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ACTIEF 
samen even 
Samen investeren in een 
leefbare samenleving! 

Voorwoord 

Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Actief Sannenleven. Een jaar waarin we weer mooie en 
ontroerende dingen hebben beleefd. Een jaar waarin we ons motto "samen investeren in een leefbare 
samenleving " recht hebben kunnen doen. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan en bestaande contacten 
geïntensiveerd. 

De kracht van Social Media zoals Facebook hebben we nog meer gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en 
ook dit jaar hebben we wederom geen klagen gehad over belangstelling van de lokale pers. 

De plannen die we vorig jaar hadden bedacht voor 2016 zijn niet allemaal uitgekomen, de 
netwerkbijeenkomst is een aantal keren niet doorgegaan om verschillende redenen en uiteindelijk hebben 
we besloten de netwerkbijeenkomst te verplaatsen naar 2016. Ook de geplande doe-dag voor kinderen uit 
financieel kwetsbare gezinnen is niet doorgegaan. De plannen voor een kerstdiner voor cliënten van de 
voedsel- en kiedingbank bleek helaas ook geen haalbare kaart, de samenwerking met project PlayRoll heeft 
ons niet gebracht wat we gehoopt en verwacht hadden. 

in plaats daarvan kunnen we terugkijken op een viertal geslaagde evenementen, een dag uit naar Kalkar, de 
0uderen-4daagse 2015, het Noorderbrug evenement en het Bioscoop-evenement. ^ 

Voor de financiering van de projecten hebben we mooie donaties ontvangen en door de gift van Stichting 
Specsavers steunt hebben we extra dingen kunnen doen. Daarnaast hebben weer veel ondernemers een 
steentje bijgedragen door sponsoring in natura, de totale reële tegenwaarde van deze sponsoring van de 
evenementen bedraagt € 13.817,00. Wij zijn hier de lokale en - in een aantal gevallen - landelijke 
ondernemers erg dankbaar voor. 

De Club van 120 groeit niet zo hard als we zouden willen, maar hopelijk komt hier in 2016 verandering in. 

We wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag! 

Cor Velting, Fenna Velting-Hilgen en Roger Ridderbroek 
Tiendeveen, januari 2016 

l.Algemeen 

1.1. Doelstelling 

De Stichting (verder benoemd als AS) is opgericht op 14 februari 2013 en staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer KvK 57262861 en heeft als doelstelling het organiseren van evenementen 
voor mensen in kwetsbare situaties in onze samenleving. 

AS probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van subsidies en giften. Te 
rekenen van 1 november 2013 is AS aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de 
Belastingdienst onder fiscaal nummer 8525.03.533. 
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1.2. Bestuur 
Het bestuur heeft gedurende geheel 2015 uit drie leden bestaan, te weten Cor Velting (voorzitter), Fenna 
Velting-Hilgen (secretaris/penningmeester) en Roger Ridderbroek (algemeen bestuurslid). Het bestuur 
heeft maandelijks vergaderd. 

Het binnenhalen van een 4e bestuurslid is nog niet gelukt. Aan de ene kant merken we dat veel mensen 
best wel eens iets willen doen, maar liever niet structureel. Aan de andere kant heeft het ook te maken 
met het profiel van het bestuurslid dat we zoeken. Belangrijk is dat het nieuwe bestuurslid moet 
beschikken over commercieel talent en tijd om lokale ondernemers te bezoeken. 

Dit blijkt nog niet zo'n gemakkelijke combi. Het komende jaar gaan we de zoektocht intensiveren. 

1.3. Club van 120 
Om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken heeft AS een Club van 120 opgericht. Zowel 
particulieren als ondernemers kunnen lid worden van deze club tegen betaling van 120 euro. Momenteel 
zijn er 22 leden van de Club van 120. 

Op 4 februari vindt er een netwerkbijeenkomst plaats voor lokale ondernemers in de regio Hoogeveen, op 
deze netwerkbijeenkomst zal AS zich presenteren en hopelijk nieuwe leden van de Club van 120 werven. 

Zodra er een nieuw bestuurslid wordt gevonden zal dit zijn of haar belangrijkste taak worden. 

2. Activiteiten 

2.1. Kalkar-evenement 
Op 7 mei 2015 was het dan zo ver, een dag uit naar pretpark Wunderland in Kalkar voor de Hoogeveense 
minima. Een evenement dat in eerste instantie bedoeld was voor eenoudergezinnen maar omdat er 
minder aanmeldingen binnenkwamen dan verwacht, is het evenement ook opengesteld voor andere 
gezinnen. 

Er hebben zich 63 gezinnen aangemeld waarvan 32 via de Kiedingbank, 19 via de Voedselbank en 12 
overig. Een paar gezinnen moesten afzeggen en helaas konden uiteindelijk twee gezinnen (totaal 10 
personen) niet mee omdat de bussen vol waren. 

Na het uitdelen van een tasje met broodjes en lekkers voor iedereen zijn we rond acht uur vertrokken met 
176 deelnemers in de bus, waarvan 107 kinderen, 65 ouders/verzorgers, 3 bestuursleden en 2 vrijwilligers. 
Het weer zat af en toe niet mee maar dat leek de kinderen niet te deren. Er werd volop gespeeld, gegeten 
en gedronken. 

Om vijf uur stond er een heerlijk schnitzel-buffet klaar en met een zelfgetapt ijsje was deze maaltijd 
helemaal compleet. Om kwart over acht kwamen we dan ook "moe maar voldaan" zoals dat heet weer aan 
op het station in Hoogeveen waar er voor de kinderen nog een verrassing was. Via de Stichting 
Kinderzwerfboek kregen ze allemaal een boek en een presentje aangeboden. 
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2.2. Ouderen4daagse 

De tweede editie van de ouderen4daagse was gemakl<elijl<er te organiseren, immers het draaiboek van 
vorig jaar lag er en er was al een werkgroep. Gelukkig ging het met de fondswerving ook voorspoedig dus 
konden we tijdig een definitieve "GO" geven voor deze tweede editie. 

Alle werkgroepleden waren weer even enthousiast als vorig jaar. Naast de bestaande leden van Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen, Icare, Buurtzorg, de Zorgzaak en BeterThuisWonen zijn dit jaar ookTSN, 
MijnThuiszorg en het Rode Kruis aangeschoven. 
Naar aanleiding van de evaluatie van vorig jaar hebben we dit jaar een minimale leeftijdsgrens ingesteld 
van 70 jaar en natuurlijk kunnen er in bijzondere gevallen uitzonderingen worden gemaakt. Ook hebben 
we de thuiszorgorganisaties gevraagd zich in principe te richten op senioren die het niet zo gemakkelijk 
zelf zouden kunnen betalen. Deze vraag bleek nog wel een lastige te zijn voor de individuele medewerkers 
van de thuiszorgorganisaties, zij gaan uit van de mate waarin iemand het gegund is of nodig heeft om een 
wens in vervulling te laten gaan en dat staat los van de financiën. 

Ook kunnen ze natuurlijk niet in het huishoudboekje van de cliënten kijken dus alhoewel we er aandacht 
voor hebben gevraagd hebben we er verder geen issue van gemaakt. 

Helaas liet op het laatste moment een fonds - ondanks een positief advies van de eigen projectadviseur-
weten geen subsidie te verstrekken omdat het project niet binnen de doelstelling van het fonds zou vallen. 
Dit was een tegenvaller omdat er op deze korte termijn ook geen andere geldstroom beschikbaar was. We 
hebben toen besloten niet 100 maar maximaal 75 wensen te gaan vervullen. Om de toestroom enigszins 
te beperken hebben we het project niet uitgezet bij de verzorgingstehuizen. 

Uiteindelijk hebben we 76 wensen ontvangen waarvan er 3 niet zijn doorgegaan vanwege overlijden en 
ziekte. En ook dit jaar hebben we weer maximaal genoten van de verhalen. 
Natuurlijk is het mooi als mensen genieten van een mooie dag in het Dolfinarium, het Dierenpark of 
Volendam, maar het mooist vinden we de wensen met een verhaal en die waren er ook dit jaar weer. 

We hebben zoveel mogelijk geprobeerd de wensen te vervullen rond de Nationale Ouderendag maar 
vanwege de weersomstandigheden en de aard van de wens zijn sommige wensen eerder of later vervuld. 
Wat indruk heeft gemaakt is de wens van een mevrouw om het Vondelpark in Amsterdam te bezoek, ze 
had hier een aantal jaren met haar inmiddels overleden echtgenoot gewoond en hoe groot was de 
ontroering dat ze precies de plek terug kon vinden waar ze altijd samen met haar man zat. Of een 
echtpaar waarvan meneer dementerend is, dit echtpaar ging verhuizen naar een aanleunwoning en om 
meneer de stress van de verhuizing te besparen is door de thuiszorgmedewerkster in samenwerking met 
ons een dagje uit georganiseerd voor het echtpaar zodat ze 's avonds gelijk naar het nieuwe huis konden 
gaan. 

De formele opening op 1 oktober met een ballonvaart was een succes. Nadat de vaart al twee keer was 
uitgesteld vanwege het weer was het op 1 oktober een prachtige avond om te varen met de Zonnebloem 
ballon. Een aardige boer deze keer zodat na het opruimen getoost kon worden met een bubbeltje. 
WessCompany Audio Visuele Producties heeft hier een leuke film van gemaakt. 
https://www.voutube.com/watch?v=8e4bJUJpXWo 

De wens van een echtpaar waarvan mevrouw ernstig ziek is heeft ook de nodige indruk gemaakt, ze 
wilden nog graag eens naar de zee. 
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We vonden het heel bijzonder dat het Carlton Beach in Scheveningen geheel belangeloos een 
arrangement met een diner en overnachting beschikbaar heeft gesteld. Na afloop vertelde het echtpaar 
dat ze de hele nacht samen op het balkon hadden gezeten om te luisteren naar de zee. 
Ook de High Tea bij een echtpaar van 90+ en hun mantelzorgers was speciaal. Met live verslag op RTV 
Drenthe was het voor deze mensen een bijzondere dag. Deze High Tea was beschikbaar gesteld door Tea 
Time in Echten. De brengen van de High Tea in een oude Morris en een gastvrouw in uniform was de 
Engelse sfeer helemaal compleet. Ook hier weer een leuke film gemaakt door WessCompany: 
https://www.youtube.coni/watch?v=cnzveYtvUlw 

Familiebezoeken, nog eens terug naar een omgeving van vroeger, een schilderworkshop en dagjes uit zijn 
een greep uit de wensen. Bijzonder dat er dit jaar ook een aantal Iraakse ouderen hebben deelgenomen 
aan het project. Mooi om ze op de slotmiddag te zien genieten van een advocaatje met slagroom. 
Deze slotmiddag was een groot succes. In het voorjaar hebben we een bezoek gebracht aan het Alfa 
College om te bespreken of we mogelijk konden samenwerken voor de ouderen4daagse. Met veel 
enthousiasme werd dit initiatief omarmd en is er een project van gemaakt voor de leerlingen. Onder 
leiding van een (leerling) projectleider is door de leerlingen van de studierichtingen Horeca, Brood en 
Banket, Beveiliging en Zorg en Welzijn de slotmiddag georganiseerd. 

De leerlingen hebben zich verdiept in wat ouderen lekker vinden en echte "ouderwetse" hapjes gemaakt 
en natuurlijk mocht een advocaatje met slagroom niet ontbreken, de leerlingen van de banketopleiding 
hebben gezorgd voor mooie gebakjes met het logo van Actief Samenleven er op, de leerlingen van de 
afdeling Beveiliging zorgden voor parkeeraanwijzingen en de leerlingen van Zorg en Welzijn zorgden voor 
de nodige ondersteuning bij toiletbezoek e.d. Een mooie ontmoeting tussen jong en oud en voor alle 
partijen voor herhaling vatbaar. 
Met een optreden op de slotmiddag van moeder (zelf senior) en zoon Karst werd er enthousiast 
meegezongen met de liedjes uit het programma "Kun je nog zingen, zing dan mee". 

Na de ouderen4daagse zijn er nog een aantal wensen in vervulling gegaan en de laatste is het bezoek aan 
een kerstkoor op 19 december. De meest bijzondere wens in deze periode was het bezoek aan een 
wedstrijd van Ajax door een meneer in een rolstoel met afasie. Door PEC-Zwolle als thuisspelende partij is 
een VIP-arrangement beschikbaar gesteld inclusief lunch, een bezoek aan de persconferentie en een 
gesigneerd shirt door alle spelers van Ajax. Meneer heeft het niet zo gemakkelijk en had zo uitgekeken 
naar deze dag, gelukkig voor meneer heeft Ajax gewonnen. 
Terugkijkend was deze tweede editie van de ouderen4daagse een hele mooie. De samenwerking met het 
Rode Kruis afdeling Hoogeveen wederom weer heel goed, ze hebben gezorgd voor het meeste 
rolstoelvervoer en met een aantal uitjes zijn vrijwilligers ingezet. Ook deze editie zijn weer veel 
medewerkers uit de thuiszorgorganisaties als vrijwilliger mee geweest met hun cliënten. Ook op de 
vrijwilligers van vorig jaar hebben we weer een beroep kunnen doen en naar aanleiding van publicaties in 
de media hebben zich ook nog nieuwe vrijwilligers aangemeld. 

Erg gelukkig zijn we er mee dat in een aantal gevallen een duurzaam contact is ontstaan tussen de 
wensvrager en de vrijwilliger. Op deze manier hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de structurele 
eenzaamheid van een aantal ouderen. 

En ook deze keer waren we weer onder de indruk van de bereidheid tot sponsoring van zowel lokale als 
landelijke partijen, in het financiële verslag vindt u een totaal overzicht van al onze sponsors. 

5 



ACTIE 
samen even 
Si3men investeren rn e€ 
ieefbare samenieving! 

Leuke, verdrietige, ontroerende en soms spannende momenten, het was er allemaal. We hebben enorm 
genoten van dit project en we hopen dat we een klein verschil hebben kunnen maken in het leven van 
deze ouderen, dat ze maar lang van de herinneringen mogen genieten. 
Onlangs kwamen we een deelnemer tegen van de ouderen4daagse van 2014, het afgelopen jaar was voor 
haar zwaar geweest door het overlijden van haar echtgenoot maar ze dacht nog vaak met veel plezier 
terug aan haar vervulde wens, dat gaf haar een positief gevoel. Daar doen we het voor. 

Op naar de 3e editie! 

2.3. Noorderbrug-evenement 
Op 6 oktober 2015 werd de gemeente Hoogeveen opgeschrikt door een explosie en brand in een 
woonvoorziening van De Noorderbrug in Hoogeveen. Een woonvoorziening waar o.a. mensen met niet 
aangeboren hersenletsel wonen. Met uitzondering van de persoon die de explosie veroorzaakt heeft zijn 
er verder geen slachtoffers gevallen. Gelukkig kon het gebouw worden hersteld zodat de bewoners op 
termijn weer terug kunnen keren, maar voor een aantal maanden moesten ze elders worden 
ondergebracht. Deze gebeurtenis heeft een hele grote impact gehad op de bewoners van de 
Noorderbrug. 
In 2014 zijn we al eens met deze groep naar de dierentuin in Emmen geweest en zodoende werden we 
benaderd of we wilden helpen met het organiseren van een dag uit voor de bewoners van de twee 
locaties van de Noorderbrug. Even een dag weg met de begeleiders en de bewoners die direct of indirect 
betrokken waren bij de gasexplosie, even weer bij elkaar zijn, even een dag plezier maken met elkaar. 

De wens was om naar het Dolfinarium te gaan en natuurlijk wilden wij helpen en met een eigen 
bijdrage van de Noorderbrug en voldoende sponsoren konden op zaterdag 31 oktober een groep van 21 
bewoners en 19 begeleiders een bezoek brengen aan het Dolfinarium. Het weer zat mee en ze hebben 
een fantastische dag gehad. 

2.4 Bioscoop-evenement 
Op zaterdag 12 december vond voor de derde keer het bioscoopevenement plaats voor gezinnen van de 
Voedsel- en Kiedingbank. Deze keer stond de familiefilm "Wiplala" op het programma. 

In totaal hebben zich 65 gezinnen opgegeven waarvan 130 kinderen en 94 volwassenen. In de pauze 
stonden heerlijke oliebollen en een drankje klaar en dankzij nog meer sponsoren (zie 4.5.) konden de 
gezinnen na afloop van de film ook nog een tas met lekkernijen ter waarde van € 30,00 meenemen. 

3.Media 

Kalkar-evenement 
• "Sportpaleis wil eenoudergezinnen uitje bezorgen", HC 27-2-15 
• Column Leonora de Vries "Omarming gezocht", HC 27-2-15 

"Actie voor bustrip gebroken gezinnen", DvHN 12-3-15 
• "Sportpaleis houdt meedoedag", HC 18-3-15 
• "Actie levert geld op voor twee bussen vol", HC 23-3-15 
• Taart van de week, HC 25-3-15 
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• "Dubbeldekkers zijn geboekt", HC 10-4-15 
• "Ik heb nog nooit zo'n mooie dag gehad", HC 8-5-15 

Ouderen-4-claagse 
• "Stichting zoekt wensen ouderen", HC 29-7-15 
• "Sommige wensen zijn zo ontroerend", HC 3-8-15 
• "Wensenweekend staat op losbarsten", HC 30-9-15 
• "Nog één keer de tuin in", DvHN 2-10-15 
• "Gelukkig zitten we goed vast", HC 2-10-15 
• "Ouderen gaan de lucht in", HC 2-10-15 
• Live verslag van wens "High Tea" in uitzending Anouk in de middag van RTV-Drenthe. 
• "Vrolijke afsluiting Ouderen4daagse, HC 4-10-15 
• "Mooi slotoffensief Ouderen4daagse, HC 2-12-15 

Noorderbrug-evenement 
• "We gunnen hen een dagje plezier", HC 29-10-15 

Bioscoop-evenement 
• "Blije gezichten in JT Hoogeveen", www.regiohoogeveen.nl 14-12-15 

"Stichting Actief Samenleven houdt bioscoopevenement", HC (online-versie) 17-12-15 

4. Financieel 

4.1. Jaarverantwoording 

Inkomsten Uitgaven 
Saldo 2014 € 337,09 Overheadkosten €2.131,12 
Club van 120 € 2.549,15 Relatiebeheer € 706,11 
Kalkar-evenement € 2.986,75 Kalkar-evenement €4.904,82 
Ouderen-4-daagse 2014 € 2.250,00 Ouderen-4-daagse 2014 € 1.654,14 
Ouderen-4-daagse 2015 €8.500,00 Ouderen-4-daagse 2015 € 8.848,49 
Noorderbrug-evenement € 1.029,00 Noorderbrug-evenement € 1.055,49 
Donaties overig € 2.990,06 Bioscoop-evenement 2014 €96,80 
Bioscoop-evenement 2015 € 200,00 Bioscoop-evenement 2015 € 666,97 

Saldo per 31-12-15 € 778,11 

€ 20.842,05 € 20.842,05 

4.2. Kalkar evenement 

Ontvangsten 
Yoga-event Sportpaleis 
Opbrengst doe-mee-dag Sportpaleis 
Verjaardagsdonatie mevrouw Bisschop 
Donatie Stichting Bizonder 

€ 310,00 
€ 997,30 
€ 400,00 
€ 1.029,45 

€ 2.986,75 
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Leefbaarheidsfonds Hoogeveen € 250,00 

Uitgaven 
D ru !<we ric fiye rs e n poste rs 
Geschenl<je deelnemers Yoga-event 
Bloemen instructrices Yoga-event 
Geschenkjes gasten verjaardagsdonatie 
Bloemen verjaardagsdonatie 
Disposables ten behoeve van Meedoedag Sportpaleis 
Busvervoer 
Wunderland (entree + buffet) 
Tasjes 
Broodjes 220,80 
Drinken/koeken 102,91 
Tasjes 280,90 

€4.904,82-
€ 163,35 
€ 68,79 
€ 30,00 
€ 27,96 
€ 12,50 
€ 13,11 
€ 1.947,00 
€ 2.037,50 
€ 604,61 

Eigen bijdrage AS € 1.918,07-

Sponsoring 
Wunderland Kalkar (10,00 korting per entreebewijs), Van Harte Recreatie (broodjes voor meedoedag Sportpaleis) 
Jan van Assen (fruit voor meedoedag). De Lekkernij (soep voor meedoedag), LookoLook (zakje snoep en lolly) 
AH Offerein (appels voor kalkar). 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 2.339,00 

4.3. Oucleren-4daagse 2014 

Ontvangsten € 2.250,00 
Restantbedrag Sluyterman van Loo € 1.000,00 
Restantbedrag RCOAK € 1.250,00 

Uitgaven € 1.654,14-
Uitvoering wensen € 1.026,14 
Slotmiddag € 628,00 

4.4. Ouderen-4daagse 2015 

Ontvangsten 
VSB-fonds 
Donatie RCOAK 
Voorschot Fonds Sluyterman van Loo (toegekend bedrag 3.000) 
Ove rbruggi ngskred iet 

€ 3.000,00 
€ 3.000,00 
€ 1.500,00 
€ 1.000,00 

€8.500,00 

Uitgaven 
Uitvoering wensen 
Specificatie in verband met de leesbaarheid van het verslag niet vermeid, 
wel op afepraak in te zien 

€ 5.895,83 

€8.848,49-

Slotbijeenkomst 
Bloemen gasten en deelnemers 
Duo Karst 
Alfa-College (catering) 
Relatiegeschenk leerlingen Alfa College 

€ 150,00 
€ 600,00 
€ 421,90 
€ 220,00 

€ 1.408,29 
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Relatiegeschenk voor beschikbaar stellen geluidsinstallatie 

Projectkosten 
Flyers t.b.v thuiszorgorganisaties 
Reis- en telefoonkostenvergoeding Voorzitter 
Reis- en telefoonkostenvengoeding Secretaris 
Reis- en telefoonkostenvergoeding Bestuurslid 
Bijdrage overheadkosten 
Bedankkaart vrijw/illigers en sponsoren 
Lunch Werkgroep 
Gereserveerd controle projectadministratie €307,34 

€ 16,39 

€ 158,35 
€ 250,00 
€ 150,00 
€ 150,00 
€ 500,00 
€ 192,92 
€ 143,10 

€ 1.544,37 

Voorlopige eigen bijdrage AS: 
De definitieve eigen bijdrage na verrekening van onderstaande posten bedraagt € 155,83 
ontvangst restantbedrag van het Fonds Sluyterman van Loo € 1.500,00 
terugbetaling van het overbruggingskrediet € 1.000,00 
betaling nota Mulderij&Partners € 307,34 (voldaan 09-01-16) 

€ 348,49-

Sponsoring 
BenFleuri, Pekel Geluidstechniek, Pee Zwolle, Rode Kruis Afdeling Hoogeveen, Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen,Vervoers Maatschappij Noord Nederland (VMNN), Carlton Beach Hotel 
Scheveningen, Andre Rieu, Zonnebloem,Kunstschilder Gerard van de Weerd, Huis Visio in Echten, 
Alfa-College, Schoonheidssalon Marlies, Kapsalon PeJeGrand Cafe het Huis met de Duivengaten, 
Tea Time Echten, Piloot Jan Bouwmeester, Orchideeënhoeve, Gebotours,Landal Residence 
Terschelling, Eetcafé Onder de Pannen Terschelling, PUUR Terschelling, COOP Terschelling, Landal 
Dunimar, Thermaalbad Arcen. 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 6.015,00. 

4.5. Noorderbrug-evenement 

Ontvangsten 
Donatie Debij Dienstverlening 
Donatie Business Club vv Hoogeveen 
Eigen bijdrage Noorderbrug 
Donatie BNI de Valk 

€ 100,00 
€ 500,00 
€ 300,00 
€ 129,00 

€ 1.029,00 

Uitgaven 
Entree en lunch Dolfinarium 
Parkeergeld Dolfinarium 
Geschenken vrijwillige chauffeurs 

€ 986,20 
€ 42,50 
€ 26,79 

€ 1.055,49-

Eigen bijdrage AS € 26,49-

Sponsoring 
VMNN (2 rolstoelbussen incl chauffeurs) 
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 1.310,00. 

4.6. Bioscoop-evenement 2014 
Uitgaven 
Transportkosten films 

€96,80-
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REACTIEF 
f^i I samen even 

4.7 Bioscoop-evenement 2015 

Ontvangsten 
Donatie Hagop Abraliamyan 
Donatie Maalc IVIijn App 

€ 100,00 
€ 100,00 

€ 200,00 

Uitgaven 
Drulcwer!< (flyers, posters en tegoedbonnen) 
Kosten transport Bioscoopfilms (nota volgt in 2016) 
Tassen 
Rollades 
Room- en bakboter 

€ 86,34 

€ 50,00 
€ 420,00 
€ 110,63 

€ 666,97-

Eigen bijdrage AS (kosten transport van de film komen er nog bij) € 466,97-

Sponsoring 
JT Bioscoop (pauzedrankjes), Ridderbroek Netw/erkmarketing en Fly&Food (oliebollen). Koopplein 
Hoogeveen (50% kosten tassen), BenFleuri (Hyacint), AH Offerein (banketstaaf). Alfa College 
(Kerststol), De Graaf Industriële Bakkers (appelbeignets). Groothandel Bergsma (candybars en 
drop), Snackbar 't Smikkelhuus (tegoedbon femiliezak friet t.w.v. € 5,00). 

De reële tegenw/aarde van de sponsoring in natura is € 4.153,00. 

4.8. Diversen 

Ontvangsten 
Overige donaties en giften 
Stichting Specsavers steunt 
Overig 

€ 2.704,18 
€ 285,88 

€ 2.990,06 

Uitgaven 
Overheadl<osten 
Bankkosten 
Website 
Kantoorbenodigdheden 
Onkostenvergoeding bestuur 
Diversen 
Relatiebeheer 
Club van 120 
Overig 

€ 138,16 
€ 1.074,54 
€ 219,07 
€ 180,00 
€ 519,35 

€ 155,89 
€ 550,22 

€2.131,12-

€ 706,11-

4.9. Rapport van bevindingen door Mulderij & Partners 
Mulderij&Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2015 bekeken 
en hier een "Rapport van feitelijke bevindingen" van opgesteld. De conclusies uit dit rapport zijn dat: 

de gedane activiteiten hebben bijdragen aan de doelstelling van de stichting 
de gepresenteerde cijfers in het financiële jaarverslag rekenkundig juist zijn 
de ontvangsten en uitgaven ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden 

Het rapport van bevindingen is op afspraak in te zien. 
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c r . g f , ACTIEF 
I ' ^^^^ '̂ Samen investeren in een 

leefbare samenieving! 

5.Plannen voor 2016 

De voorlopige planning van de activiteiten voor 2016 is als volgt. 

04-02-16 Netwerkbijeenkomst 

14-02-16 Verjaardagsactie 3e verjaardag AS (publiciteitsactie op facebook) 
28-05-16 Vlieg Met Me Meedag (voor kinderen uit kwetsbare gezinnen) 
07-10-16 Ouderen4daagse (t/m 10-10-16) 
10-12-16 Bioscoopevenement (voor kinderen van de voedsel- en kiedingbank) 

De evenementen gaan alleen door als er voldoende financiële middelen en/of sponsoren zijn. 

Graag zouden we in de decembermaand de actie Kerstster willen organiseren, hierbij kunnen inwoners van 
de gemeente Hoogeveen 50 vrijwilligers nomineren die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. 
Deze mensen krijgen dan samen met een introducee een maaltijd aangeboden en er wordt die avond 
bekend gemaakt wie zich de "Kerstster 2016" mag gaan noemen. We zijn aan het nadenken hoe we 
hiervoor het minimale bedrag van € 2.000,00 bij elkaar kunnen krijgen. 
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