
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jaarverslag 

       2018 

 

 

 

 
Stichting Actief Samenleven  

Oostering 22-31,7933 TM Pesse 0528 71 13 04 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord 

 

2.  Algemeen 

2.1 Doelstelling 

2.2.Bestuur 

2.3.Club van 120 

 

3. Media 

 

4. Activiteiten 

4.1. Valentijnsdiner 

4.2. Dagje uit naar Attractiepark Slagharen 

4.3. Ouderen-4-daagse 

4.4. Sinterklaas Bioscoopevenement 

 

5. Financieel 

5.1. Jaarverantwoording 

5.2. Valentijnsdiner 

5.3. Attractiepark Slagharen 

5.4. Ouderen-4-daagse 

5.5. Sinterklaas Bioscoopevenement 

5.6. Diversen 

5.7. Controle administratie 

 

6. Plannen voor 2019 



1. Voorwoord 

Wat is de tijd omgevlogen..........op 14 februari 
2018 hebben we al weer onze 5e verjaardag mo-
gen vieren en hebben we voor het 2e jaar een Va-
lentijnsdiner georganiseerd voor een groep geno-
mineerde vrijwilligers die samen met hun gelief-
den hebben genoten van een heerlijke maaltijd bij 
Heinrigs in Hoogeveen.  

Bert van der Weide uit Hoogeveen is door een on-
afhankelijke jury uitgekozen als vrijwilliger van het 
jaar. 

Voor het 4e jaar op rij werd in de meivakantie 
weer een dag uit georganiseerd voor kinderen en 
veelal alleenstaande ouders die gebruik maken van 
de diensten van de Voedsel-, Kleding- en 
Speelgoedbank uit Hoogeveen. Dit jaar was de 
bestemming Attractiepark Slagharen. 

Met de aftrap op de Nationale Ouderendag op de 
1e vrijdag van oktober ging de vijfde en laatste 
editie van de ouderen-4-daagse van start. Een 
groot en intensief project waarin ongeveer 70 
langgekoesterde wensen van kwetsbare en/of 
eenzame ouderen in vervulling zijn gegaan.  

Kleine wensen, die soms zo eenvoudig waren, 
maar ook grotere wensen. 

Met de ballonvaart op 8 november werd de 
ouderen-4-daagse in de huidige stijl definitief 
afgesloten. Voor ons met gemengde gevoelens. 

Op 24 november hebben we ons jaarlijks 
Bioscoopevenement  voor gezinnen in een 
financieel kwetsbare situatie gehouden. Deze keer 
in samenwerking met andere 
vrijwilligersorganisaties. 

Maar liefst tachtig gezinnen waren te gast bij Vue 
Cinema in Hoogeveen die weer gastvrij en 
belangeloos een aantal zalen beschikbaar hadden 
gesteld en alle gasten hebben genoten van de film 
“Sinterklaas en de vlucht door de lucht”.  

Dankzij een donatie van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp hebben Sinterklaas en een aantal 
Pieten in de pauze van de film getrakteerd op 
overheerlijke oliebollen. Na afloop van de film 
kregen alle 80 gezinnen een goed gevulde tas met 
luxe boodschappen en een familiespel mee naar 
huis. 

 

We kijken weer terug op een mooi jaar en zijn 
trots op wat we de afgelopen vijf jaar hebben 
bereikt. Dat hadden we nooit gekund zonder de 
hulp van landelijke fondsen zoals het Nationaal 
Fonds Kinderhulp, het Bladt Charity Fund, het 
Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Helene de 
Montigny en Stichting Gravin van Blylandt. 

Maar ook zonder de steun van lokale ondernemers 
zouden we nergens zijn. 

Verheugd waren we ook door de verjaardags-
donatie van 1 van de leden van onze Club van 120 
Jans Berghuis. Door een verdubbeling van het 
bedrag wat de gasten hadden gegeven mochten 
we een mooi bedrag in ontvangst nemen. 

 

                                

   

Tot slot hadden we onze projecten niet kunnen 
doen zonder al die lieve en betrokken vrijwilligers. 

Dat maakt dankbaar en zo gaan we vol vertrouwen 
2019 in, dat we maar weer mooi activiteiten 
mogen organiseren............de eerste sponsoren 
hebben zich al gemeld! 

 

Bestuur Actief Samenleven 

 

Cor Velting   Fenna Hilgen 

Voorzitter   Secretaris   

                                                        

 

 

                                                                 

 



2. Algemeen 

2.1 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 de Hoogeveense 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. 

2.2. Bestuur 

Het bestuur bestond in 2018 uit Cor Velting 
(voorzitter) en  Fenna Hilgen (secretaris/ 
penningmeester). Het bestuur heeft maandelijks 
vergaderd. 

2.3. Club van 120 

Om over voldoende financiële middelen te 
beschikken heeft AS een Club van 120 opgericht. 
Momenteel zijn er 20 leden van de Club van 120. 
We zijn er trots op dat de meeste clubleden ieder 
jaar verlengen, een aantal steunt ons al sinds de 
oprichting. 

3. Media 

Naast de artikelen in de “papieren” kranten is er 
door de diverse media zoals de Hoogeveense 
Courant, de Krant van Hoogeveen en 
RegioHoogeveen ook met enige regelmaat 
aandacht op Facebook geweest voor de 
activiteiten van AS. 

Artikelen in de papieren kranten: 

• Nomineer vrijwilligers (Krant van 
Hoogeveen) 

• We hopen op prachtige verhalen, Actief 
Samenleven zoekt vrijwilliger van het 
jaar(HC)  

• Worden Henri Groote en Geesje van der 
Weide vrijwilligers van het jaar? (HC) 

• Zonder vrijwilligers geen samenleving, 
wordt Bert van der Weide vrijwilliger van 
het jaar?(HC) 

• De wereld is te individualistisch, wordt 
Ariathy Beeukes vrijwilliger van het 
jaar?(HC) 

• Ik blijf niet op de bank zitten, Marjan 
Bartelds genomineerd voor vrijwilliger van 
het jaar (HC) 

• Ik heb nooit gedacht: ik gooi het bijltje er 
bij neer, Bert Kip genomineerd voor 
vrijwilliger van het jaar(HC) 

• k heb wel duizenden ideeën, wordt 
Monique Oost vrijwilliger van het jaar? 
(HC) 

• We gunnen het hem zo, Bert van der 
Weide is vrijwilliger van het jaar. (HC) 

• Samen een leuk dagje uit. (HC) 

• Inschrijving ouderen4daagse geopend: 
laatste editie moet een groot succes 
worden. (HC) 

• Je weet niet wat je ziet daar boven in de 
lucht: wens van de 74 jarige Beppie 
Verweij wordt vervuld tijdens 
ouderen4daagse.(HC) 

• Ouderen4daagse sluit na vijf jaar af: meer 
dan 350 wensen in totaal vervuld. (HC) 

• Wensen vervuld op 1300 meter hoog: met 
elkaar genieten van prachtige uitzichten  

• Sint pakt uit voor kwetsbare gezinnen. 
(DvHN) 

• Vrolijke kindergezichten bij Vue. (HC) 

• Terugkijken met Stichting Actief 
Samenleven. (Zaanddörpenneis) 

 

 



4. Activiteiten 

4.1 Valentijnsdiner 

Op 13 februari 2018 vierden we onze vijfde 
verjaardag met een Valentijnsdiner. Een diner voor 
genomineerde vrijwilligers en de verkiezing 
“vrijwilliger van het jaar”. Dankzij een donatie van 
ondernemer Marc Debij konden we deze voor de 
2e keer organiseren. Ongeveer 50 genomineerde 
vrijwilligers hebben samen met een geliefde 
kunnen genieten van een heerlijk diner bij 
restaurant Heinrigs.  

De nominaties waren zeer divers en veelal  
voorzien van mooie verhalen. Over een aantal 
nominaties zijn door verslaggeefster Henriette 
Meppelink mooie verhalen verschenen in de 
Hoogeveense Courant.  

De titel “vrijwilliger van het jaar” was dit jaar voor 
Bert van der Weide. Juryleden Leo en Adry 
Molendijk en Henriette Meppelink waren het 
roerend eens over de keuze voor Bert. Bert zet zich 
al meer dan 30 jaar in voor de samenleving in 
zoveel verschillende functies dat het voor dit 
verslag niet op te noemen is. 

Het was een zeer geslaagde en gezellige avond 
waarbij we van veel deelnemers terug kregen dat 
ze het fijn vonden dat ze genomineerd waren. Ze 
voelden zich hierdoor gewaardeerd. 

En daar deden we het voor, het zichtbaar maken 
van het vele vrijwilligerswerk dat wordt gedaan en 
het mobiliseren van waardering voor vrijwilligers. 

Want zonder vrijwilligers ligt toch een groot deel 
van de samenleving stil! 

 

 

 

4.2. Attractiepark Slagharen 

Dit jaar was de bestemming Attractiepark 
Slagharen, een park dat ook voor de iets grotere 
kinderen leuk is. Het liep storm met de 
aanmeldingen en nog geen 24 uur na het online 
zetten van het aanmeldingsformulier zaten de 
bussen vol en hadden we een wachtlijst van meer 
dan 50. Een groot deel van de aanmeldingen 
betroffen cliënten van de voedsel-, kleding-, en 
speelgoedbank.  

Deze keer geen all-inclusive maar wel een tasje 
met een sandwich, een flesje drinken en wat te 
snoepen mee. Dankzij de oranje rugzakjes waren 
de deelnemers in ieder geval goed herkenbaar. 

 

Het weer had echt niet beter gekund en zo 
vertrokken we om half tien met 76 volwassenen, 
101 kinderen en 5 vrijwilligers vanaf Station 
Hoogeveen. De sfeer zat er goed in onderweg en 
de kinderen keken vol spanning uit naar de 
attracties. Om 13.00 uur was het verzamelen voor 
de lunch, een patatje met een snack en wat te 
drinken en daarna kon er weer volop gespeeld 
worden. 

Om kwart over vier stonden de bussen van Gebo 
weer klaar voor vertrek en – het wordt al een 
traditie – de bussen werden Hoogeveen 
binnengehaald twee brandweerauto’s. De 
kinderen genoten er van. 

Nog een lekker ijsje bij Toscana en om half zes 
werd iedereen weer bij het station afgeleverd. Uit 
de reacties bleek dat de kinderen het enorm naar 
de zin hebben gehad. 

Fijn dat deze kinderen die uit financieel kwetsbare 
gezinnen komen na de vakantie ook iets te 
vertellen hebben op school, daar doen we het 
voor! 

 



4.3. Ouderen-4-daagse 

Dit was het dan, de laatste van vijf! Vijf jaren 
ouderen-4-daagse waarbij we ca. 350 wensen 
hebben vervuld en er 95 vrijwilligers actief zijn 
geweest om de wensen te vervullen. 

In een aantal gevallen is er een duurzaam contact 
ontstaan en daar zijn we trots op! 

Dit jaar wel een beetje met een dubbel gevoel, ons 
grootste en meest arbeidsintensieve 
project......maar ook ons leukste project voor de 
laatste keer. Het vinden van sponsoren werd 
steeds moeilijker en soms is het ook goed om iets 
af te sluiten en iets nieuws te beginnen. 

Ook deze keer weer een samenwerking met 
Stichting Welzijnswerk en alle lokale 
thuiszorgorganisaties. Wat ons opviel is de hoge 
werkdruk van medewerkers van de 
thuiszorgorganisaties, er is steeds minder tijd voor 
cliënten, bijvoorbeeld om het samen te hebben 
over een lang gekoesterde wens.  

Een zorgelijke ontwikkeling zowel voor onze 
eenzame ouderen als voor de medewerkers van de 
Thuiszorgorganisaties. 

Deze ouderen-4-daagse hebben we ongeveer 70 
wensen mogen vervullen. Was vorig jaar een 
rondvaart door de Weerribben uiterst populair, dit 
jaar kreeg de Orchideeënhoeve in Luttelgeest de 
populariteitsprijs, maar liefst 12 deelnemers. Een 
dag naar Texel was een goede tweede. Natuurlijk 
ontbraken een bezoek aan Volendam, Wildlands 
en Musea als Museum de Fundatie en het 
Openluchtmuseum in Arnhem niet. 

Er was weer het nodige geregel en gewissel met 
busjes, zonnebloem auto's en inklapbare 
rolstoelen, de juiste vrijwilligers bij deelnemers 
vinden en iedereen geïnformeerd houden. 

De slotmiddag was goed bezocht en met de 
gezellige muziek van het combo L.E.U.K. werd zelfs 
de polonaise gelopen. 

 

En o ja, natuurlijk hadden we ook de ballonvaart, 
met maar liefst 5 deelnemers deze keer en het had 
heel wat voeten in aarde. Te veel wind, te weinig 
wind, te vlagerige wind noem maar op.  

Een keer was het hele gezelschap al verzameld en 
de ballon uit Breda gearriveerd toen de vlucht 
alsnog geannuleerd werd vanwege de wind.  

Uiteindelijk was het op 8 november dan zover, het 
weer was goed en de deelnemers hadden er zin in. 
Er was niet zoveel wind dus er is geen grote 
afstand overbrugd maar de deelnemers hebben 
allemaal genoten. 

En met de ballonvaart kwam er een einde aan de 
ouderen4daagse 2018. Een versie waarop we 
tevreden en dankbaar terugkijken. Dankbaar voor 
de sponsoring zowel van fondsen en stichtingen als 
van lokale ondernemers waardoor we dit project 
hebben kunnen doen. 

 

Dankbaar voor al die vrijwilligers die er gelukkig 
zelf ook plezier aan beleven om voor één dag het 
verschil te kunnen maken voor deze ouderen. 

En zijn we nu dan klaar.......nee natuurlijk niet. 
Deze doelgroep heeft onze harten gestolen. Het 
komend jaar staat er op Nationale Ouderendag 
2019 een grote circustent van “Circus in de Zorg” 
in het centrum van Hoogeveen. Op deze manier 
kunnen we verdeeld over drie voorstellingen in 
totaal 510 ouderen laten genieten van een unieke 
mix van circus, theater en muziek. Het contract is 
al getekend en de fondswerving kan 
beginnen.......... 

 

 

 

 

 



4.3. Sinterklaas-bioscoopevenement 

De 6e editie van het Bioscoopevenement voor de 
Hoogeveense minima gezinnen. Dit jaar hebben 
we gekozen voor een andere opzet en hebben we 
de samenwerking gezocht met vrijwilligers-
organisaties die actief zijn voor dezefde doelgroep. 

Zo is een mooie samenwerking ontstaan met 
Humanitas Zuid-Drenthe, Stichting Leergeld, 
Stichting ONE en de voedsel-, kleding- en 
speelgoedbank Robin Hood.  

Door Vue Hoogeveen werd de nieuwste film 
‘Sinterklaas en de vlucht door de lucht’ 
aangeboden en maar liefst 146 kinderen en 101 
volwassenen hebben genoten. 

 

 

 

In de pauze voor iedereen drinken en oliebollen en 
voor de kleintjes een leuke knuffel. Maar het 
leukst was natuurlijk de entree van Sinterklaas en 
zijn Pieten die veel snoepgoed gingen uitdelen. 

Het was nog niet zo gemakkelijk alle kinderen de 
filmzaal weer in te krijgen na de pauze. Gelukkig 
hadden Sint en de Pieten geen haast en na de film 
gingen veel kinderen nog even op de foto met de 
Goedheilig man.  

 

Verwentassen afleveren bij de Bios  

 

Een verwentas met lekkernijen zoals een door de 
leerlingen van het Alfa collega gebakken kerststol, 
een pakje roomboter, een rollade, een hyacint, 
appelbeignets, een tegoedbon voor frites en niet 
te vergeten een gezinsspel ter waarde van 20 euro 
maakte de ochtend compleet. 

Het was een fantastische ochtend waarbij niet 
alleen de kinderen hebben genoten. Ook voor de 
vrijwilligers van de diverse organisaties was het 
een mooie ochtend, al die glunderende gezichtjes! 

De samenwerking is erg goed bevallen en voor 
2019 gaan we het nog een keer op deze manier 
doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Financiële verantwoording 

5.1. Jaarverantwoording 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Saldo 31-12-2017 
Club van 120 
Dagje uit 2017 
Attractiepark Slagharen 
Ouderen4daagse 2017 
Ouderen4daagse 2018 
Reservering O4D 2018* 
Bioscoopevenement  
Donaties overig 
 

 
€ 1.430,26 
€ 1.650,00 
€ 1.980,00 
€ 4.080.00 
€ 1.500,00 
€ 7.000,00 
€ 550,00 
€ 600,00 
€ 1.570,00 

 
Overheadkosten 
Relatiebeheer 
Valentijnsdiner 
Attractiepark Slagharen 
Ouderen4daagse 2017 
Ouderen4daagse 2018 
Bioscoopevenement 2017 
Bioscoopevenement 
Saldo  
Verschil 
 
 

 
€ 1.186,73 
€ 399,20 
€ 1.783,98 
€ 4.201,98 
€ 1.899,89 
€ 8.440,77 
€ 60,50  
€ 961,51 
€ 1.425,90 
€ 0.20- 
 
 

  
€ 20.360,26 

  
20.360,26 

 

*   het gereserveerde bedrag is voor nog uit te voeren wensen die niet in 2018 konden plaatsvinden en voor 
de controle van de projectadministratie door Mulderij&Partners 

 

5.2. Valentijnsdiner 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

  
 

 
Bloemen 
Bokaal 
Hotelovernachting winnaar 
Diner 

 
€ 135,00 
€ 130,98 
€ 75,00 
€ 1.443,00 

    
€ 1.783,98 

 
Toelichting 
De donatie van € 1.750,00 van Marc Debij voor het Valentijnsdiner is al in 2017 ontvangen zodat er een 
vertekend beeld ontstaat in deze jaarverantwoording. De eigen bijdrage van AS bedraagt € 33,98. 
 
De tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 410,00. 
 
Sponsoren: Landhuishotel Herikerberg (€ 60,00 korting) en Restaurant Heinrigs  (€ 350,00 korting) 
 

 

 



5.3. Attractiepark Slagharen 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Stichting Bladt Charity 
 

 
€ 3.080,00 
€ 1.000,00 
 
 

 
Entree + snackmenu 
Vervoer  
Rugzakje (Sandwich/drinken/snoep) 
Relatiegeschenk chauffeurs 
Drukwerk en enveloppen 
Onkosten vrijwilligers 
 

 
€ 2.460,50 
€ 1.255,00 
€ 432,64 
€ 20,00 
€ 17,74 
€ 16,10 

  
€ 4.080,00 

  
€ 4.201,98 

 
Toelichting  
De eigen bijdrage voor dit evenement is € 121.98. 
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is  € 1.440,00. 
Sponsoren: Toscana Hoogeveen (182 ijsjes), Attractiepark Slagharen (€ 3,75 korting per toegangsbewijs), 
Foox Bergsma (€ 1,80 korting per sandwich), Ballast&Hilbrink (€ 0,90 korting per rugzakje),  
Gebo-tours (2 x 1 uur korting). 
 

5.4.a Ouderen4daagse 2017 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Afrekening Sluyterman van Loo 

 
€ 1.500,00 

 
Uitvoering wensen uit 2017 
Terugbetaling overbruggingskrediet 
Controle projectadministratie 2017 
 
 

 
€ 36,89 
€ 1.500,00 
€ 363,00 

  
€ 1.500,00 

  
€ 1.899,89 

 

5.4.b Ouderen4daagse 2018 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Voorschot Sluyterman van Loo 
Stichting Helene de Montigny 
Stichting Gravin van Bylandt 

 
€ 1.500,00 
€ 4.000,00 
€ 1.500,00 

 
Uitvoering wensen 
Slotmiddag 
Projectkosten 

 
€ 5.875,46 
€ 1.010,43 
€ 1.554,88 

  
€ 7.000,00 

  
€ 8.440,77 

 

 

 



Toelichting 

Het restant van de donatie van Fonds Sluyterman van Loo van € 1.500,00 is begin 2019 ontvangen. 

In het bedrag van de post uitvoering wensen is een reservering opgenomen van  € 200,00 voor het nog 
vervullen van wensen die niet in 2018 konden plaatsvinden. 

In het bedrag van de post projectkosten is een bedrag gereserveerd van € 350,00 voor de controle van de 
projectadministratie door Mulderij & Partners. 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 7.000,00. 
Sponsoren: De Zonnebloem (korting op de ballonvaart), Feijenoord (Tickets en rondleiding door stadion), 
Beauty en Kuurinstituut Nolderwoud (beautybehandeling en manicure), Broekhuis Autobedrijf (beschikbaar 
stellen auto's), Autobedrijf Wemmenhove (beschikbaar stellen busjes), BenFleuri (korting op de bloemen), 
Stichting Welzijnswerk (beschikbaar stellen bus), Reina Comello (twee massages), Kapper Danielle (haar en 
visagie Fotoshoot), Martin Schonewille (professionele fotoshoot), Dorpshuis De Wenning (koffie en thee 
Huifkartocht), Theater de Tamboer (4 tickets Bluesfestival), De Wemmenhoeve (huifkartocht). 

 
5.5. Bioscoopevenement 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Stichting Leergeld 

 
€ 500,00 
€ 100,00 
 

 
Drukwerk 
Verwentassen 
Oliebollen en toebehoren 
Onkosten vrijwilligers 

 
€ 75.20 
€ 524,03 
€ 324,78 
€ 37.50 
 

  
€ 600,00 

  
€ 961.51 

 
Toelichting 
In 2019 zijn nog donaties ontvangen voor dit evenement van Humanitas Afdeling Zuid-Drenthe (€ 220.00), 
Speelgoedbank Robin Hood (€ 50.00) en het Leger des Heils (€ 50.00). Hierdoor is uiteindelijk de eigen 
bijdrage voor AS € 41,51. 
De kosten voor de gezinsspellen en de inhuur van Sinterklaas zijn betaald door de andere deelnemende 
vrijwilligersorganisaties. 
 
De reële tegenwaarde van de sponsoring is € 3.850,00. 
Sponsoren: VUE Cinema (entree en pauzedrankje), Ben Fleuri (Hyacinten), Alfa Collega (Kerststollen), De Graaf 
Industriële Bakkers (Appelbeignets), Groothandel Bergsma Foox (roomboter), Snackbar ’t Smikkelhuus 
(tegoedbon familiezak frites).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6. Diversen 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Overige donaties en giften 
Donatie mw Ter Weel 
Donatie Jans Berghuis & gasten 
Donatie dhr de Jong 
Donatie emmer slotmiddag O4D 
Donatie mw Duinkerken 

 
 
€ 100,00 
€ 1.150,00 
€ 50,00 
€ 240,00 
€ 30,00 

 
Overhead 
Bankkosten 
Website 
Kantoorruimte 
Kantoorkosten 
Onkosten bestuursleden 
Diversen 
 
Relatiebeheer 
Club van 120 
Overig 
 

 
 
€ 141,77 
€ 170,55 
€ 87,22 
€ 440,95  
€ 36,30 
€ 309,94 
 
 
€ 192,41 
€ 206,79 
 

 
Toelichting 
De kosten voor de kantoorruimte zijn dit jaar zo laag gebleven doordat Humanitas Zuid-Drenthe in verband 
met medegebruik van het kantoor 50% van de maandelijkse lasten voor energie en internet heeft betaald. 
Daarnaast was er bijdrage van € 500,00 vanuit het project ouderen-4-daagse. 
   

5.7. Controle administratie 
Mulderij&Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2018 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. 

 

6. Plannen voor 2019 

Op 2 mei staat het jaarlijkse dagje uit voor minima gezinnen gepland in de vakantie. Dit jaar is 
Attractiepark Drouwenerzand de bestemming. 

Op 4 oktober, de Nationale Ouderendag komt Circus in de Zorg naar in Hoogeveen. Hiervoor hebben 
we de samenwerking gezocht met alle zorginstellingen, welzijnswerk, thuiszorgorganisaties en 
ouderengroepen. 

Tot slot op 30 november het Bioscoop-Sinterklaas evenement waarbij we hopen dat ongeveer 100 
minima gezinnen een hele fijne ochtend hebben. 

Een uiteraard is er altijd ruimte voor dat wat op ons pad komt! 


