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l e e f b a r e samenlevingi 

Voorwoord 

Weer is er een jaar voorbij. 

Met gepaste trots presenteren we al weer voor het 4* jaar ons jaarverslag van Stichting Actief Samenleven. 

2016 was een goed jaar voor Stichting Actief Samenleven. Een aantal mooie projecten zijn er georganiseerd. 
Zo hadden we in februari in samenwerking met de Businessclub van v.v. Hoogeveen een netwerkavond 
georganiseerd met als spreker oud betaald voetbal-scheidsrechter Roelof Luinge. 

Traditioneel in de meivakantie een dag uit met gezinnen die (helaas) gebruik moeten maken van de 
diensten van de voedsel- en kledingbank. Mooi en dankbaar om te zien hoe kinderen die vaak om financiële 
redenen niet naar een pretpark dan kunnen genieten. 

In oktober hebben we weer veel kwetsbare en eenzame ouderen kunnen verrassen door een lang 
gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. 

In december hebben we, voor het 4^ jaar ons bioscoopevenement kunnen organiseren en hebben zo'n 73 
gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen genieten van een prachtig (gratis) filmvoorstelling, met 
in de pauze chocolademelk en oliebollen. Na afloop gingen alle gezinnen met een goed gevulde tas met 
boodschappen huiswaarts. De blije gezichten van de kinderen waren onze beloning. 

Ook in 2016 hadden we over gebrek aan belangstelling in de media niets te klagen. Alle projecten hebben 
uitgebreid in alle (lokale) kranten gestaan, RTV Drenthe heeft veel aandacht besteed aan Stichting Actief 
Samenleven en worden we via onze Facebook pagina aandachtig gevolgd. 

Op 14 februari 2017 vieren we het 4 jarig bestaan van Actief Samenleven. Dit gaan we op een bijzondere 
manier vieren. Op Valentijnsdag worden er 50 genomineerde vrijwilligers, samen met zijn of haar partner of 
iemand die hen lief is, getrakteerd op een heerlijk Valentijnsdiner in een restaurant. Dit is symbolisch ons 
verjaardagscadeau. Vrijwilligers zijn het cement in onze samenleving en daarom zetten we 50 van deze vaak 
stille krachten binnen onze lokale samenleving graag eens in het zonnetje. 

In 2017 zetten we fors in op de uitbouw van de Club van 120, een netwerk van lokale ondernemers die 
Actief Samenleven steunen met een donatie van € 120.-. De huidige leden van de Club van 120 willen we 
dan ook bedanken voor de vaak al jarenlange steun. 

Onze grote dank en waardering gaan uit naar de fondsen die Stichting Actief Samenleven hebben gesteund 
met het verstrekken van een donatie. Hierdoor is het mogelijk geweest om al deze projecten te organiseren. 
Ook zijn we dankbaar dat ook weer veel ondernemers ons hebben gesteund met het geven van donaties in 
natura. Omgerekend gaat dit om het geweldig bedrag van € 13.291,00. 

We wensen iedereen veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. Tot volgend jaar. 

Cor Velting 
Voorzitter 
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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. 

1.2. Bestuur 
Het bestuur bestond vanaf 1 januari 2016 uit Cor Velting (voorzitter), Fenna Hilgen 
(secretaris/penningmeester) en Roger Ridderbroek (algemeen bestuurslid). Vanaf 18 februari is Jan 
Wessels (algemeen bestuurslid) toegetreden tot het bestuur. 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. 

In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Roger Ridderbroek zijn taken als bestuurder 
neergelegd per 1 januari 2017. Hij blijft nog wel verbonden aan AS als vrijwilliger. 

We zijn opnieuw op zoek naar bestuursleden om het team te versterken. 

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 19 leden van de Cvl20. 

In verband met diverse persoonlijke omstandigheden van alle bestuursleden heeft het werven van nieuwe 
leden wat minder aandacht gekregen. Afgelopen februari heeft er een netwerkbijeenkomst 
plaatsgevonden voor de lokale ondernemers in Hoogeveen. Actief Samenleven heeft zich hier 
gepresenteerd en ondanks de positieve geluiden heeft dit niet voor nieuwe leden gezorgd. 

Onze ervaring is dat persoonlijke bezoeken aan ondernemers effectiever zijn. Dit wordt een speerpunt van 
de voorzitter het komende jaar. 
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2. Activiteiten 

2.1. Avonturenpark Hellendoorn 
Een 2e VliegMetmeMeedag stond eigenlijk op ons verlanglijstje, helaas konden we niet voldoende piloten 
mobiliseren dus dat viel af. Dan naar Wildlands, wat zou het geweldig zijn dat de doelgroep voor deze dag 
ook een bezoek kon brengen aan dit nieuwe belevenispark. Ook hier een helaas in tegenstelling tot de 
voorgaande jaren met het Dierenpark Emmen zijn er geen financiële maatwerkafspraken meer mogelijk 
met goede doelen organisaties. Uiteindelijk werd het Avonturenpark Hellendoorn, een zeer goede keuze 
zoals gebleken. 

Met een paar afmeldingen in verband met ziekte gingen we uiteindelijk zaterdagochtend met 176 mensen 
op pad. Bij het instappen in de bus ontving iedereen een rugzakje met lekkers. 

Bij aankomst in Avonturenpark Hellendoorn ontving iedereen een voucher voor een snackmenu en een 
waterijsje en na een dag met mooi weer, spelen en veel plezier vertrokken we om half vijf weer richting 
Hoogeveen. Onderweg nog een spectaculaire verrassing omdat de bussen werden ingehaald door twee 
brandweerauto's die af en toe de sirenes ook nog aanzetten. In het nieuwsarchief van 
www.regiohoogeveen.nl een leuk filmpje van deze bijzondere intocht. 

2.2. Ouderen-4-daagse 
Trots dat het ook dit jaar weer gelukt is om de ouderen4daagse te kunnen organiseren. Inmiddels de 
derde editie. Ons meest omvangrijke en intensieve project, maar ook het meest mooie en dankbare. 
Voor dit jaar hebben we ook de leeftijdsgrens van 70 jaar gehanteerd en de doelgroep was net als de 
vorige editie zelfstandig wonende senioren die thuiszorg ontvangen. De thuiszorgmedewerkers konden via 
het aanmeldingsformulier op de website de wensen indienen. 

Naast de Stichting Welzijnswerk hebben alle lokale thuiszorgaanbieders meegewerkt aan het project. De 
voorgaande jaren heeft de lokale afdeling van het Rode Kruis het rolstoelvervoer gesponsord, vanwege 
gewijzigd landelijk beleid was dit dit jaar niet meer mogelijk. Gelukkig hebben we in VMNN een partner 
gevonden die een aantal ritten heeft gesponsord. Door het vervallen van het Rode Kruis als sponsor zijn 
de kosten van het vervoer hoger uitgevallen dan begroot. 

Het vinden van vrijwilligers was wederom geen enkel probleem, veel thuiszorgmedewerkers die wel met 
hun cliënt mee willen en ook de vrijwilligers van de voorgaande jaren waren weer van de partij. 

77 wensen mochten we dit jaar ontvangen, uiteindelijk konden er 5 vanwege diverse redenen niet 
doorgaan. Soms verdrietig, ontroerend maar meestal gezellig. Verdrietig als een echtpaar niet over de 
benodigde financiële middelen beschikt om deel te nemen aan een broodnodig mantelzorgweekend. 
Gelukkig konden wij dat voor ze oplossen. 

Ontroerend was de wens van een mevrouw die in haar jeugd na een ziekte moest aansterken in een 
kolonie op Schiermonnikoog. Mevrouw had een hele moeilijke tijd achter de rug en het was haar grootste 
wens om er nog eens een kijkje te kunnen nemen op dit eiland. 
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Met dank aan Landal Vitamaris hebben we er voor kunnen zorgen dat mevrouw en haar zus een weekend 
op Schiermonnikoog hebben door kunnen brengen. En hoe bijzonder was het dat het 
appartementencomplex van Landal op exact dezelfde plaats staat als waar vroeger het complex stond 
waar mevrouw verbleef, er waren zelfs nog foto's van. 
Het blije en ontroerde gezicht van mevrouw toen we haar en haar zus van de boot gingen halen is 
onbetaalbaar. 

Ook mooi was het verhaal van een 86 jarige mevrouw die met de ballonvaart is mee geweest, ze had zo 
graag piloot willen worden maar dat mocht niet van thuis. 

De dagjes uit waren ook in trek. Onder andere de Drentse Seniorendag, de Apenheul, de 
Orchideeënhoeve, Burgers Zoo, Wildlands en een rondvaart over de Weerribben hebben voor veel blije 
senioren gezorgd. Uiteraard mocht een dag naar het strand ook niet ontbreken. 

Ook hele blije en verwonderde gezichten van vier senioren die een rondvlucht hebben gemaakt, ze wilden 
allemaal nog wel een keer. 

En ook bijzonder hoe het vervullen van een wens andere dingen in beweging kan zetten, een echtpaar 
wilde heel graag nieuwe vloerbedekking in de slaapkamer maar beschikten hiervoor niet over de 
financiële middelen. Samen met een lokale ondernemer hebben we hier voor kunnen zorgen en hoe mooi 
is het dat hierdoor de dierbaren van dit echtpaar besloten om de hele slaapkamer op te knappen. Meneer 
kijkt altijd tv op de slaapkamer en is helemaal gelukkig met zijn "nieuwe"' kamer. 

Een goede opkomst op de slotmiddag van de ouderen4daagse, mooie verhalen, gezellige muziek en 
heerlijke hapjes. De organisatie van de gezellige middag door leerlingen van het Alfa-college was wederom 
uitstekend en met een mooie roos in de hand gingen onze gasten en vrijwilligers na afloop huiswaarts. 

Een paar wensen zijn uitgesteld en zullen binnenkort nog worden vervuld en dan dan gaan we 
maar weer eens nadenken waar we het geld voor de 4e editie van de ouderen4daagse vandaan gaan 
halen. 

2.3 Bioscoop-evenement 
Met de film "Mees Kees op de planken" was het op zaterdag 10 december voor de vierde keer dat het 
Bioscoop-evenement plaatsvond. 237 deelnemers afkomstig uit 73 gezinnen die geregistreerd staan bij de 
voedsel- en/of kledingbank hebben genoten van een ochtend in de Vue Bioscoop in Hoogeveen. 

In de pauze warme chocolademelk of ranja met lekkere oliebollen. Ook dit jaar hebben we de gezinnen na 
afloop van de voorstelling een boodschappentas met inhoud mee kunnen geven. 
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3.Media 
Algemeen 
"Actief Samenleven blij met dikke drentse doem" (HC 11-01-16) 
"Netwerkbijeenkomst met Luinge" (Krant van Hoogeveen 04-02-16) 
"Actief Samenleven dingt mee naar hoofdprijs ING" (HC 29-02-16) 
"Actief Samenleven behaalt tweede plaats" (HC 01-04-16) 
"Duikers halen nat pak" (HC 23-03-16) 

Dagje uit avonturenpark Hellendoorn 
"Onvergetelijke dag door Stichting Actief Samenleven (RegioHoogeveen 08-05-16) 
"Kinderen maken leuk uitstapje"' (HC 12-05-16) 

Ouderen-4-daagse 
"Hopen op mooie wensen. Inschrijving ouderen-4-daagse is gestart" (HC 13-07-16) 
"Stichting Actief Samenleven gaat de lucht in (RegioHoogeveen 20-09-16) 
"Hoogeveense Ouderen4daagse is weer begonnen" (HC 21-09-16) 
"Genieten van ballonvaart met Stichting Actief Samenleven" (HC 26-09-16) 
"Interview radio programma Anouk in de Middag" (RTV Drenthe 28-09-16) 
"Zoveel wensen" (HC 12-10-16) 

" Ouderen4daagse afgesloten in Alfa-college" (HC 12-10-16) 

Bioscoop-evenement 
"Actief Samenleven gaat met arme gezinnen naar de Bioscoop" (HC 15-11-16) 
"Stichting Actief Samenleven organiseert Bioscoop-evenement" (RegioHoogeveen 16-11-16) 
"Arme gezinnen genieten van film in Vue Hoogeveen" (HC 12-12-16) 

4. Financieel 

4.1. jaarverantwoording 

Inkomsten Uitgaven 
Saldo 2015 € 776,71 Overheadkosten € 1.468,00 
Club van 120 € 1.560,00 Relatiebeheer € 392,97 
Avonturenpark Hellendoorn € 5.508,00 Avonturenpark Hellendoorn € 5.508,00 
Ouderen4daagse 2015 € 1.174,00 Ouderen4daagse 2015 € 1.307,34 
Ouderen4daagse 2016 € 10.250,00 Ouderen4daagse 2016 € 10.282,37 
Bioscoop-evenement € 801,63 Bioscoopevenement € 1.256,44 
Donaties overig € 612,50 Saldo per 31-12-16 € 623,62 
Reservering 04D 2016 wens 001 € 150,00 Teveel naarTriodos-rekening € 5,90-

€ 20.832,84 € 20.832,84 
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4.2. Avonturenpark Hellendoorn 

Ontvangsten 
Donatie Golfbaan Martensplek 
Donatie ING Fonds 
Donatie Ben Fleuri 
Donatie Bladt Charity 

€ 468,00 
€ 3.000,00 
€ 40,00 
€ 2.000,00 

€ 5.508,00 

Uitgaven 
Posters voor voedsel- en kledingbank 
Busvervoer 
Geschenk chauffeurs 
Onkosten bestuursleden 
Entree (inclusief snackmenu en ijsje) 
Rugzakjes 
Fruit Shoot 45,77 
Snoep 4 6 , 2 4 

Vitaminewater 6 1 , 6 9 
Sandwich gezond 1 6 0 , 9 1 

Rugzakjes 3 1 6 , 1 2 

€ 46,59 
€ 1.240,20 
€ 15,00 
€ 40,40 
€ 3.338,45 
€ 630,73 

€5.311,37-

Positief saldo wordt doorgeboekt naar het bioscoop-evenement € 196,63-

Sponsoring 
Avonturenpark Hellendoorn (korting op entreebewijzen). Groenteman Reinard Huizenga (appels) Fooxs Bergsma 
(50% korting op de sandwiches ), LookOLook (snoep), Toscana Hoogeveen (ijsje), Pen-Idee (leveren van de rugzakjes 
tegen inkoopprijs). Brandweer Hoogeveen (het binnenhalen van de twee bussen). 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 2201,00. 

4.3. Ouderen4daagse 2015 
Ontvangsten 
Afrekening subsidie Fonds Sluyterman van Loo € 1174,00 

€ 1174,00 

Uitgaven 
Terugbetaling restant overbruggingskrediet 
Nota Mulderij & Partners voor projectcontrole 

€ 1000,00 
€ 307,34 

€ 1.307,34-

4.4. Ouderen4daagse 2016 

Ontvangsten 
VSBfonds 
Voorschot RCOAK (toegekend bedrag 3.500.00) 
Voorschot Fonds Sluyterman van Loo 
Stichting Gravin van Bylandt 
Overbruggingskrediet 

€ 3.500,00 
€ 1.750,00 
€ 1.500,00 
€ 1.000,00 
€ 2.500,00 

€ 10.250,00 
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Uitgaven € 7.317,19 
Uitvoering wensen 
Specificatie in verband met de leesbaarheid van het verslag niet 
vermeld, wel op afspraak in te zien. € 150,00 

€ 298,00 € 1.360,01 
Slotbijeenl<omst € 86,51 

€ 1.360,01 

Vergoeding muziekvereniging "De Klimroos" € 121,00 
Bloemen deelnemers en vrijwilligers € 704,50 
Bloemenkaartjes en waardecheques 
Bioscoopbonnen leerlingen Alfa College 
Catering Alfa College € 130,50 

€51,10 € 1.605.17 
Projectl<osten € 350,00 
Flyers ten behoeve van thuiszorgorganisaties € 250,00 
Postzegels € 46,25 
Reis- en onkostenvergoeding Voorzitter € 500,00 
Reis- en onkostenvergoeding Secretaris € 277,32 
Relatiegeschenken chauffeurs VMNN 
Bijdrage overheadkosten 
Bedankkaart deelnemers, vrijwilligers en sponsoren 
Reservering controle projectadministratie (bedrag volgt) 

Eigen bijdrage AS is afhankelijk van de definitieve afrekening van het RCOAK en het fonds 
Sluyterman van Loo. 

Sponsoring 
De Zonnebloem (korting op ballonvaart), Taxi Ellerie (korting rolstoelvervoer), Orchideeënhoeve 
(Orchidee in geschenkverpakking voor deelnemers en vrijwilligers), VMNN (vervoer naar 
Wildlands, Apenheul en Volendam), Landal Vitamaris (beschikbaar stellen appartement voor 
weekend), Hotel Duinzigt (aanbieden diner voor twee personen). Spar Schiermonnikoog 
(boodschappenpakket). Piloot Jan Bouwmeester (korting en landingskosten), Stichting 
Welzijnswerk (vervoer Drentse seniorendag en Orchideeënhoeve), Broekhuis autobedrijf 
(personenauto + brandstof voor bezoek aan SchoorI en Rossem), Verkeersschool "Good to See 
You" (rondrit in motor met zijspan), Tea Time Echten (4 x High Tea), Limo Service Drenthe 
(rondrit). Tapijt- en SlaapToko (vloerbedekking leggen en korting op vloerbedekking). 
Hoveniersbedrijf Ruben de Boer (tuin opknappen). Leer- en werkbedrijf Tonnie (tuin opknappen). 
BenFleuri (korting). Alfa College (organisatie slotmiddag). 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 7.200,00. 

4.6. Bioscoop-evenement 2016 

Ontvangsten 
Overschot donatie Bladt Charity Hellendoorn 
Opbrengt veiling tafeltje Jolanda Leurink 
Opbrengst veiling tafeltje Erik Zwezerijnen 
Donaties slotmiddag ouderen4daagse 
Donatie loge Oddfellows 

€ 196,63 
€ 70,00 
€ 75,00 
€ 210,00 
€ 250,00 

€ 801,63 
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Uitgaven € 1.256,44-
Drul<werk (tegoedbonnen friet en brief voor in de tas) € 85,23 
Tassen € 46,40 
Rollades € 462,86 
Room- en bakboter € 163,20 
Oliebollen € 265,00 
Diversen (chocolademelk, ranja, servetten, slagroom en poedersuiker) € 90,35 
Lunch vrijwilligers € 63,40 
Onkostenvergoeding i.v.m. halen en brengen spullen € 80,00 

Eigen bijdrage AS € 454,81-

Sponsoring 
VUE Cinema (entree) Ben Fleuri (Hyacinten), AH Offerein (Chips), Alfa College (Kerststollen), De 
Graaf Industriële Bakkers (appelbeignets). Groothandel Bergsma (snoep). Snackbar 't Smikkelhuus 
(tegoedbon familiezak friet) 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 3.890,00 

4.8 Diversen 

Ontvangsten € 612,50 
Overige donaties en giften 
Steenbergerpark Leeft € 562,50 
MTH Machinetechniek € 50,00 

Uitgaven 
Overhead i<osten € 1468,00 
Bankkosten € 141,26 

€ 1468,00 

Website €531,17 
Kantoorbenodigdheden €81,54 
Reis- en telefoonkosten bestuursleden € 439,75 
Diversen € 274,28 
Relatiebeheer 

€ 274,28 
€ 392,97 

Club van 120 € 103,82 
Verjaardagsactie € 85,00 
Overig € 204,15 

4.9. Rapport van bevindingen door Mulderij & Partners 
Mulderij&Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2016 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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5.Plannen voor 2017 

De voorlopige planning voor 2017 ziet er als volgt uit: 

14-02-17 Valentijnsdiner. Ter gelegenheid van onze 4e verjaardag nodigen we 50 vrijwilligers 
uit om dit samen met ons te vieren. Wij bieden ze samen met een dierbare een diner aan 
bij restaurant Heinrigs in Hoogeveen. 

De vrijwilligers kunnen genomineerd worden via de website en een onafhankelijke jury 
buigt zich over de nominaties. Ook zal op deze avond door de jury de vrijwilliger van het jaar 
bekend worden gemaakt. 

Deze avond wordt gesponsord door Schoonmaakcombinatie Debij & Burgers. 

29-04-17 Dagje uit voor gezinnen van de voedsel- en kledingbank naar Attractiepark Duinen Zathe in 
Appelscha. Van een van de eigenaren van het attractiepark hebben we de toezegging van 
korting gekregen op de entreebewijzen. Onder voorbehoud van financiering. 

06-10-17 t/m 09-10-17. Ouderen-4-daagse. Een project waarbij wensen van senioren worden vervuld. 
Onder voorbehoud van financiering. 

16-12-17 Bioscoop-evenement voor gezinnen van de voedsel- en kledingbank. Omdat dit het vijfde 
jaar is dat we dit evenement organiseren willen we graag onze gasten na afloop van het 
evenement een lunch aanbieden. Onder voorbehoud van financiering. 
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