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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Assen over 2018. 

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 combinatie tussen een sociaal en 

praktisch 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 2018 weer heeft mogen verrichten. 
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1. 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 

erbij 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 samenbrengen 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 waarbij bewoners van Assen omzien naar de naaste die hulp heel hard nodig heeft.  
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2. Groepen 

 

In 2018 hebben we 104 groepen mogen inzetten. Dit betreft 35 praktische projecten, 69 sociale 

projecten, waarvan 50 projecten rondom het AZC. Dit zijn eenmalige projecten uitgevoerd door 

groepen of flexwerkers, herhaal-projecten waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een terugkerende 

groep voor dezelfde hulpontvanger of trajecten. We spreken van trajecten als er bijvoorbeeld 

groepen meerdere keren per maand een project uitvoeren. Het totaal aantal projecten per maand 

wordt dan geregistreerd als 1 traject. Dit registreren van trajecten geldt voor een aantal projecten 

rondom het AZC en voor groepen die zijn ingezet in het verzorgingstehuis De Wijde Blik (verzorgen 

van kerkdiensten).  

 

2.1 Verdeling herkomst en uren groepen 

 

Aantal groepen 104 
 

 

   

Verdeling soort groepen      

1. Eenmalig 52    

2. Flexwerkers 5    

3. Herhaal 6    

4. Traject 41  

 

 

     

Verdeling herkomst groepen      

Bedrijf 1    

Familie 2    

Kerk 34    

Kerk en samenleving 50    

Koor 0  Overige gegevens   

Overig 5  Gem. aantal vrijwilligers per project 17,7 

School 10  Aantal vrijwilligersuren 4642 

Vluchtelingen 1  Aantal nieuwsbrieflezers 689 

Vrienden 1  Aantal flexwerkers 51 

 

Project Leefbaar thuis *   

Aantal projecten 19 
*zie paragraaf 2.3 
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2.2 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. 

Het was zover! Een groep jongeren van het Gomarus College kwamen hulp bieden in de tuin van een 

cliënt. Deze man is alleenstaand en heeft beperkingen waardoor het niet lukte om het zelf te doen. 

Hij was dan ook erg bij dat er twee keer een groep van ongeveer 7 jongeren met een werkleider 

kwamen om hem uit de brand (of eigenlijk uit de takken) te helpen. Het was even afwachten of het 

door kon gaan omdat de regen met bakken uit de hemel kwam. Maar de jeugd was niet van suiker en 

heeft in de regen hard gewerkt. Ze hebben geschoffeld, gesnoeid, geknipt en aangeveegd! Erg fijn 

dat ook alle takken nog afgevoerd werden. Deze cliënt kan dankzij Present weer genieten van zijn 

tuin. Hij is hier heel erg dankbaar voor! 

 

Het verhaal van een groep: 

 Wij hebben een vriendengroep 

waarmee we al ruim 40 jaar een keer 

per jaar een weekend bijeenkomen. 

Inclusief (klein) kinderen zijn we nu 

met ca. 30 personen. Dit jaar hebben 

we met elkaar vrijwilligerswerk 

gedaan. Stichting Present Assen heeft 

het geregeld. 

 

 

 

We hebben bij verpleeghuis 

Altingerhof in Beilen tuinen en 

tuinmeubels schoon gemaakt, planten 

in bakken geplant, vogelvoer geregen 

en dergelijke. Iedereen vond het mooi 

om op deze manier iets voor anderen 

te doen. En bovendien ben je dan 

lekker met elkaar aan het werk. Zowel 

de manager dagbesteding van 

Altingerhof als Stichting Present 

Assen willen we bedanken voor de 

uitstekende organisatie. 
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2.3 Leefbaar Thuis 

Het ministerie van SZW heeft aan Stichting Present Nederland de toezegging gegeven om aan de slag 

te gaan met het Project Leefbaar Thuis. Via de lokale stichtingen van Present is gevraagd om te kijken 

of er gezinnen bereikt kunnen worden, met als doel om de situatie van de kinderen te verbeteren. 

Per gezin met een kind in armoede was er maximaal een budget van €200 om te besteden. 
 

Een mooi project! 

Vanuit Stichting Present Assen hebben we contacten met maatschappelijke organisaties die hulp 

verlenen aan gezinnen mét kinderen die in aanmerking zouden moeten komen voor dit project. 

Dus - dachten we - geen probleem om ons in te zetten voor dit project! 

 

De realiteit was anders. Het was heel moeilijk om deze hulp te kunnen bieden aan de juiste mensen! 

Er wordt al veel hulp geboden aan deze doelgroep. 

Hulp bij het invullen van formulieren. 

Hulp bij het aanpakken van schulden. 

Hulp bij de opvoeding van de kinderen. 

Hulp bij het organiseren van een huishouding, het zoeken naar werk. 

Hulp voor kinderen om mee te doen in de maatschappij, zoals het kindpakket van de gemeente. 

De mensen die deze hulp ontvangen zijn blij met deze hulp: of het nu komt van professionals of van 

vrijwilligersorganisaties. 

Maar ook naar deze instanties laten mensen niet altijd zien dat er soms nog meer hulp nodig is. 

 

Want: zou u het doen? 

Zomaar aan iemand vertellen dat je kinderen geen bed hebben? 

Al jaren slapen op een matras op de grond? 

Dat ze slapen in een kamer zonder behang? 

Dat ze slapen in een kamer zonder gordijnen? 

Dat ze geen kasten op hun kamer hebben waarin ze hun kleren en speelgoed kunnen opruimen? 

Dat je geen speelgoed hebt voor de kinderen?  

Dat je kinderen geen vriendjes mee naar huis durven te nemen? Omdat ze hun slaapkamer niet 

durven laten zien? 

 

Nee natuurlijk vertel je dit niet aan iedereen! Niet aan elke vrijwilliger die langskomt. En dus ook niet 

zomaar aan de mensen die zich in hebben gezet voor dit project. Het kost tijd om vertrouwen te 

winnen. Het kost tijd om je te verdiepen in de mens in nood. En het vraagt inlevingsvermogen om te 

bekijken hoe de gezinnen op een goede manier geholpen kunnen worden. 

 
Gelukkig hebben we 19 mooie projecten kunnen uitvoeren, waaronder: 
  

 

Project voor een alleenstaande moeder 

Moeder van twee kinderen en zwanger van het derde kind. Er zijn geen spullen voor de 

babykamer en voor het kind. Ook traphekjes voor de andere kinderen ontbreken in huis. Wat is 

ze blij met de hulp die gegeven wordt! 

Voor een meisje. Het was voor haar een feest om zelf te mogen beslissen wat ze op de muren 

wilde. Welke gordijnen ze mooi vond. En wat kan ze nu genieten van een mooie vrolijke 

meisjeskamer! 

Na jaren zonder behang en overgordijnen te hebben geleefd! 
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Eén van de mensen die zich ingezet heeft voor dit project, vertelde ons: 

“Het is erg schrijnend om te zien hoe de situatie van de kinderen soms is. 

Normaal gesproken is dit een drempel waar men niet gauw iets over los laat. 

Maar door in gesprek te gaan met de ouders kom je tot de ontdekking dat best wel veel kinderen in 

armoede leven. En juist dit stukje armoede - de slaapkamer van de kinderen - wordt vaak verzwegen. 

Uit schaamte. 

 

Of, zoals er ook verteld werd: 

“Volgens mij ben ik nog nooit zo hard geknuffeld door een “vreemde”: van blijdschap! Voor het gezin 

heeft de aanschaf van het nieuwe bed zoveel meerwaarde. Dankbaarheid en vertrouwen. Vertrouwen 

om het feit dat je een afspraak nakomt en helpt om de situatie van hun kinderen te verbeteren.” 

 

We hebben met het project Leefbaar Thuis gezinnen kunnen helpen. Maar tegelijk bekruipt ons het 

gevoel dat er veel meer gezinnen zijn in vergelijkbare situaties. Gezinnen die hulp ontvangen van 

verschillende instanties. Maar die niet zomaar laten zien dat er nog meer hulp nodig is! 

  

Project voor een jongen  

Hij heeft de afgelopen jaren geslapen in een slaapkamer zonder iets op de muren. Na afloop 

van het project kreeg de vrijwilliger een foto van zijn moeder. Haar zoon is zo geweldig trots op 

zijn stoere jongenskamer. Geweldig om te horen dat hij  's avonds al om 19.00 uur naar bed 

wilde om in zijn nieuwe kamer te slapen! 
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3. Activiteiten van Present voor de bewoners van het AZC 

 

In 2018 zijn we vanuit Stichting Present Assen voor het derde jaar actief voor de inzet van groepen 

vrijwilligers bij activiteiten op en rond het AZC. 

Vanaf 2016 heeft Stichting Present een coördinerende rol gehad. Tussen de vrijwilligers - vanuit de 

kerken en de samenleving in Assen die zich in willen zetten voor de asielzoekers in Assen – én de 

bewoners van het AZC Assen. Met als doel om ontmoeting te creëren tussen inwoners van Assen én 

de vluchtelingen die naar Assen toekomen.  

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

- Het Trefpunt 

- Vrouwenclub 

- Kindermiddagen 

- Taalcafé 

Doordat het aantal bewoners van het AZC is toegenomen, zien we ook meer bewoners van het AZC 

naar onze activiteiten komen.  

 

Naast bovenstaande activiteiten is in 2018 het project Vluchteling Present in Assen van start gegaan. 

Dit project is gericht op nieuwe activiteiten die gericht zijn op bewoners van het AZC, maar ook op 

statushouders die een eigen woning in Assen hebben. 

Activiteiten vanuit dit projectplan zijn: 

- Meet & Eat 

- Mix & Match 

- Koken met vrouwen 

- Ontwikkelen van een kookboek 

- Fun-projecten 

Van de eerste negen maanden van dit Project is een rapportage opgesteld. Als u hierin 

geïnteresseerd bent, kunt u deze rapportage opvragen bij het bestuur van Stichting Present Assen.  

 

 

3.1 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. 

Er zijn 12 maandelijkse trajecten in 2018 van Het Trefpunt geregistreerd. Er zijn 15 vrijwilligers actief 

voor Het Trefpunt. Een aantal vrijwilligers is wekelijks aanwezig. Een aantal vrijwilligers komt één 

keer in de veertien dagen. 

  

Het aantal bezoekers van Het Trefpunt varieert, maar schommelde in de eerste helft van 2018 tussen 

de 10 en de 15 bezoekers. Aan het eind van het jaar 2018 hebben we een sterke toename van het 

aantal bezoekers gezien. Er kwamen wekelijks meer dan 30 gasten naar deze activiteit. 
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We zijn elke week welkom in de Adventskerk. Van deze locatie mogen we gratis gebruik maken. En 

ook de koffie en thee worden beschikbaar gesteld door de Adventskerk. 

 

Het materiaal dat we gebruiken voor deze activiteiten wordt vanuit Stichting Present Assen 

gerealiseerd en bekostigd. 

 

 
(Foto: Bertha van der Kolk) 

 

 

3.2 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 door ontmoeting met Nederlandse vrouwen. Er worden spelletjes 

gedaan. Maar ook worden er creatieve activiteiten georganiseerd.  

 

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

er 11 trajecten gerealiseerd. Per traject zijn er 11 vrijwilligers actief voor de Vrouwenclub. 

Ook hier schommelt het bezoekersaantal en ligt tussen de 5 en de 20 vrouwen. 

 

 

3.3 Kindermiddagen 

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

Spelmiddagen voor de kinderen van het AZC. Ook in 2018 kon deze mooie activiteit voortgezet 

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

maand is er 1 knutselmiddag. Tijdens vakanties op de woensdagmiddag, in de schoolperiode op de 

zaterdagmiddag. En in de zomervakantie van 2018 is er 5 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 2018 zijn er in totaal 13 kindermiddagen georganiseerd. Per kindermiddag zijn er 10 tot 15 

vrijwilligers actief. Het aantal kinderen dat meedoet aan de kindermiddagen ligt rond de 70 kinderen. 
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3.4 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  

 

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. 

Er zijn in 2018 in totaal 11 trajecten voor Taalcafé geregistreerd. 

 

Maandelijks zijn 20 vrijwilligers actief voor het Taalcafé. 

Sommige vrijwilligers komen elke week, andere vrijwilligers één keer in de veertien dagen of één 

keer in de maand. Het bezoekersaantal varieert, maar ligt de laatste maanden van 2018 rond de 30 

gasten vanuit het AZC. 

 

 

3.5 Andere eenmalige projecten in 2018 

Naast regelmatig terugkerende activiteiten organiseren we ook eenmalige activiteiten. Een groot 

deel van deze activiteiten is uitgevoerd in het kader van het project Vluchteling Present in Assen.  

Daarnaast is bij 3 projecten ondersteuning verleend door vrijwilligers van Stichting Present Assen. 

Deze ondersteuning was onmisbaar voor de realisatie van deze projecten! 

 

3.5.1 Open Dag op het AZC 

De laatste jaren wordt er voor de jaarlijkse Open Dag van het AZC nauw samengewerkt tussen het 

COA, Vluchtelingenwerk op het AZC en Stichting Present Assen. In 2018 zijn er op de Open Dag 

kinderactiviteiten georganiseerd, er werden kinderen geschminkt, er was een creatieve activiteit 

voor vrouwen van het AZC, er werd gesjoeld door aanwezigen op de Open Dag. 

En via Stichting Present Assen waren er enthousiaste mensen vanuit dansschool Jan Postema 

aanwezig die de gasten van de Open Dag vermaakten met verschillende dansen. 

 

In totaal waren er 13 vrijwilligers van Stichting Present Assen betrokken bij de Open Dag. 

 

 

(Bron: www.assenstad.nl) 
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3.5.2 Vrijwilligers van Stichting Present Assen ondersteunen bij het koken op het WZA 

In februari 2018 heeft een aantal vrouwen vanuit het AZC een lunch gemaakt in de keuken van het 

Wilhelminaziekenhuis in Assen. De lunch was bedoeld voor de gasten van het restaurant. Maar ook 

werd er vijftig liter soep gekookt voor alle patiënten van het ziekenhuis! Van 8.00 tot 12.00 uur werd 

er hard gewerkt door de vrouwen. Daarna konden de heerlijke gerechten geserveerd worden! 

Ter ondersteuning van de vouwen van het AZC waren er 3 vrijwilligers van Stichting Present Assen 

aanwezig. Om te helpen met de bereiding van de gerechten. Maar ook ter ondersteuning van de 

communicatie in de keuken en het restaurant van het ziekenhuis. 

 

Koken in de keuken van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen – berichtgeving vanuit het AZC en het WZA 

“Ken je buren! Bewoners van het azc in Assen gingen een middagje koken in de keuken van het 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 

“Wat was het gezellig donderdag (22 februari) rond lunchtijd in onze keuken en het WZA-

restaurant!”, schrijft het WZA op haar Facebookpagina. “Wij hielden samen met het COA een 
themadag. Bewoners van het COA kwamen in onze keuken koken, met ondersteuning van de WZA-

koks. De bewoners hielpen daarnaast mee om de maaltijd te serveren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelokt door de heerlijke geuren, stonden er al snel lange rijen voor het buffet, vervolgt hun 

Facebookbericht: “En hoewel een enkeling toch om een kroket vroeg, vonden vooral de exotische 
hapjes gretig aftrek. Sommige producten waren zelfs uitverkocht. De reacties van zowel 

medewerkers als bezoekers waren zeer positief. Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken 

de bewoners voor hun kookkunsten!” 

 

3.5.3 Uitstapje naar het Drents Museum 

In november 2018 hebben 5 vrijwilligers van Stichting Present Assen een uitstapje van een groep 

bewoners van het AZC naar het Drents Museum ondersteund. Samen lopend naar het museum. 

Samen genieten van de tentoonstelling over Iran. Samen praten over wat er allemaal te zien is. 

Het was een hele leuke activiteit, zeker voor herhaling vatbaar! 
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3.6 Vrijwilligers voor de bewoners van het AZC 

Ruim 250 vrijwilligers hebben bij Present aangegeven zich in te willen zetten voor de asielzoekers in 

Assen. En zo’n 80 van deze vrijwilligers zijn bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten actief 

geweest. En van deze 80 vrijwilligers zijn er 40 die zich wekelijks/maandelijks inzetten voor de 

vluchteling die naar Assen is gekomen! 

We zijn heel blij dat we als Stichting Present Assen mooie activiteiten hebben mogen opzetten. Maar 

vooral dat we deze activiteiten met de onmisbare inzet van zoveel vrijwilligers nog steeds kunnen 

realiseren! We ervaren van de bezoekers van onze activiteiten dat men dankbaar is. Dankbaar dat 

Nederlandse mensen een stukje van hun tijd willen geven voor deze mooie ontmoetingsmomenten! 
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4. Samenwerking in Assen 

Stichting Present werkt samen met kerken, bedrijven en andere sociale netwerken waarbij groepen 

vrijwilligers zich inzetten in merendeels eenmalige hulpprojecten voor mensen die hulp nodig 

hebben. Deze hulpvragers worden begeleid door een maatschappelijke organisatie.  

 

 

4.1 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. Het doel van Present is om een beweging op 

gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om 

naar elkaar om te zien. Maar het is niet vanzelfsprekend dat groepen zich  

uit zichzelf aanmelden bij Stichting Present! We zien sinds 2017 een daling in het aantal aangemelde 

groepen vanuit kerken. Mede daarom hebben we eind 2018 een contactavond voor kerken 

georganiseerd. Op deze avond waren eenentwintig leden van twaalf verschillende 

geloofsgenootschappen aanwezig. En daarnaast medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van 

Stichting Present Assen.  

Het doel van deze contactavond was om het werk van Stichting Present Assen te presenteren. Maar 

ook om de verschillende geloofsgemeenschappen te leren kennen. En te peilen op welke manier 

Stichting Present Assen zich (opnieuw) kan presenteren aan de leden van de 

geloofsgemeenschappen. De informatie uit deze contactavond gebruiken we om in 2019 de kerken 

op maat te benaderen en zo meer groepen via Stichting Present Assen in te kunnen zetten. 

Door het aanstellen van een contactpersoon kerken (vanaf januari 2019) wordt hier verdere invulling 

aan gegeven.  

 

 

4.2 Maatschappelijke Organisaties 

Stichting Present Assen werkt samen met veel verschillende maatschappelijke organisaties (MO’s). 
Het aanmelden van hulpvragen kan alleen via deze MO’s. De professionals die werkzaam zijn bij deze 
MO’s beoordelen of de hulpontvanger aan de verschillende criteria’s voldoet:  

 De cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit 

te voeren. 

 De cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen. 

 Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project. 

 

Met deze manier van werken weten we zeker dat het aanbod van de groepen vrijwilligers goed 

terecht komt en dat het binnen het hulpverleningstraject past.  

Ook is een goede samenwerking met de MO‘s van groot belang om een project goed voor te 

bereiden en uit te voeren. Stichting Present Assen is ten alle tijden verantwoordelijk voor de 

vrijwilligers en voor de organisatie van het project. De professional blijft verantwoordelijk voor de 

hulpontvanger. 
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4.3 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 

(PBW) 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.  

Vanuit de pilot van 2017 is er een vervolg gegeven aan de wensenbingo voor bewoners van Nieuw 

Graswijk. Dit sociale project is door de NAM zelf georganiseerd (verduurzaming). Daarnaast is in het 

kader van project Vluchteling Present in Assen een mooi evenement tot stand gekomen. U kunt dit 

lezen in het projectplan Vluchteling Present in Assen. 

In 2018 heeft een groep medewerkers van de NAM een praktisch project via Stichting Present Assen 

uitgevoerd.  

 

4.4 AZC 

Vanaf 2016 is er een goede samenwerking tussen het AZC en Stichting Present Assen. De activiteiten 

die georganiseerd worden voor bewoners van het AZC vinden vaak plaats op het AZC. We maken 

gebruik van zalen op het AZC. De materialen die we voor verschilende activiteiten nodig hebben, 

worden verstrekt door het AZC. Voor het opzetten van activiteiten, het werven van deelnemers aan 

activiteiten hebben we nauw overleg met onze contactpersonen binnen het AZC. We zijn dankbaar 

dat we door deze samenwerking zoveel mooie activiteiten hebben kunnen realiseren! 

 

 

4.5 Solidair 

In 2018 is de samenwerking met Stichting Solidair gestart waarbij jongeren zich inzetten voor een 

groep waarmee ze anders niet snel in aanraking zouden komen.  

 

Werkwijze 

Wanneer een jongerengroep of klas mee wil doen,  

komt een medewerker van Stichting Solidair langs  

voor een workshop.  

Deze workshop duurt ongeveer 1,5 uur en we gaan  

dan samen met jongeren actief aan de slag met de  

Bijbeltekst Mattheüs 25. Ook maken we met  

jongeren concrete afspraken over waar ze  

binnenkort gaan helpen.  

Jongeren mogen zelf afspraken maken, maar ze  

mogen ook een activiteit doen van  

mede-initiatiefnemer Stichting Present.  

Stichting Present maakt dan samen met de jongeren afspraken.  
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Binnen de samenwerking heeft Stichting Solidair verschillende workshops op het Gomarus College 

Assen gegeven. Van hieruit heeft Stichting Present Assen de school voorzien van verschillende 

hulpvragen. De leerlingen hebben 4 projecten uitgevoerd op het AZC en 1 sociaal project bij een 

verzorgingsinstelling. Naast deze projecten zijn er door de leerlingen van het Gomarus College Assen 

nog 8 praktische projecten uitgevoerd.  

 

 

4.6 Gemeente 

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

we ons werk ook in 2018 konden voortzetten. Daarnaast ontvingen we een financiële bijdrage voor 

het projectplan Vluchteling Present in Assen. 

 

 

4.7 Woningcorporatie 

We hebben gesproken over de impact van het stoppen van de financiële bijdrage in 2017. Daarop gaf 

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

issue wordt. Daarin werd een handreiking gedaan: Stichting Present kon met een voorstel 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 wordt er jaarlijks een 

overzicht gestuurd van de projecten die wij in de woningen van de corporatie hebben uitgevoerd. 

In 2018 zijn er 30 projecten uitgevoerd voor burgers in Assen die een woning huren van Actium.  
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5. Vooruitblik 

 

Voor 2019 streven we weer naar veel mooie projecten. Zowel praktische- en sociale projecten als 

projecten voor de bewoners van het AZC in Assen.  

De projecten van Present zijn veelzijdig. We richten ons op vrijwilligers die zich in willen zetten op 

verschillende terreinen. We richten ons op oudere vrijwilligers, maar ook op jongeren uit onze 

samenleving. We richten ons op scholen, kerken, bedrijven. We hebben contact met veel 

verschillende maatschappelijke organisaties.  

Het project Vluchteling Present in Assen dat in 2018 gestart is, zal in 2019 voortgezet worden. Met 

meer projecten, waarbij de ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat. 

Met ons hele team én de inzet van alle vrijwilligers zetten we ons honderd procent in om dit te 

realiseren!   
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6. Samenstelling Team & Bestuur 

 

Bestuur: 

Voorzitter:      Jaap Franken 

Secretaris:      Carla Knoors 

Penningmeester:     vacant (Bert Huizenga tot 1 november 2018) 

Adviseur relatiebeheer en fondsenwerving:  Martijn de Haan 

        

Operationeel Team: 

Algemeen Coördonator     Dineke van der Es (tot 15 februari 2018) 

Coördinator sociale en praktische projecten:  Yvonne de Haan (vanaf maart 2018) 

Coördinator activiteiten rondom het AZC:  Anne-Marie Schipper (vanaf maart 2018) 

Contactpersoon groepen:    Henk Siekmans 

Contactpersoon groepen:    Trudy Rumpt 

Contactpersoon groepen:    Henk Vink  

Contactpersoon groepen:    Jolien Faber (vanaf juli 2018) 

Projectbegeleider Flexpool:    Jeroen Labree (vanaf december 2018) 

Matcher:      Germa Schaveling 

Matcher:      Jan Willem Tijink (vanaf december 2018) 

ICTer en Contactpersoon PR:    Jan Hammer 

Contactpersoon Kerken:    Peter Kleefman (vanaf november 2018) 

Projectbegeleider AZC:     Elza Homan 

Projectbegeleider AZC:     Arjan van der Geer (vanaf september 2018) 
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7. Financiële verantwoording  

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

 

Kantoorkosten Subsidie
Kantoorbenodigdheden € 1.321 Gemeente Assen € 24.960
Telefoonkosten € 381 Gem. Assen prj. Vluchtelingen € 9.000
Bankkosten € 214 Prj. Leefbaar Thuis / Min. SZW € 1.820

Sub totaal € 1.917 Oranjefonds € 2.601
Sub totaal € 38.381

Organisatiekosten
Bijdrage Present Nederland € 3.248 Partners
KvK??/Junior Kamer JCI € 200 Klok € 500
Accountantskosten € 868 Elektim € 1.000
Verzekeringen € 254 Groentotaal De Boer € 1.000

Sub totaal € 4.569 Oudman keukens € 500
Sub totaal € 3.000

Projectkosten
Kosten tbv realisatie projecten € 5.169 Giften
Event tbv Partners/MO's € 2.272 Kerken € 1.110

Sub totaal € 7.441 Rabofonds € 538
RDO € 3.500

Reclamekosten Actium (tbv Event) € 2.272
Website, drukwerk, pr kosten € 644 Giften particulier € 1.040

Sub totaal € 8.460

Personele kosten Diversen
Loonkosten € 37.465 Uitkering Letselschade € 5.793
Vrijwilligersvergoedingen € 4.705 COA tbv 'Vluchtelingen' € 444
Kosten salarisadministratie € 794 Rente Raborekening € 9
Opleiding/training/reiskosten € 964 Sub totaal € 6.247
Overige personeelskosten/Arbo € 59

Sub totaal € 43.987
Uit reserves/Exploitatietekort € 3.640

Overige kosten € 1.169

Totaal € 59.728 Totaal € 59.728
Gerealiseerd exploitatietekort € 3.640

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

JAAR 2018 JAAR 2017 JAAR 2018 JAAR 2017

Banksaldo € 1.192 € 481 Eigen vermogen € 33.709 € 37.349
Spaarrekening € 28.803 € 34.013
Bank Vluchtelingenwerk € 1.047 € 2.038 Accountantskosten € 700 € 700
Actium 2017 € 4.000 € 4.000
Bijdragen partners € 1.500 Te betalen loonkosten € 4.733 € 2.483
Oranjefonds € 2.601
Totaal in euro € 39.142 € 40.532 € 39.142 € 40.532

InkomstenUitgaven

Jaarrekening 2018
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8. 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. 
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Bijlage 1: Gewaarmerkte Jaarrekening 

 


