaarlijks een bedrag van 7500 euro. 22 november heeft 

ons jaarlijkse gesprek plaatsgevonden waarin de woningcorporatie heeft aangegeven te gaan 

stoppen met de jaarlijkse financiële ondersteuning. Ons werd uitgelegd waarom ze gaan stoppen met 

de ondersteuning aan Present Assen.  

1) Gezien de wet en regelgeving hebben ze een beperkte ruimte in hun leefbaarheidsbudget. 

Daarom willen ze dit nu anders gaan invullen. 

2) Ze willen andere vergelijkbare partijen ook de ruimte geven een financiële bijdrage van hun 

te gaan ontvangen. Ze kunnen het geld maar 1 x uitgeven en zullen dit komende jaren dus 

aan andere stichtingen/instanties aanbieden. 

 

We hebben gesproken over de impact van het stoppen van de financiële bijdrage. Daarop gaf de 

corporatie aan dat zij ons niet in de financiële problemen wil brengen waardoor continuïteit een 

issue wordt. Daarin deed hij de handreiking dat wij met een voorstel kunnen komen om vanuit onze 

begroting voor 2018 toch nog een bijdrage van hen te vragen als zijnde een overgang.  

 

We blijven elk jaar met de corporatie een afspraak maken om de voortgang te bespreken zodat de 

relatie die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd intact blijft. Ook zal er jaarlijks een overzicht 

worden gestuurd van de projecten die wij in de woningen van de corporatie hebben uitgevoerd. 
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5.4. NAM 

Al jarenlang is er een constructieve samenwerking tussen NAM vestiging Assen en Stichting Present 

Assen. Dit is ook het geval  tussen Shell en Present Den Haag.  

Vrijwilligers van de NAM hebben in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd in allerlei 

grote steden in Nederland. Binnen de NAM zijn er landelijke zowel wereldwijd projecten die te 

maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast heeft Shell Den Haag in 

samenwerking met Present Den Haag een project gelanceerd wat de naam Project Better World 

heeft meegekregen.  

Vanuit de NAM is het plan opgevat om in Assen een pilot van het PWB op te zetten. Een enthousiast 

team van de NAM ging aan de slag om het project van de grond te krijgen. Present Assen en de NAM 

zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Uitkomst van 

het gesprek was dat er voldoende enthousiasme is voor Project Better World, in eerste instantie op 

het gebied van sociale projecten.  

Zo hebben we een wensenbingo kunnen organiseren voor bewoners van Nieuw Graswijk, een tehuis 

voor relatief jong dementerenden. In plaats van een cadeau bij een volle bingokaart werd er een 

wens vervuld van de bewoners die dat van te voren mochten opgeven. Er is gewandeld, met 

huisdieren geknuffeld, erop uit met de duofiets enz. 

   

Voor 2018 krijgt dit zeker een vervolg. 

 

6. Vooruitblik 

Het blijft een uitdaging om het aanbod van vrijwilligers en de vraag om hulp in balans te houden en 

dat we met ons team aanbod en vraag goed bij elkaar kunnen brengen.  

Verder weten, op het moment van afronden van dit verslag, dat we kunnen starten met het project 

‘Vluchteling Present in Assen‘,  waarmee wij ons enerzijds richten op de vluchtelingen en 

statushouders in de gemeente Assen en anderzijds op alle andere bewoners van de gemeente Assen, 

om zo de integratie te bevorderen. 

Doordat onze Algemeen Coördinator Dineke van der Es per medio februari 2018 een functie buiten 

Present heeft aangenomen, staan we voor de uitdaging om op zo kort mogelijke termijn een goede 

opvolging te realiseren. 

Wij danken Dineke hartelijk voor haar grote inzet van meer dan elf jaar en wensen haar alle goeds in 

haar nieuwe werkkring! 
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7. Samenstelling Team & Bestuur 

Bestuur: 

Voorzitter:      Jaap Franken 

Secretaris:      Carla Knoors 

Penningmeester:     Bert Huizenga 

Adviseur relatiebeheer en fondsenwerving:  Wim Knoors (tot mei 2017) 

Martijn de Haan (vanaf mei 2017) 

        

Operationeel Team: 

Algemeen Coördinator:     Dineke van der Es 

Coördinator activiteiten rondom het AZC:  Anne-Marie Schipper 

Groepenbegeleider en wnd algemeen coördinator: Inge Rittersma (tot mei 2017) 

Groepenbegeleider:     Henk Siekmans 

Groepenbegeleider:      Trudy Rumpt 

Groepenbegeleider:     Henk Vink (vanaf september 2017) 

Groepenbegeleider:     Henk Lunshof (op projectbasis) 

Matcher:      Dinie van der Laan (tot mei 2017) 

Matcher:      Germa Schaveling 

ICTer en Contactpersoon PR:    Jan Hammer (vanaf november 2017) 

Contactpersoon Kerken:    Vacant 
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8. Financiën 

(Omdat de gewaarmerkte jaarrekening slecht leesbaar is, voegen we die toe als bijlage 1.)

 

Kantoorkosten Subsidie
Kantoorbenodigdheden € 269 Gemeente Assen € 24.664
Telefoonkosten en aanschaf € 526 Korting 2017 -€ 4.000
Bankkosten € 229 Sub totaal € 20.664

Sub totaal € 1.024

Organisatiekosten Partners
Bijdrage Present Nederland € 3.200 Actium € 7.500
KvK € 50 Oudman keukens € 500
Accountantskosten € 696 Elektim € 1.000
Verzekeringen € 252 Groentotaal De Boer € 1.000

Sub totaal € 4.198 Sub totaal € 10.000

Projectkosten
Kosten tbv realisatie projecten € 619 Giften
Kosten tbv 'Vluchtelingen' *) € 791 Kerken € 568

Sub totaal € 1.410 RDO (tbv projecten) € 3.000
Giften Particulier € 360

Reclamekosten Giften tbv 'Vluchtelingen' € 100
Website, drukwerk, pr kosten € 535 Kerken tbv 'Vluchtelingen' € 2.942

Sub totaal € 535 Project leefbaar thuis € 1.600
Sub totaal € 8.570

Personele kosten
Loonkosten € 23.561
Vrijwilligersvergoedingen vlucht € 3.468 Rente
Vrijwilligersvergoedingen € 2.770 Raborekening € 90
Opleiding en training Sub totaal € 90
Kosten salarisadministratie € 1.109
Overige personeel reiskosten € 393
Overige personeelskosten/Arbo € 656 COA tbv 'Vluchtelingen' € 180

Sub totaal € 180
Overige vluchtelingenwerk € 150
Overige reguliere werk € 502

Sub totaal € 32.609 Uit reserves/Exploitatietekort € 272

Totaal € 39.776 Totaal € 39.776
Gerealiseerd exploitatietekort € 272

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

JAAR 2017 JAAR 2016 JAAR 2017 JAAR 2016

Banksaldo € 481 € 1.723 Eigen vermogen € 37.349 € 37.621
Spaarrekening € 34.013 € 31.921
Bank Vluchtelingenwerk € 2.038 € 3.631 Accountantskosten € 700 € 700
Actium 2017 € 4.000 € 3.500

Te betalen loonkosten € 2.483 € 2.454
Totaal in euro € 40.532 € 40.775 € 40.532 € 40.775

Er is een claim ingediend bij de Nationale Nederlanden voor een totaalbedrag van € 5.680.
Het is nog niet zeker of dit bedrag wordt uitgekeerd.

InkomstenUitgaven

Jaarrekening 2017
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9. Partners en fondsverstrekkers. 

 

Stichting Present Assen wordt financieel en materieel ondersteund met subsidies, fondsen  en 

materialen vanuit partnerschappen. Alleen door deze bijdragen is het mogelijk om het werk te 

kunnen doen. 

Bestuur en teamleden zijn dankbaar voor de ondersteuning van de gemeentelijke overheid, 

woningcorporatie, bedrijven en andere organisaties en willen hen daar hartelijk voor bedanken. 

 

 

       

  
  

   

 

 

  

  

 

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

15                                                    

 

 

Bijlage 1: 

Gewaarmerkte Jaarrekening 


