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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Assen over 2020. 

In 2020 was er één thema dat onverwacht de boventoon voerde, namelijk COVID-19 of ook wel 

Corona genoemd. Ook in ons werk zagen we de impact en de gevolgen van de coronacrisis en de 

bijbehorende maatregelen.  

Zo zaten we op woensdag 8 januari 2020 voor het eerst in onze nieuwe kantoorruimte, in het Buurt 

Informatie Centrum Marsdijk, zo zaten we slechts twee maandjes later thuis in verband met de 

aangekondigde lockdown. We leerden in een razend tempo Teams, Zoom en Whatsapp videobellen 

kennen om maar zoveel mogelijk contact te houden met onze vrijwilligers en relaties. Het vergde 

veel aanpassingsvermogen van iedereen en hoewel we er het beste van maken, zien we vooral ook 

hoe het fysieke contact overal wordt gemist.  

 

We zien dat zowel de gevolgen van de ziekte als de maatregelen veel impact hadden. Des te meer 

reden om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar juist te blijven doen waar we goed in zijn, 

verbinden! Bruggen bouwen waardoor men toch, mét opvolging van de RIVM maatregelen, met 

elkaar in contact kan komen en iets voor de ander kan betekenen.  

Met dit verslag willen we u een overzicht geven van de bijzondere verbindingen die er zijn gelegd 

tussen vrijwilligers en de mensen die met hun inzet geholpen zijn. 

 

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

Assen ook in 2020 weer hebben mogen verrichten. 
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1. Werkwijze en doel 
 

Missie 

'Een brug slaan tussen mensen die hun talenten aanbieden én mensen die daarmee geholpen 

worden`. 

 

Visie 

'Een beweging op gang brengen in Assen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden 

om naar elkaar om te zien' 

 

We geloven dat veel mensen zich in willen zetten voor een ander en voor de samenleving. Maar daar 

niet altijd toe komen. Terwijl aan de andere kant een groeiende groep mensen in Nederland hulp 

hard nodig heeft. Present Assen is de schakel om dit bij elkaar te brengen. 

 

Vanuit Present Assen starten we bij de mensen die hun tijd en talent willen geven. Vrijwilligers 

kunnen aangeven wat zij willen doen en wanneer ze dit willen doen. Daarna legt Present de 

verbinding met maatschappelijke organisaties.  

Aan de andere kant kan de beroepsmatige hulpverlener in een hulpverleningstraject tegen 

problemen aanlopen die hij/zij niet zelf op kan lossen. Als de cliënt van deze hulpverlener niet de 

gezondheid, het geld of het sociale netwerk heeft om in te zetten bij het oplossen van problemen, 

kan de hulpvraag bij Present aangemeld worden.  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.   

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 ofwel 

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

gang waarbij bewoners van Assen omzien naar een naaste die hulp heel hard nodig heeft.  
 

Stichting Present Assen bestaat in 2021 alweer 15 jaar. Al die jaren hebben we groepen vrijwilligers 

geholpen zodat ze zich konden inzetten. Via praktische projecten: door tuinen op te knappen, kamers 

te verven of te behangen, door op te ruimen. Of via sociale projecten, waarbij ontmoeting, hulp, 

maar zeker ook gezelligheid centraal staat. Ook zetten we groepen vrijwilligers in voor activiteiten 

voor bewoners van het AZC, alweer 5 jaar lang.  

 

In dit bijzondere jaar konden we helaas vanaf 16 maart geen sociale projecten meer uitvoeren en ook 

de werkwijze van de praktische projecten moest vanwege de maatregelen regelmatig worden 

aangepast. Het AZC werd gesloten voor externen en ook aan het aantal bezoekers bij mensen thuis 

werd een maximum gesteld. Groepen moesten worden afgezegd omdat de projecten in 

verzorgingstehuizen niet meer door konden gaan. Ook deze organisaties waren genoodzaakt om te 

sluiten voor externe vrijwilligers. Door anders te leren denken en ons ook te houden aan onze missie 

en visie hebben we in 2020 toch heel wat verbindingen mogen leggen.  
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2. Projecten in coronatijden  
 

Direct in het begin van het moment dat Corona ons in de greep hield 

hebben we ons aangesloten bij de landelijke campagne “Niet Alleen”. 
We riepen zowel mensen op die andere wilden helpen alsook 

maatschappelijke organisaties om ook hulpbehoevenden aan ons 

door te geven. Van hieruit zijn meerdere mensen-in-nood gekoppeld 

aan vrijwilligers die graag wilden helpen. 

 

 

Tijdens de eerste Corona golf ontstonden er problemen bij de 

Voedselbank. De uitgifte van voedselpakketten was toen, om 

verschillende redenen, even niet meer mogelijk. Ook zagen we dat er bij 

kerken geen inzamelingsacties meer mogelijk waren doordat de diensten 

niet meer door konden gaan vanwege de maatregelen vanuit de overheid. 

Stichting Present heeft met vrijwilligers en kerken een mooie inzameling 

tot stand gebracht waarbij de inwoners van Assen producten konden 

aanleveren op 6 afleveradressen in verschillende wijken van Assen. Ruim 

150 broodkratten vol met houdbare producten zijn er totaan de zomervakantie bij de voedselbank in 

Assen afgeleverd.  

  

Ook is er vanuit Stichting Present meegewerkt om vrijwilligers op te roepen om (tijdelijk) vrijwilliger 

te worden bij de Voedselbank. De animo was groot. Vanuit onze organisatie zijn ruim 30 personen bij 

Vaart Welzijn, die de coördinatie had, aangemeld als vrijwilliger om mee te helpen met het 

samenstellen en de uitgifte van de voedselpakketten.  

 

De Sociale Winkel Assen is aan het begin van de Coronacrisis gestart met een 

inzamelingsactie voor kinderen die nu thuis zitten en weinig speelgoed, 

knutselspullen of boekjes hebben. Bij één van de inzamelpunten is vanuit de 

voorraad van verschillende voetbalverenigingen (FC Assen, LEO en LTC) ook 

snoepgoed en drinken voor kinderen gebracht. Stichting Present heeft 

contact gezocht met Budgetsupport en er ontstond een mooie 

samenwerking.  

 

In de eerste maanden van het jaar hebben we nog 

enkele reguliere projecten kunnen uitvoeren. 

Naast de praktische projecten die veelal 

uitgevoerd werden door de flexpool, heeft een 

groep een alleenstaande moeder verhuist en heeft 

een muziekdispuut uit Leiden bewoners van de 

ArendState een muzikale middag bezorgd.  
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In juni 2020 kwam onze derde nieuwsbrief, ten tijde van Corona, met de aankondiging “Voorzichtige 

(door)start met het reguliere Present werk”. 

Met twee of drie pesonen konden groepen zich weer aanmelden. Ook bleef de flexpool gestaag 

doorgaan. 

 

Voor het Gomarus College Assen hebben we in het schooljaar 

2020/2021 zeven projecten mogen organiseren waarbij de 

leerlingen een gastles kregen over (verborgen) armoede in Assen, 

een kijkje achter de schermen kregen bij de Voedselbank én 

kerststukjes hebben gemaakt voor bewoners van een 

woonvoorziening (begeleid wonen) van een lokale 

maatschappelijke organisatie.  

 

 

 

 

Een groep leerlingen van het Gomaruscollega, klas 

1, 2 en 3 heeft meegeholpen met het inzamelen van 

producten ten behoeve van de Interkerkelijke 

kerstpakkettenactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het Menso Alting College uit Groningen hebben 

studenten Zorg & Welzijn drie praktische projecten uitgevoerd 

bij bewoners in Assen. Vanwege de lock-down konden hiervan 

de laatste zeven projecten niet uitgevoerd worden.  

 

 

 

Veel praktische projecten vinden plaats bij hulpvragers die wonen in sociale huurwoningen. We 

hebben in 2020 27 praktische projecten uitgevoerd, waarvan 20 een huurwoning van Actium betrof. 

Van 2 projecten betrof het een eigen woning en bij 5 projecten was dit gegeven onbekend.  
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2.1 Groepen 

In 2020 zijn er 82 projecten uitgevoerd. Dit betreft 27 praktische projecten en 55 sociale projecten. 

Van de sociale projecten werden er bij 47 projecten vrijwilligers ingezet rondom het AZC. Projecten 

zijn meestal eenmalige projecten die uitgevoerd worden door groepen of flexwerkers. Bij een 

herhaal-project is sprake van een terugkerende groep voor dezelfde hulpontvanger. We spreken van 

trajecten als er groepen meerdere keren per maand een eenzelfde project uitvoeren. Het totaal 

aantal projecten per maand wordt dan geregistreerd als één traject. Dit registreren van trajecten 

geldt voor het Trefpunt, Taalcafé en de Vrouwenclub, alledrie projecten voor bewoners van het AZC 

in Assen.  

Aantal groepen 82 

Verdeling soort groepen  

1. Eenmalig 43 

2. Flexwerkers 10 

3. Herhaal 2 

4. Traject 28 

Verdeling herkomst groepen  

Bedrijf 0 

Flex 16 

Kerk 9 

Kerk & Samenleving 47 (AZC projecten) 

School 7 

Studenten 4 

Overige gegevens  

Aantal betrokken vrijwilligers 856 

Gem. Aantal vrijwilligers per 

project 

10,4 

Aantal vrijwilligersuren 3768 

Aantal nieuwsbrieflezer 663 

Aantal flexwerkers 23 
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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. Projecten worden aangedragen vanuit 

maatschappelijke organisaties. Voor elk project van Present geldt dat het inzetten van een groep 

vrijwilligers altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Het contact 

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

Een een groep vrijwilligers kan uiteraard niet alle problemen oplossen, maar er gebeurt wel iets, hun 

werk geeft de ontvanger wel een zetje in de goede richting.  

 

Vertel het verhaal.... 

 

Het verhaal van een hulpverlener na een praktisch project: 
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2.3 Flexpool 

De Flexpool bestaat uit vrijwilligers die zich individueel hebben opgegeven. Zij voeren samen een 

vrijwilligersproject uit. In de praktijk blijkt dat het voornamelijk praktische projecten betreft zoals 

helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin. We 

zetten de flexwerkers in bij de kleinere hulpvragen waarbij, in ‘normale tijden’, gevraagd wordt om 2 

tot 4 personen. In 2020 hebben de flexwerkers zich veelal ingezet in tweetallen.  

In januari 2020 telde de flexpool 19 personen. Ondanks het bijzondere 

jaar is de flexpool in 2020 uitgebreid met 4 personen die zich vaker én in 

verschillende groep samenstellingen willen inzetten voor de medemens.  

 

Voornamelijk hebben de flexwerkers buitenprojecten uitgevoerd in 2020. 

Het behangproject zoals hiernaast op de foto is getoond heeft een 

echtpaar in twee dagen uitgevoerd. 

 

In 2020 zijn er door de flexpool 16 projecten uitgevoerd.   

 

 

 

 

 

 

2.4 Social Media 

Sinds 7 oktober 2020 zijn we zichtbaar op social media, te weten op Facebook, LinkedIn en 

Instagram. Naast het uitbrengen van nieuwsbrieven willen we nu via social media bereiken dat 

inwoners uit Assen ons beter leren kennen. Onze projecten zijn zo bijzonder, dat moeten we aan heel 

Assen laten zien. Eén van onze vaste vrijwilligers heeft zich er zoveel als mogelijk in vastgebeten en 

heeft in 2020 al verschillende berichten gepost. In het eerste kwartaal van 2021 staat een training 

gepland waarin we met enkele teamleden nog meer gaan leren over social media. Daarin komt ook 

naar voren op welke wijze we resultaten kunnen meten. Deze cijfers komen dan ook in het volgende 

verslag naar voren.  
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3. Activiteiten van Present voor de bewoners van het AZC 
 

In 2020 zijn we vanuit Stichting Present Assen alweer voor het vijfde jaar actief en zetten we groepen 

vrijwilligers in bij activiteiten op en rond het AZC. 

Maar wat een bijzonder jaar was 2020! Van januari tot begin maart hebben onze vrijwilligers zich 

enthousiast ingezet bij verschillende activiteiten, zoals Het Trefpunt, Vrouwenclub, Kindermiddagen 

en Taalcafé. Het aantal bewoners dat deelneemt aan de activiteiten nam sterk toe. Dit heeft deels te 

maken met het grote aantal bewoners op het AZC. Maar ook omdat deelnemers van onze activiteiten 

vaak nieuwe bewoners meenemen naar de activiteiten. Heel mooi om zo een grote betrokkenheid én 

waardering te zien voor het werk van Stichting Present Assen. 

 

En toen kwam in maart de eerste lockdown. Met veel gevolgen voor ons allemaal. Maar zeker voor 

de activiteiten voor bewoners van het AZC. Het AZC is vanaf maart 2020 gesloten geweest voor 

externe organisaties. Dus ook Present Assen was niet welkom, en alle activiteiten zijn stopgezet. 

 

Er zijn twee nieuwe activiteiten van de grond gekomen. Ons Whatsapp taalmaatjes project. En het 

Kinderwerk op afstand. Daarnaast hebben we van juli tot en met oktober Het Trefpunt in aangepaste 

vorm kunnen organiseren. Speciaal voor de kinderen van 4-12 jaar zijn er twee uitdeelprojecten 

georganiseerd.  

 

Whatsapp taalmaatjes project 

In maart zijn we gaan nadenken over hoe we mensen die in het AZC wonen tijdens de lockdown 

kunnen helpen. Door de lockdown is het natuurlijk niet langer mogelijk om in groepen te werken. 

Vandaar dat we tijdelijk een maatjestraject organiseren, waarbij gecommuniceerd wordt door middel 

van Whatsapp, bellen of andere vormen van digitaal contact.  

Wat doet een Whatsapp-taalmaatje? 

- Via Whatsapp (chatten, video-bellen, whatsapp-bellen) houdt de Nederlandse vrijwilliger 

contact met één of meerdere bewoners van het AZC. 

- De vrijwilliger probeert zijn/haar maatje op de hoogte te houden van nieuws over Corona.  

- De vrijwilliger vraagt zijn/haar maatje hoe het gaat. 

- De vrijwilliger probeert zijn/haar maatje te helpen met de taal. 

We hebben vrijwilligers benaderd die betrokken zijn bij het Trefpunt, Taalcafé en de Vrouwenclub. 

Via bewoners van het AZC en via de vrijwilligers hebben we bewoners uit het AZC gevraagd of ze mee 

willen doen. 

Vanaf april 2020 tot en met december zijn 13 vrijwilligers actief betrokken geweest bij bewoners van 

het AZC via het Whatsapp-taalmaatjes project.  

  

"Ik heb 1x per week contact met mijn maatje via beeldbellen. Of ik stuur mails met 

onderwerpen. Soms ook een ansichtkaart met een verhaaltje. Het is tenslotte altijd leuk om 

post te krijgen. We praten over allerlei zaken en vragen waar mijn maatje mee zit. Het is fijn 

om zo contact te hebben. Maar het kost wel veel moeite: er gaat niets boven 'echt' contact!!" 
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Kinderwerk op afstand 

Ook de kindermiddagen konden vanaf half maart 2020 niet meer georganiseerd worden. En voor de 

kinderen op het AZC kwam daar nog bij dat ook hun basisschool gesloten was. In overleg met het AZC 

Assen hebben we een nieuwe activiteit bedacht: Kinderwerk op afstand. Onze kinderwerkers 

(allemaal vrijwilligers) hebben werkboekjes of knutselpakketjes gemaakt voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Werkboekjes met opdrachten, spelletjes, kleurplaten. En knutselpakketjes met 

daarin een werkbeschrijving van een knutselwerkje en al het materiaal dat nodig is om het werkje te 

maken.  Deze werkboekjes of knutselpakketjes werden op het AZC zo neergezet, dat de kinderen de 

werkjes kunnen ophalen. Elke keer materiaal voor zo'n 80 kinderen. En de kinderen waren er erg blij 

mee: als de werkjes op het AZC neergezet werden, duurde het niet lang, of alle werkjes waren al 

opgehaald door de kinderen! 

En deze vorm van kinderwerk blijven we elke schoolvakantie voortzetten, totdat we weer 

kindermiddagen op het AZC kunnen organiseren! 

 

 
 
 

Het Trefpunt in aangepaste vorm 

Eén van onze activiteiten voor bewoners van het AZC – het Trefpunt - wordt georganiseerd in een 

kerkgebouw dichtbij het AZC, de Adventskerk. Vlak voor de zomervakantie kwam er wat meer ruimte 

in de samenleving. En het werd weer mogelijk om met groepen mensen bij elkaar te komen, 

natuurlijk met inachtneming van allerlei regels. Met een groepje vrijwilligers en in overleg met de 

Adventskerk hebben we gekeken naar de mogelijkheden. In de kerkzaal was ruimte voor maximaal 

30 persoon, zodat er onderling 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Een Nederlandse vrijwilliger 

en een bewoner of bewonersechtpaar van het AZC zitten op 1,5 meter van elkaar aan een lange 

tafel. Er is geen pauze en er wordt zo weinig mogelijk gelopen. Alle namen van deelnemers worden 

genoteerd. Alle geldende COVID-19 regels worden gecommuniceerd in verschillende talen en er 

wordt toegezien op naleving van deze regels. 

 

Wat waren de vrijwilligers en de bewoners van het AZC blij om elkaar weer te ontmoeten! En de 

eerste groep van 30 personen zat al snel vol. Vanwege het succes hebben we nog een tweede groep 

van het Trefpunt kunnen starten. En ook hier blije deelnemers! Maar doordat we met kleine groepen 

moeten werken, blijft er nog steeds een wachtlijst van bewoners AZC die ook heel graag weer mee 

willen doen aan onze activiteit... 

 
Van juli tot en met eind oktober hebben we deze activiteiten kunnen organiseren. Daarna kwam er 

een uitbraak van COVID-19 op het AZC en hebben we helaas ook deze groepen weer moeten 

stopzetten. 
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Uitdeelprojecten voor kinderen van 4-12 jaar  

Voor kinderen van 4-12 jaar die op het AZC wonen (ruim 130 kinderen) zijn er 2 uitdeelprojecten 

geweest.  

 
In mei zijn er rugtasjes uitgedeeld met daarin knutselmateriaal (kleurpotloden, stiften, kleurboeken, 

lijmstiften, stickers) voor de kinderen. Grote sponsor van deze actie is de Rabobank Assen en Noord-

Drenthe. De tasjes zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Assen. 

 

 
 

 
In de eerste week van de zomervakantie zijn er voor de tweede keer tasjes uitgedeeld. Deze tasjes 

zijn gevuld door kinderen uit heel Nederland. De tasjes worden verzameld door stichting GAiN. Via 

Stichting Gave wordt contact gezocht met organisaties die betrokken zijn op lokale AZC's. En zo 

hebben we door de samenwerking tussen Stichting Present Assen, Stichting Gave en Stichting GAiN 

de kinderen van het AZC Assen weer blij mogen maken!! 

  



 

 

13                                                    

 

4. Projectplan Vluchteling Present in Assen 
 

Voor 2020 hadden we mooie plannen. Duidelijke doelen voor ogen met ons mooie project 

Vluchteling Present in Assen.  Maar ook hier werden we belemmerd door de uitbraak van COVID-19 

en de lockdown die volgde. Van begin 2020 tot en met begin maart hebben we negen mooie 

projecten kunnen uitvoeren in het kader van het Projectplan Vluchteling Present in Assen. Hieronder 

volgt een beschrijving van deze projecten. 

Crea-avond voor vrouwen 

Een groep van 20 vrouwen van het AZC was aanwezig op de crea-avond. Ze werden geholpen door 

vrijwilligers vanuit Present Assen. Er werd gewerkt aan het versieren van een spiegel. 

 

Koken met vrouwen 

In de eerste drie maanden van 2020 zijn er drie projecten geweest rondom het thema 'koken met 

vrouwen'.  In 2019 zijn we gestart met dit project. Er zijn twee taalgroepen – samen met onze 

Nederlandse vrijwilligers – aan het werk gegaan met het beschrijven van Arabische en Turkse 

recepten. En op twee middagen zijn er kooksessies geweest om deze recepten uit te proberen. De 

Arabischsprekende en Turkse vrouwen gaven instructies aan de Nederlandse vrijwilligers. Alle 

ingrediënten werden gekocht door één van onze vrijwilligers. En daarna aan de slag in de keuken. 

Met als mooi resultaat: heerlijke gerechten die natuurlijk geproefd en beoordeeld moesten worden! 

 

Kooksessie Arabische groep    Kooksessie Turkse groep 
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Het derde kookproject bevat twee sessies waarbij 

Nederlandse vrijwilligers en een groepje Russischsprekende 

vrouwen recepten uitwisselen en in het Nederlands 

beschrijven. Deze recepten staan klaar. En zodra de situatie 

rondom COVID-19 verbetert, organiseren we een 

kooksessie om ook deze recepten klaar te maken én te 

proeven! 

 

 

 

 

 

 

Meet & Eat – stamppotbuffet 

Vanuit de vrijwilligersgroep van Het Trefpunt 

werd het idee geopperd om de bewoners van het 

AZC te laten kennismaken met onze Nederlandse 

stamppotten. Een groepjes Nederlanders was erg 

enthousiast om verschillende stamppotten te 

maken. Nederlandse deelnemers én bewoners 

van het AZC werden uitgenodigd. Een groep van 

30 personen (waarvan 20 bewoners AZC) genoot 

van een gezellige avond én heerlijk eten. Met 

dank aan de Adventskerk voor het mogen 

gebruiken van de kerkzaal! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een Meet & Eat avond op het AZC én daarna bij vrijwilligers kon helaas niet doorgaan, vanwege de 

eerste lockdown in maart. 
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Muziekavond én een filmmiddag voor kinderen van het AZC 

In 2019 wilde het Noord-Drents Kamerorkest Divertimento een voorstelling geven voor de kinderen 

van het AZC. Bij een animatiefilm The Snowman zou livemuziek door het kamerorkest gespeeld 

worden. Helaas lukte het niet om dit project van de grond te krijgen. In de zomer van 2019 kwam 

Divertimento in contact met Present Assen, en zijn we aan het werk gegaan om een mooie middag 

voor de kinderen van het AZC te regelen. Met daaraan gekoppeld een tweede project – namelijk een 

muziekavond voor de kinderen. 

 

Alle kinderen van 4-12 jaar werden via posters en flyers uitgenodigd voor de muziekavond. Op deze 

avond werd muziek gemaakt door de muzikant Jaap de Jong. Er worden eenvoudige Nederlandse 

liedjes gezongen mét en vóór de kinderen. En daarna maakten de kinderen een werkje waarmee zaal 

waar de filmmiddag gehouden werd, versierd kon worden. De opkomst was hoog: de zaal zat vol met 

80 kinderen (én nog een aantal ouders) vanuit het AZC!! 

 

De zaterdag ná de muziekavond werden de kinderen vanuit het AZC naar de Adventskerk begeleid, 

door zes vrijwilligers vanuit Present Assen én PKN Vredenoord. De kinderen genoten van mooie 

filmbeelden van de animatiefilm The Snowman en waren onder de indruk van de muziek van 

Divertimento. Bij de uitgang kregen de kinderen nog een traktatie mee, aangeboden door PKN 

Vredenoord. Zowel Divertimento áls Stichting Present Assen waren erg enthousiast over deze twee 

mooie projecten! 

 

Internationale Vrouwendag 

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Zeker voor vrouwen uit andere landen is dit een 

belangrijke dag. En daarom proberen we – samen met 

medewerkers van het AZC Assen – elk jaar iets 

bijzonders te organiseren. Ook in 2020 is dit weer gelukt 

– door het organiseren van twee mooie activiteiten. Een 

creatieve workshop en een feestavond – alleen voor 

vrouwen. 

 

Op de creatieve workshop zijn mooie bloemstukken 

gemaakt, waarbij ook het bordje versierd werd.  

De bloemstukken werden gebruikt als versiering van de 

feestzaal waar de feestavond gehouden werd. Maar 

natuurlijk mochten de vrouwen deze mooie 

bloemstukken aan het einde van de avond meenemen 

naar hun kamer in het AZC.  

 

De feestavond was een groot succes: 15 Nederlandse vrouwen en meer dan 60 vrouwen van het AZC 

waren aanwezig. Iedereen nam hapjes mee. Er was drinken, muziek, dans én ontmoeting! En wat 

waren de vrouwen dankbaar voor deze ontspannen en gezellige avond! 
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5. Samenwerking in Assen 
Stichting Present Assen werkt samen met kerken, lokale 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.  

 

5.1 Kerk en samenleving 

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

Stichting Present Assen 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 

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

vanuit kerken. Vanaf eind 2018 zijn we daarom gestart met ons in te zetten op het opnieuw 

aantrekken van deze relaties door middel van het aanstellen van een contactpersoon kerken én het 

organiseren van een kick-off avond waarvoor alle kerken in Assen waren uitgenodigd.  

De informatie uit deze contactavond hebben we gebruikt om in 2019 en de eerste drie maanden van 

2020 de kerken op maat te benaderen en zo meer groepen via Stichting Present Assen in te kunnen 

zetten. De effort van het voorgaande jaar betaalde zich terug in de corona tijden. Vanuit de projecten 

die werden opgezet vonden we op allerlei manieren de samenwerking met verschillende kerken in 

Assen. Voorbeelden hiervan zijn benoemd in hoofdstuk 2.  

 

5.2 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. 

Vanaf de start van de landelijke campagne ‘Niet Alleen’ heeft Present de MO’s benaderd en gevraagd 

om cliënten die praktische hulp kunnen gebruiken aan te dragen. Dit resulteerde in slechts enkele 

aanmeldingen die direct gekoppeld konden worden aan vrijwilligers, die zich voldoende hadden 

aangemeld.   
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5.3 Bedrijven 

Stichting Present Assen is eind 2019 gestart met het benaderen van bedrijven in Assen en omgeving. 

Stichting Present Assen biedt daarin de mogelijkheid om bedrijven Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) of Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daadwerkelijk in de praktijk 

te brengen. Bedrijven bijstaan om een maatschappelijk personeelsuitje vorm te geven, zodat dit een 

dag wordt die bij de medewerkers past en waar ze mogen ervaren om echt van betekenis te zijn voor 

anderen, soms zelfs levens veranderend. Met maatwerk brengen we medewerkers van bedrijven op 

plekken waar ze anders niet komen en het levert inspiratie en verbondenheid op voor het hele 

bedrijf.  

Helaas is door COVID-19 het actief benaderen van lokale bedrijven op een laag pitje komen te staan. 

Ondernemers hadden andere prioriteiten en medewerkers werken veelal thuis. De contacten die in 

2019 en begin 2020 gelegd waren hebben we warm gehouden in de hoop dat we in 2021 er weer 

mee aan de slag kunnen.  

 

5.4 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!  

 

5.5 Scholen  

Vanaf het begin van het schooljaar 2020/2021 is de samenwerking met het Gomaruscollege in Assen 

ook weer gestart. Present heeft zes projecten georganiseerd waar leerlingen aan hebben 

deelgenomen. Helaas vanwege de lockdown én dat leerlingen van het voortgezet onderwijs geruime 

tijd thuis online les kregen werden er drie projecten in 2020 geannuleerd.  

 

Een mooie samenwerking met Present Groningen resulteerde in het inzetten van drie groepen 

studenten van het ROC Menso Alting Groningen vanuit de MBO opleiding Zorg en Welzijn. Helaas 

werden ook hier vanwege de lockdown twee projecten geannuleerd.  

 

5.6 Gemeente 

Van de gemeente Assen ontvangen we structurele subsidie. In 2020 hebben we intensiever contact 

mogen hebben met de Gemeente. Naast het jaarlijkse gesprek is er contact geweest naar aanleiding 

van het opzetten van de Sociale Kaart, de nieuwe inburgeringsweg én over het preventiefonds. Door 

middel van online meetings en Webinars zijn er prettige en informatieve contactmomenten geweest.  
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5.7 Woningcorporatie  

In 2020 zijn er bij 20 huurders van Actium projecten uitgevoerd. Dit betreft ruim 76 % van het totale 

aantal praktische projecten.  

De werkzaamheden die worden verricht zijn heel verschillend van aard maar hebben vooral te maken 

met het verhogen van de leefbaarheid. Een verwilderde tuin, snoeiwerk inclusief het wegbrengen 

van groen, het vernieuwen van een schutting, kleine bestratingswerkzaamheden, het sausen of 

behangen van gedeeltes van een woning zijn voorbeelden van deze projecten. Ook bij verhuizingen 

van huurders van Actium is Stichting Present Assen regelmatig betrokken. Naast het fysiek verhuizen 

van spullen zijn ook de schoonmaak en de acties van de opleverlijst mogelijke werkzaamheden die 

groepen uitvoeren. De Assenaren die we op deze manier hebben kunnen helpen, hebben zelf 

onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.  

 

In 2017 is door Actium besloten om te stoppen met het verstrekken van een financiële bijdrage. 

Aangezien we een groot aantal groepen inzetten bij huurders van Actium zijn we begin 2020 in 

gesprek gegaan met Actium. In 2021 zal hier een vervolg aan gegeven worden waarbij we het belang 

van vrijwilligers(werk) bij Actium blijven aangeven.  
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6 Vooruitblik 
 

Stichting Present Assen bestaat in juli 2021 15 jaar! 

Al die jaren hebben we groepen vrijwilligers geholpen zodat ze zich konden inzetten. 

Via praktische projecten: door tuinen op te knappen, kamers te verven of te behangen, door op te 

ruimen. Of via sociale projecten, waarbij ontmoeting, hulp, maar zeker ook gezelligheid centraal 

staat. 

Projecten werden al die jaren aangedragen vanuit maatschappelijke organisaties. 

Er was hulp nodig voor cliënten van deze organisaties. Vaak eenmalig, zodat een maatschappelijke 

organisatie daarna weer verder kon met het hulpverleningstraject. 

 

Als we terugkijken op de afgelopen 15 jaar, zien we dat het werk van Stichting Present Assen mee 

veranderd met wat er vanuit de maatschappij wordt gevraagd.  

Naast de reguliere praktische en sociale projecten worden er steeds meer andere projecten 

uitgevoerd. Vanuit Stichting Present Nederland worden allerlei ontwikkelingen gevolgd en worden 

lokale stichtingen gestimuleerd om met nieuwe projecten mee te doen. Een voorbeeld hiervan is 

Jong Present, waarbij jongeren een traineeship volgen bij de lokale organisatie, in het kader van 

maatschappelijke diensttijd (MDT). Er worden nieuwe projecten opgezet bij andere Present 

organisaties in het land, waarvoor ook binnen Assen potentie is. Een voorbeeld hiervan is onze 

Lichtpuntjesactie die in februari 2021 voor het eerst start. Maar we zien ook dat organisaties in Assen 

of Drenthe onze inzet en expertise vragen. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met 

Stichting Solidair Groningen/Drenthe in het kader van het Beddenproject die in 2021 zal starten. 

 

Naast de praktische en sociale projecten blijven we veel groepen vrijwilligers inzetten voor 

activiteiten voor bewoners van het AZC. Onze jarenlange opgedane ervaring op het AZC willen we 

omzetten naar projecten voor én door statushouders die een plek proberen te vinden in Assen. Met 

de gemeente Assen en andere organisaties wordt gekeken hoe ook Stichting Present Assen een rol 

kan vervullen in het kader van de nieuwe inburgeringswet. In 2021 gaan we hierin verder met het 

ontwikkelen van de activiteit ‘Klets en Koek’ waarbij het doel is om statushouders te verbinden met 

Nederlandse wijkgenoten.  

 

Het bereiken van groepen vrijwilligers is niet vanzelfsprekend. Naast groepen uit 

kerkgenootschappen in Assen richten we ons steeds meer op nieuwe groepen. Scholieren, 

studenten, bedrijven die zich graag willen inzetten in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Dit vraagt van ons dat we een ontwikkeling doormaken met betrekking tot onze 

communicatie en marketing. We zijn bezig om in alle fasen van ons werk te analyseren en 

implementeren hoe we de vrijwilliger meer centraal kunnen stellen.  

 

Stichting Present Assen gaat met betrekking tot het benaderen van bedrijven verder waarmee in 

2019 is begonnen. 

De projecten van Stichting Present Assen 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.  

Met meer en veelzijdige 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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7 Samenstelling Team & Bestuur 
 

De organisatie van Stichting Present Assen bestaat uit twee algemeen coördinatoren (0,78 fte) die, 

ieder met een eigen taakgebied, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van onze organisatie. 

Samen met het bestuur dragen zij de verantwoordelijkheid voor het (meerjaren)beleid en de 

financiën van Present. Binnen het operationeel team waren er dit jaar 12 vaste vrijwilligers 

werkzaam die vele uren van hun vrije tijd hebben ingezet voor het werk van Present. Met behulp van 

deze mensen hebben we ook dit jaar weer veel mooie projecten kunnen uitvoeren.   

 

Bestuur: 

Voorzitter:      Jaap Franken (tot oktober) 

Ronald Neutel (vanaf oktober) 

Secretaris:      Carla Knoors 

Penningmeester:     Pieter Schuurman 

Fondsenwerver:     Vacant 

 

Coördinator: 

Coördinator sociale en praktische projecten:  Yvonne de Haan  

Coördinator activiteiten rondom het AZC:  Anne-Marie Schipper 

       

Operationeel Team: 

Groepenbegeleider     Henk Siekmans 

Groepenbegeleider     Trudy Rumpt 

Groepenbegeleider     Henk Vink 

Groepenbegeleider:     Jolien Faber 

Projectbegeleider Flexpool:    Jeroen Labree 

Matcher:      Germa Schaveling 

Matcher:      Jan Willem Tijink 

ICTer /Contactpersoon PR:    Jan Hammer 

Contactpersoon Kerken:    Peter Kleefman 

Tolk/vertaler vrouwenwerk AZC:   Luma Jirjees 

Social Media:      Jennie Beukelman 

Projectbegeleider AZC:     Elza Homan 
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8 Financiële verantwoording  
 

In samenwerking met onze accountant is een volledige jaarrekening 

samengesteld. Onderstaand zijn hiervan de balans per 31 december 2020 en de 

staat van baten en lasten over 2020 opgenomen.  
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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. 

 

 


