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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Assen over 2021. 
Net als het voorgaande jaar was in 2021 één thema dat 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.  
 
We zien dat zowel de gevolgen van de pandemie als de maatregelen veel impact hadden. Ook in 
2021 zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten maar bleven we 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. 

 
 
In 2021 mochten we ons 15-jarig jubileum vieren! Zo ging het team 
van Present in deze jubileumweek met een mobiele 
poffertjeskraam langs 4 zorgcentra om de bewoners te verwennen 
met deze lekkernij. Onze partners hebben we getrakteerd op een 
heerlijke taart. Na de zomervakantie hebben we een estafette van 
15 praktische- en sociale projecten uitgevoerd waarbij iedere groep 
ook van zo‘n heerlijke taart mocht genieten tijdens hun projectdag.  
 
 
 
 
 
Wij hopen dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van het werk dat het Team en Bestuur van 
Stichting Present Assen ook in 2021 weer hebben mogen verrichten. 
 

  



 

 

4                                                      

 

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 bestond 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 6 jaar lang.  
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2. Present in het tweede coronajaar  
Ook in 2021 waren we genoodzaakt onze werkwijze aan te passen. Zo konden we helaas minder 
sociale projecten uitvoeren en ook de werkwijze van de praktische projecten moest vanwege de 
maatregelen regelmatig worden aangepast. Het AZC was nog steeds gesloten voor externen en ook 
aan het aantal bezoekers bij mensen thuis werd een maximum gesteld. Naast de, aangepaste, 
reguliere projecten hebben we twee nieuwe acties mogen uitzetten, de Lichtpuntjesactie en de 
Zomerpakkettenactie. Door anders te leren denken én ons te houden aan onze missie en visie 
hebben we in 2021 toch weer heel wat bruggen mogen bouwen waarbij mooie ontmoetingen 
hebben plaatsgevonden. 
 

2.1 Lichtpuntjesactie  

Omdat er al veel acties rondom kerst in Assen worden georganiseerd wilden wij ons richten op de 
donkere maanden na de feestdagen (januari -februari en wellicht uitloop richting maart).  
Veel mensen leven, zeker in de toen geldende Lockdown, in 
eenzaamheid. Hulpverleners werken veelal vanuit huis, wat maakt 
dat het contact tussen de professional en cliënten anders verloopt 
dan gewoonlijk. Om ook hierin de professionals te ondersteunen in 
hun hulpverleningsproces hebben we de lichtpuntjesactie ingezet. 
De maatschappelijke organisaties werden enerzijds gevraagd om in 
hun cliëntenbestand te kijken en namen door te geven van mensen 
die wat extra aandacht kunnen gebruiken.  
Aan de andere kant zijn we vrijwilligers gaan werven die willen 
omzien naar de ander, ook ten tijde van Corona. Via de site, de 
nieuwsbrief, social media, én het actief benaderen via kerken in 
Assen hebben we de werving uitgevoerd. Dit resulteerde in 35 
mooie koppelingen. 
 

2.2 Zomerpakkettenactie 

 
Rond kerst wordt er vaak (soms te) veel georganiseerd voor 
de minima, terwijl armoede en eenzaamheid er het hele jaar 
is. De zomer bijvoorbeeld. Dit is een heerlijke tijd met 
vakanties, leuke uitjes naar de dierentuin of het pretpark, 
ijsjes eten met z’n allen, van de glijbaan in het zwembad en ga 
zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er geen geld is om 
deze dingen te doen? De zomer kan heel lang duren als de 
mensen om je heen wél op vakantie gaan en wél dit soort 
leuke dingen ondernemen. Stichting Present Assen 
organiseerde daarom de zomerpakkettenactie om de zomer 
van 2021 voor een aantal van deze gezinnen een beetje 
zonniger te maken. Bij deze actie worden de 
vakantiepakketten samengesteld door vrijwilligers (gezinnen) 
en komen terecht bij cliënten van maatschappelijke 
organisaties.  
Wij vinden het belangrijk in het kader van onze visie (steeds 
meer mensen bewust maken dat omzien naar elkaar 
vanzelfsprekend is) dat de zomerpakketten de meeste 
elementen van de gewone Presentprojecten hebben, dus 
persoonlijk contact ‘achter de voordeur’.  
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De pakketten worden door de samenstellers zelf gemaakt en worden door hen zelf bij de ontvangers 
thuisbezorgd. Dit heeft voor de bewustwording een flink effect.  
Een overweldigend groot aantal aanmeldingen kwam binnen! Maar liefst 98 aanmeldingen van 
mensen die voor 102 aangemelde gezinnen zelf een zomerpakket hebben samengesteld!  
Daarnaast heeft Stila en ook verschillende lokale bedrijven, groot en klein, hun steentje bijgedragen 
door coupons voor bijvoorbeeld een gratis ijsje, korting op entree of een gratis kopje koffie/thee bij 
een gratis dagje uit aan te bieden om de tassen extra mee te vullen.  
 

 

  

Storytelling vanuit een samenstellersgezin: 

Voor de zomervakantie hoorden we over de actie: zomerpakket van Present.  

Hier wilden we als gezin graag aan meedoen. 

We zouden aan een gezin gekoppeld worden, eventjes afwachten dus hoe de samenstelling van het gezin is 

en wat hun wensen/hobby's zijn. Ondertussen al wel nagedacht over wat we zouden kunnen geven.  

De tas waar de spullen in konden, opgehaald, hier zat ook een brief in met de gegevens van het gezin.  

Wat was het mooi om te zien dat de mevrouw ook van haken houdt, is nl ook een hobby van mij.  

En het zoontje vindt ook veel dingen leuk. Hier konden we wel wat mee! 

Samen met onze dochter de stad in, we hadden als gezin al gebrainstormd wat leuk was om te kopen.  

Er was zoveel leuks, van een stoere voetbal tot aan een mooi spel, van een leuk haakpakket tot het mooie 

legodoosje. De keuze was enorm in de winkels. We hebben mooie dingen voor ze kunnen halen. 

Daarna hebben we contact gezocht met het gezin. We hebben de tas bij hen gebracht en een leuk gesprek 

volgde daarop.  

Naar aanleiding van dit gesprek hebben we vanaf ons vakantieadres een kaartje naar het zoontje gestuurd. 

Hij vindt het nl leuk om ook een keer post te krijgen. 

Elke dag keek hij of hij ook iets leuks bij de post kreeg. Voor ons een kleine moeite en hij vond het prachtig. 

Regelmatig daarna nog een kaartje en/of klein cadeautje gebracht.  

Ook in de corona periode is het wel fijn als er iemand aan je denkt.  

Erg waardevol om op deze manier iets voor een ander te kunnen betekenen.  

Een 'big smile'  op het gezicht van een kind en een glimlach bij de moeder. 

Ondanks het feit dat je elkaar niet kent en het misschien wel moeilijk is om 'hulp' te vragen.  

Wij zijn blij dat juist dit gezin op deze manier op ons pad is gekomen, we hebben al op verschillende manieren 

contact gehad.  Zo mooi en zo waardevol voor beide kanten.  

Ik hoop dat deze actie of iets dergelijks nog een keer herhaald kan worden.  

Wij doen dan graag weer mee! 
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2.3 Groepen 

In 2021 zijn er 85 projecten uitgevoerd. Dit betreft 29 praktische projecten en 56 sociale projecten. 

Van de sociale projecten werden er bij 48 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, de Vrouwenclub, het Whatsapp taalmaatjesproject en het project 

Koken met vrouwen. Allemaal projecten voor bewoners van het AZC in Assen.  

Aantal groepen 85 

Verdeling soort groepen  

1. Eenmalig 43 

2. Flexwerkers 11 

3. Herhaal 0 

4. Traject 31 

Verdeling herkomst groepen  

Bedrijf 7 

Flex 16 

Kerk 3 

Kerk & Samenleving 48 (AZC projecten) 

School 5 

Studenten 4 

Overige gegevens  

Aantal betrokken vrijwilligers 865 

Gem. Aantal vrijwilligers per 

project 

10,2 

Aantal vrijwilligersuren 2435 

Aantal nieuwsbrieflezer 624 

Aantal flexwerkers 29 
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2.3.1 Inzet en effect groepen 

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.  
En 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.  
 
In aangepaste vorm hebben groepen zich ingezet om de bewoners met hun hulpvragen te helpen. 

Omzien naar de ander kon toch plaatsvinden door veelal buitenprojecten, inzet van groepen met een 

klein deelnemersaantal of projecten in estafette-vorm.  
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2.5 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 2021 hebben de flexwerkers zich veelal ingezet in twee- of drietallen óf werd een 
hulpvraag gedeeltes uitgevoerd.  
 
In januari 2021 telde de flexpool 23 personen. Ondanks het bijzondere jaar is ook in 2021 de flexpool 
uitgebreid met 6 personen die zich vaker én in verschillende groepssamenstellingen willen inzetten 
voor de medemens.  
In 2021 zijn er door de flexpool 16 projecten uitgevoerd.   
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2.6 Bedrijven 

In 2021 hebben we 7 projecten met groepen vanuit 2 bedrijven mogen verzorgen. Één bedrijf heeft  
binnen 6 van deze projecten maar liefst 72 medewerkers ingezet die in totaal 338 uren van hun tijd 
beschikbaar hebben gesteld om mensen uit Assen te helpen. Het andere bedrijf heeft, zoals zij ieder 
jaar doen, een praktisch project uitgevoerd met 8 medewerkers, gedurende een gehele dag (72 uur).  
 
Kleine impressie: 

Voor       Na   
dag 

        

 

 
 
Een oudere (90!) dame kon niet meer door haar overwoekerde tuin lopen en deze dus ook niet zelf 

meer bijhouden. Zeven deelnemers gingen een hele dag hard aan de slag. Resultaat: mevrouw kan weer door 

haar tuin lopen en zelfs met haar groene vingers wat snoeiwerkzaamheden verrichten! 

 

Voor       Na 
  
 
 
 
 
 
 
 
Een dame met een beperking kon niet meer door de tuin heen lopen vanwege de enorme wildgroei. Door een 

dag tijd te geven hebben deze 6 personen haar het overzicht in haar tuin weer teruggegeven. 

 
 

 

 

Met z’n allen aan de slag  

met én voor de bewoners  

van Vanboeijen 
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2.7 Scholen 

Net als het voorgaande jaar mochten we voor het Gomarus College Assen in 2021 weer mooie 
projecten mogen organiseren. Er stonden voor 2021 in totaal 11 projecten geagendeerd waarvan er 
7 geannuleerd zijn vanwege de corona-maatregelen. Maar gelukkig konden er 4 doorgaan waarbij de 
leerlingen o.a. een gastles kregen over (verborgen) armoede in Assen, een kijkje achter de schermen 
kregen bij de Voedselbank én kerstversiering hebben gemaakt voor bewoners van een zorgcentrum 
voor ouderen in Assen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook heeft een groep jongeren, met behulp van 
leerlingen van het Gomarus College meegeholpen met 
het inzamelen van producten ten behoeve van de 
Interkerkelijke kerstpakkettenactie Assen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vanuit het Menso Alting College uit Groningen hebben studenten Zorg 
& Welzijn, net als in 2020 een praktische projecten uitgevoerd bij 
bewoners in Assen. In totaal konden 5 van de 8 projecten, in kleine 
groepjes, doorgaan! 
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3 Activiteiten van Present voor de bewoners van het AZC 
 
In 2021 zijn we vanuit Stichting Present Assen alweer voor het zesde jaar actief en zetten we groepen 
vrijwilligers in bij activiteiten op en rond het AZC. 
Maar net als 2020 is ook 2021 een heel bijzonder jaar! Er zijn (bijna) het hele jaar geen activiteiten op 
de AZC locatie georganiseerd. Dit heeft twee redenen. Allereerst de COVID-19 pandemie. Maar in de 
tweede helft van het jaar kwam daarbij het tekort aan opvangplaatsen in de AZC’s in Nederland. De 
grotere ruimtes die weer beschikbaar leken te komen voor activiteiten, moesten ingezet worden om 
opvangplekken te realiseren voor de vele vluchtelingen die een veilige plek zoeken in ons land. 
Het jaar 2021 heeft veel van ons gevraagd om flexibel te werken. De activiteiten die we door konden 
zetten, werden aangepast aan de COVID-regels zodat we een veilige situatie konden creëren voor 
alle deelnemers.  
 
We hebben lang niet al onze projecten kunnen uitvoeren. Maar wat kon, deden we.  
Het Whatsapp taalmaatjes project bleef doorgaan. In alle schoolvakanties zijn er knutselpakketjes 
gemaakt voor de basisschoolkinderen. Het Trefpunt bestaat nu uit 2 groepen en is bijna het hele jaar 
doorgegaan. De vrouwenclub is vanaf september opgestart op een locatie buiten het AZC. En we 
hebben stap voor stap verder gewerkt aan ons kookboekproject.  
Aan het eind van het jaar hebben we nieuwe vrijwilligersgroepen kunnen inzetten voor de 
noodopvang in de Expo Assen.  
 

3.1 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. 

De deelnemers van dit project zijn allemaal actieve en betrokken vrijwilligers van Stichting Present 
Assen.  
In 2021 zijn 11 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. Mijn maatje doet erg haar best 

en het gaat goed. Voor mij is het leuk om zo met onze eigen taal bezig te zijn. Door Corona is 

het soms lastig om fysiek af te spreken. Dat is wel jammer. Want ‘echt’ contact is toch het 
allerleukst!” 
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3.2 Kinderwerk op afstand 

In 2021 is er voor 9 vakantieweken Kinderwerk op Afstand 
gerealiseerd. Per week werden eerst 80 knutselpakketjes 
klaargemaakt door onze vrijwilligers. Maar er zijn zoveel 
basisschoolkinderen op het AZC dat we eind 2021 per 
vakantieweek 150 pakketjes klaargemaakt hebben. 
Een knutselpakketje bestaat uit een zakje met knutselmaterialen 
en een werkbeschrijving.  
Deze knutselpakketjes worden op het AZC neergezet. En de 
dozen staan er niet lang – binnen korte tijd weten de kinderen 
dat er weer pakketjes klaarstaan en rennen ze naar de plek om 
een pakketje op te halen! 
 
 
 

3.3 Kindermiddag in de herfstvakantie 

In oktober 2021 hebben we één kindermiddag op het AZC kunnen organiseren. Nog niet een 
kindermiddag zoals we gewend zijn – namelijk dat alle kinderen welkom zijn in één grote zaal. 
We hebben 4 groepen van 20 kinderen allemaal een korte tijd uitgenodigd. De knutselmaterialen 
stonden klaar en de kinderen konden heerlijk een kort moment knutselen. Wat was het goed om 
weer echt contact te hebben met de kinderen! De kinderen genoten van deze middag. Maar ook 
onze vrijwilligers waren erg blij met dit mooie moment! 
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3.4 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. In het begin van 2021 was er geen mogelijkheid om 
het Trefpunt te organiseren, vanwege de strenge corona-maatregelen. Maar vanaf juni tot en met 
half december hebben we wekelijks 2 groepen Trefpunt kunnen organiseren. Met wisselende 
groepsgroottes. Soms met 30 deelnemers, soms maar met een groepje van 10. Elke keer de regels 
aanpassen. Elke keer weer appberichtjes sturen naar alle deelnemers. Natuurlijk konden we lang niet 
zoveel mensen helpen als we zouden willen. Maar wat waren de mensen die mee konden doen blij 
om onze vrijwilligers te ontmoeten! 
In totaal hebben we 14 trajecten van het Trefpunt kunnen realiseren. Bij één van onze Trefpunt-
bijeenkomsten is een filmopname gemaakt. En deze opname werd afgesloten met een groepsfoto, 
hieronder verwerkt in een kerstkaart van Present Nederland! 
 

 
 
 
 

3.5 De Vrouwenclub 

Rondom de zomer van 2021 kwam er meer ruimte voor herstart van activiteiten. Maar doordat het 
AZC overvol was, bleef het voor ons onmogelijk om activiteiten op de AZC locatie te organiseren.  
In september zijn we daarom gestart met onze activiteit 
Vrouwenclub, buiten het AZC. We waren welkom in de 
Adventskerk, elke woensdagochtend! Een groep van 20 
vrouwen van het AZC werd wekelijks uitgenodigd. En onze 
groep van 10 vrijwilligers was blij dat ze weer de 
wekelijkse ontmoetingen konden hebben bij de 
Vrouwenclub. In totaal hebben we 4 trajecten van de 
Vrouwenclub kunnen realiseren. 
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4 Projectplan Vluchteling Present in Assen 
 
Ook voor 2021 hadden we mooie plannen. Duidelijke doelen voor ogen met ons mooie project 
Vluchteling Present in Assen.  Maar ook hier werden we belemmerd door de Corona. In 2021 hebben 
we een kado-actie en een kaartenactie kunnen organiseren. En we zijn verdergegaan met ons 
kookboekproject. Daarnaast is één bewoner van het AZC betrokken bij onze flexpool en heeft 
meegewerkt aan een mooi praktisch project. Hieronder volgt een beschrijving van deze projecten. 
 

4.1 Kado-actie voor kinderen van het AZC 

In februari hebben we samen met de PKN Vredenoord een mooi project voor de kinderen en 
jongeren van het AZC Assen kunnen realiseren. Via de PKN was een gift beschikbaar. En samen met 
onze vrijwilligers kinderwerk hebben we deze actie georganiseerd. Veel jongens en meisjes in 
verschillende leeftijdscategeriën zijn er passende kado’s gezocht. Rijgkralen, knikkerbanen, lego. En 
spelletjes voor de oudere kinderen. Die ze mee konden nemen naar hun school, de ISK. Zodat ze 
samen het spel kunnen leren en plezier kunnen hebben! 
 
Vanuit de PKN Vredenoord zijn vragen gestuurd naar de kinderen van de AZC basisschool de Feniks. 
Er kwamen mooie en ontroerende antwoorden binnen. Over dat ze houden van spelen met 
vriendjes. Maar ook dat ze bang zijn om papa en mama kwijt te raken.  
Of dat ze bang zijn om te verdrinken…. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de ouderen jeugd die de ISK (Internationale schakelklas) bezoekt, schreven een aantal jongeren 
een opstel. Daarin beschrijven ze hun dromen, wat ze willen worden. Maar tussen de regels door 
lees je over traumatische ervaringen. 
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Het organiseren van dit project was mooi. Maar het uitdelen van de kadootjes was een feest! Alle 
kadootjes waren mooi ingepakt. Stralende kindergezichtjes, zo blij met dit geschenk speciaal voor 
hen! 
 

4.2 Kaartenactie voor bewoners van het AZC 

In de maand december is in de Adventsperiode een kaartenactie voor bewoners van het AZC 
opgezet. Vanuit de PKN Vredenoord. Tegelijk met onze knutselpakketjes voor de kinderen, werden 
enveloppen uitgedeeld met kaarten voor bewoners. Geschreven door gemeenteleden vanuit de PKN 
wijkgemeente.  
 
 

4.3 Koken met vrouwen  

In 2021 hebben we na de zomervakantie 2 projecten geweest rondom het thema 'koken met 
vrouwen'.  In 2019 zijn we gestart met dit project. En in het afgelopen jaar zijn we verdergegaan met 
de derde groep – vrouwen uit Afrika. Op twee middagen zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met 
de vrouwen uit Afrika. Praten over de recepten, met plaatjes en google translate als hulpmiddelen. 
En daarna zorgen dat er een mooi recept op papier komt te staan.  
Omdat er voor deze recepten speciale ingrediënten gekocht moesten worden, zijn we met een 
groepje vrouwen de stad in gegaan om alles te kopen. Erg gezellig! En daarna zijn er twee 
kooksessies georganiseerd. De Afrikaanse vrouwen gaven instructies aan de Nederlandse 
vrijwilligers. Of ze gingen gewoon meehelpen met het koken. Met als mooi resultaat: heerlijke 
gerechten die natuurlijk geproefd en beoordeeld moesten worden! 
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4.4 Mix & Match  

Nederlanders samen aan de slag met bewoners van het AZC Assen en/of statushouders binnen 
projecten van Present. Voordat corona zijn intrede deed in Nederland waren hierover mooie 
afspraken gemaakt met COA-medewerkers van het AZC Assen. Helaas kon er op dat moment geen 
gevolg aan gegeven worden aangezien de maatregels gevolgen had voor deze projecten. In 2021 
hebben we de draad weer opgepakt en heeft een bewoner van het AZC meegeholpen bij een project 
binnen de flexpool. Laminaat leggen voor een dame die in een zeer schrijnende situatie heeft geleefd 
en is verhuisd naar een andere woning. Om haar hier weer een nieuwe start te geven heeft de 
flexpool een mooie vloer gelegd.  
De bewoner van het AZC is opgenomen in de groepsapp van de flexpool en reageert ondertussen al 
mooi op nieuwe projecten! 
 
 

4.5 Taallessen in de noodopvang Expo Assen  

 
Rondom de zomer van 2021 werd duidelijk dat er veel vluchteling asiel zochten in Nederland. De 
AZC’s raakten vol en ook in Ter Apel waren te weinig bedden voor alle asielzoekers. Eind 2021 stelde 
de gemeente Assen de Expo Assen voor drie weken beschikbaar. Met mogelijke uitloop tot en met 
maart 2022.  
 
Vanuit de COA Expo Assen is in de eerste week van december contact gezocht met Stichting Present 
Assen. Of wij iets konden betekenen voor de mensen die in de noodopvang opgevangen zouden 
worden. Ze kregen eten, een bed om in te slapen, veiligheid en onderdak. Maar verder was er niet 
zoveel geregeld.  
 
Na een oproep onder onze achterban was het mogelijk om twee groepen vrijwilligers in te zetten, op 
de woensdagmiddag én de vrijdagochtend. In eerste instantie zowel kinderwerk als taallessen. Maar 
na de kerstvakantie waren alle gezinnen met kinderen overgeplaatst naar AZC’s met scholen. En de 
noodopvang Expo Assen werd een locatie waar alleen mannen opgevangen worden. Dus gingen we 
alleen verder met taallessen. Op vrijdag 17 december startte onze eerste activiteiten in de 
noodopvang. En ook tijdens de lockdown én in de kerstvakantie zijn we – onder strikte corona regels 
– doorgegaan. Wat is het goed om op deze manier asielzoekers te helpen. En tegelijk ook onze 
vrijwilligers te helpen. Want in een tijd waarin weinig mogelijk was vanwege de COVID-pandemie, 
konden zij zich inzetten voor mensen die hun hulp heel erg waarderen!  
In december 2021 hebben we 5 projecten in de noodopvang gerealiseerd. En ook in 2022 gaan we 
door met deze activiteit, zolang het nodig is. 
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5 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 hebben we onszelf 
ontwikkeld op het gebied social media. Daarin kwam ook naar voren op welke wijze we resultaten 
kunnen meten. Deze cijfers komen dan ook in het dit verslag naar voren.  
 
In oktober 2021 werd vanuit Present Nederland filmmateriaal uitgebracht die landelijk ingezet kan 
worden ter profilering van ons werk. Voor dit filmmateriaal zijn er opnames gemaakt van onze 
activiteit Trefpunt, zoals reeds beschreven in paragraaf 3.4 van dit jaarverslag.  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ox6MAUC1ngY 

 

5.1 Cijfers social media 

Sinds oktober 2020 profileren we ons op social media. Facebook, LinkedIn en Instagram zijn de 
platvorms waar wij laten zien wat we doen en waar we oproepen plaatsen. In 2021 zijn we gestart 
met het bepalen van kerncijfers zodat we de resultaten van social media kunnen meten. Eind 2021 
zaten we op 45 geplaatste posts en hebben we 303 volgers. 
 
 

5.2 Site en relatiesysteem 

Landelijk worden we vanuit Present Nederland ondersteunt op ICT-gebied met betrekking tot de site, 
huisstijl en ons relatiesysteem. Vanaf begin 2020 zijn hierin veel ontwikkelingen merkbaar. Zo is onze 
lokale stichting in februari 2021 overgegaan naar MS Office 365. Vrij snel daarna sloten we aan bij de 
werkgroep die bezig is met de overgang naar een ander relatiesysteem. Ook heeft de huisstijl in 2021 
aanpassingen ondergaan én zal de bovendien site binnenkort veranderen.  
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6 Ontwikkeling team Present Assen 
 

“Wanneer je blijft ontwikkelen, dan word je steeds een betere versie van jezelf” 

 

6.1 Opleidingen 

In 2021 hebben we met behulp van het fonds MAEX kunnen realiseren dat er verschillende cursussen 
werden aangeboden voor de coördinatoren, vrijwilligers en bestuursleden van Stichting Present 
Assen. De cursussen werden verzorgd door de organisatie Comyoo. Het ging om vier cursussen 
waarbij elke cursus 2 sessies omvat, te weten: 

- De cursus: Ontdek jou verhaal 

- De cursus: Social Media 

- De cursus: Effectieve Nieuwsbrieven 

- De cursus: Werven van vrijwilligers 

Speerpunten voor deze cursussen waren: hoe vertel je aan 
anderen waar Present Assen voor staat en wat we voor andere 
willen betekenen? Hoe kun je dit verhaal delen met anderen, 
bijvoorbeeld via Social Media en nieuwsbrieven? En hoe ga je 
om met vrijwilligers binnen je organisatie?  
 

6.2 Jong Present – traineeship en/of stageplaats 

Eind 2018 is Present (landelijk) begonnen met het aanbieden van een traineeship, ontstaan vanuit de 
maatschappelijke diensttijd. Hiermee willen we een beweging van jongeren creëren die de nieuwe 
generatie vormt van goed doen voor de maatschappij.  
Bij Stichting Present Assen zijn in 2021 de eerste 2 traineeships afgerond én zijn we in september 
2021 weer gestart met 3 nieuwe Jong Presenters.  
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7 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.  
 

7.1 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. Daarna werd het vanwege de COVID-pandemie lastiger om groepen binnen de sociale en 
praktische projecten in te zetten. En ook waren er minder vrijwilligers ‘nodig’ bij de activiteiten die 
nog mogelijk waren voor de bewoners van het AZC. In 2020 én 2021 heeft onze contactpersoon 
kerken voor onze nieuwe projecten ‘lichtpuntjesactie’ en de ‘zomerpakkettenactie’ kerken benaderd 
voor deelname aan deze projecten. Hierdoor wordt er gewerkt aan het verbeteren van de 
communicatie tussen Stichting Present Assen. En deze goede en warme contacten gaan we ook zeker 
in de toekomst verder uitbouwen om zo te komen tot de inzet van meer groepen vrijwilligers vanuit 
de Asser kerken. Daarnaast hebben we de kerken nodig voor de financiële ondersteuning voor ons 
werk, zeker ook voor de activiteiten die zijn opgezet voor de bewoners van het AZC in Assen. 
  
 

7.2 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. 
Vanwege verschillende lockdown-momenten in 2021 waren ook hulpverleners genoodzaakt om 
middels videobellen contact te hebben met de cliënten. Hierdoor kwamen ze minder achter de 
voordeur en kon minder gesignaleerd worden wat er zich daar afspeelde. Dit resulteerde in minder 
aangemelde hulpvragen van MO’s.   
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7.3 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.  
In 2021 zijn er verschillende contacten gelegd met lokale ondernemingen in Assen. Onder andere bij 
de Zomerpakkettenactie hebben verschillende lokale bedrijven meegewerkt (zie hiervoor par. 2.2).  
Daarnaast hebben we ook mooie projecten mogen organiseren voor bedrijven (zie hiervoor par. 2.6). 
Het bestuur heeft in 2021 de relatiebezoeken weer op kunnen pakken, er zijn in totaal 18 
contactmomenten geweest, telefonisch, online of fysiek en dit bij zowel bestaande- als potentiële 
relaties. 
 

7.4 AZC en noodopvang voor vluchtelingen in de Expo Assen 

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 verschillende 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!  
 
Vanaf november 2021 is er door de gemeente Assen toestemming gegeven voor de noodopvang van 

vluchtelingen in de Expo Assen. Minimaal voor 3 weken, maximaal tot en met het einde van maart 

2021. De manager van deze noodopvang zocht al snel contact met Stichting Present Assen, met de 

vraag of wij groepen konden inzetten ten behoeve van deze vluchtelingen. Er zijn 2 groepen 

vrijwilligers gevormd. En vanaf half december zijn er op woensdagmiddag én vrijdagochtend 

kinderwerk én taallessen georganiseerd in de Expo. Mooi dat we bekend zijn binnen COA en op deze 

manier ook snel vrijwilligers kunnen inzetten op plekken waar hulp hard nodig is! 

 

7.5 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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8 Vooruitblik 
 
We zien 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. In 2021 hebben we in Assen de 
Lichtpuntjes- en Zomerpakkettenactie uitgevoerd die we ook in 2022 opnieuw gaan uitvoeren.  
 
In de hoop dat we onze reguliere projecten in 2022 weer kunnen uitvoeren zoals we altijd hebben 
gedaan gaan we ons de komende tijd voornamelijk richten op:  
 
Groepen bestaande relaties 

o Inzetten op de relatie met de kerken in Assen. Door het aangaan en met name onderhouden 
van de relatie is het mogelijk om per kerkelijke gemeente in te zetten op het werven van 
groepen voor praktische en sociale projecten. Daarnaast vragen we ook om financiële steun 
van de kerken voor het reguliere werk én voor de projecten op het AZC. 

Groepen voortgezet onderwijs 
o Op dit moment werken we samen met het Gomarus College Assen i.v.m. de  

Talentontwikkelingsdagen. In 2021 wilde we bij andere scholengemeenschappen (voortgezet 
onderwijs) de samenwerking aangaan maar door COVID-19 waren we genoodzaakt deze 
contacten uit te stellen. Dit wordt in 2022 weer opgepakt. Van scholen die projecten willen 
doen vraagt Present, indien budget hiervoor aanwezig, een financiële vergoeding. 

Groepen bedrijven 
o Onze ambitie om met bedrijven samen te werken sluit aan bij de visie van Present, namelijk 

dat steeds meer bedrijven het vanzelfsprekend vinden om zich in te zetten voor kwetsbare 
doelgroepen in de samenleving. 

Flexpool 
Binnen de flexpool zetten we in op behoud- én uitbreiding vrijwilligers. Binnen de flexpool willen we 
Mix & Match uitbouwen waarbij bewoners AZC ingezet worden bij de uitvoering van praktische 
projecten. 
 
In 2022 gaan we een nieuw project onderzoeken: Sociaal Tuinieren. Binnen dit project gaan 
vrijwilligers tuintjes opknappen bij ouderen en kwetsbare mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. 
Deze mensen hebbben vaak gezondheidsproblemen, weinig financiële middelen en een beperkt 
sociaal netwerk. Tijdens feestelijke projectdagen gaan groepen vrijwilligers onder deskundige 
begeleiding aan de slag. Ze gaan wieden, snoeien, rooien en verwijderen tegels. Daarna planten ze 
nieuw onderhoudsarm en eco-vriendelijk groen. Na de make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de 
bewoners met het onderhoud van hun tuin. Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement van 
kwetsbare mensen en ontstaan er prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders nooit 
zouden ontmoeten. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer groen en biodiversiteit in de wijk, een nette 
leefomgeving en betere klimaatbestendigheid.  

 
Ook het werk van Stichting Present Assen voor asielzoekers en statushouders gaat in 2022 verder. 
Bestaande activiteiten worden voortgezet, of weer herstart na de periode van corona. In 2021 zijn er 
gesprekken geweest met de gemeente Assen om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe 
activiteit – Klets & Koek. 
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En we zijn blij dat we in 2022 kunnen starten met deze mooie activiteit! Met dank aan de gemeente 
Assen die ons hierbij financieel ondersteund. In 2022 starten we met een wekelijkse groep Klets & 
Koek, speciaal voor vrouwen. We zijn welkom in het wijkcentrum het Markehuus in Assen-Peelo. 
Nederlandse vrouwen en statushouders-vrouwen uit Assen zijn welkom. Samen willen we bouwen 
aan een gezellige en vooral veilige vrouwengroep. En groep waar mensen om elkaar geven, 
belangrijke dingen met elkaar willen delen en waar vriendschappen kunnen groeien. 
 

8.1 Woningcorporaties  

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. We zien 
blij dat we deze interactie met bewoners hebben en willen onze samenwerking met 
Woningcorporaties dan ook voortzetten en verder uitbreiden naar de toekomst toe. 
 
.  
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9 Samenstelling Team & Bestuur 
 
De organisatie van Stichting Present Assen bestaat uit twee algemeen coördinatoren (0,85 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 9 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:      Ronald Neutel  
Secretaris:      Carla Knoors 
Penningmeester:     Pieter Schuurman 
 
Coördinator: 

Coördinator sociale en praktische projecten:  Yvonne de Haan  
Coördinator activiteiten rondom het AZC:  Anne-Marie Schipper 
       

Operationeel Team: 

Groepenbegeleider     Martijn Groenwold 
Groepenbegeleider     Harm Janssen 
Projectbegeleider/groepenbegeleider Flexpool:  Wouter Boven 
Matcher:      Germa Schaveling 
Matcher:      Nieneke ten Hove 
ICTer /Contactpersoon PR:    Jan Hammer 
Contactpersoon Kerken:    Peter Kleefman 
Social Media:      Jennie Beukelman 
Projectbegeleider AZC:     Elza Homan 
Fondsenwerver:     Rutger Medema 
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10 Financiële verantwoording  
 

In samenwerking met onze accountant is een volledig jaarrekening samengesteld. 

Onderstaand zijn hiervan de balans per 31 december 2021 en de staat van baten 

en lasten over 2021 opgenomen. 
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11 Partners en fondsverstrekkers 
 

Stichting Present Assen wordt financieel en materieel ondersteund met subsidies, fondsen en 
materialen vanuit veelal langdurige partnerschappen en samenwerkingen. Alleen door deze 
bijdragen is het mogelijk om het werk te kunnen doen. 
 
Naast onderstaande partnerschappen hebben we in 2021 ook van andere bedrijven en instellingen 
weer support en medewerking voor projecten en diverse acties mogen ontvangen. 
 
Bestuur en teamleden zijn dankbaar voor de ondersteuning van de gemeentelijke overheid, (lokale) 
bedrijven en andere organisaties en willen hen daar hartelijk voor bedanken. 

 

 

 


