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R E A C T I E F 
i samen even 

Samen investeren in een 
leefbare samenleving! 

Voorwoord 
Het streven van Stichting Actief Samenleven is om zo'n 4 tot 5 maal per jaar een project te organiseren voor 
kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare situatie, woonachtig in de Gemeente Hoogeveen. Dit 
is volgens ons weer prima gelukt in 20171. 

Op Valentijnsdag 2017 organiseerden we voor het eerst het Valentijnsdiner. Een evenement waar we 50 
genomineerden (vrijwilligers bij een club, vereniging, buurthuis, diaconie of een verzorgingstehuis) samen 
met een geliefde een diner hebben aangeboden. Een uniek project die we in samenwerking met de 
Hoogeveensche Courant, Heinrigs restaurant en Mare Debij hebben kunnen organiseren. Aan het eind van 
deze fantastische avond hebben we de inmiddels 92 jarige Aly van der Sleen mogen uitroepen tot dé 
Vrijwilliger van het Jaar. 

In de zomerperiode hebben we met dank aan het Nationaal Fonds Kinderhulp maar liefst 100 gratis kaarten 
weg mogen geven voor een bezoek aan de Beekse Bergen en Wildlands. Volgens ons hebben een mooi 
aantal gezinnen die zich normaal gesproken een bezoek aan een dierentuin niet kunnen veroorloven enorm 
genoten van een geweldige dag uit. 

Op 2 september 2107 was het dan zover. de laatste zaterdag voordat de scholen de maandag daarop 
weer zouden beginnen. Het jaarlijkse uitstapje voor gezinnen die cliënt zijn bij de Voedsel- en Kledingbank 
in Hoogeveen. Dit jaar was de bestemming Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Twee dubbeldekker
bussen van GEBO Tours zaten helemaal vol met opgewonden kinderen om samen op deze dag een mooie 
afsluiting van de vakantieperiode te gaan beleven. En mooi was deze dag. 

In de zomer werd ons door Actium Wonen in het complex de Oosterhof in Pesse een mooie kantoorruimte 
aangeboden en dat tegen een hele kleine vergoeding. Wat fijn dat deze woningbouwcorporatie zo 
maatschappelijk betrokken is! Na wat geklus zijn we per 1 oktober officieel gevestigd op het kantooradres 
en hebben we een fijne werkplek en mooie en professionele uitvalsbasis voor onze stichting. 

Het 2e weekend van oktober 2017. De 4e editie van de Ouderen4daagse. Een groot en kostbaar project 
waar in 2017 ruim 87 lang gekoesterde wensen van kwetsbare en eenzame ouderen van 70+ en zelfstandig 
woonachtig binnen de Gemeente Hoogeveen in vervulling zijn gegaan. Kleine wensen tot wat grotere 
wensen met als klapstuk een geweldig spectaculaire landing van de jaarlijkse luchtballonvaart. Dit heeft de 
krant ruimschoots gehaald. 

9 december 2017. De 5e maal dat we dit mochten organiseren. Het Bioscoopevenement bij Vue Cinema in 
Hoogeveen voor gezinnen die (helaas) gebruik mogen maken van de diensten van de Voedsel- en 
Kledingbank in de Gemeente Hoogeveen, Ruim 320 kinderen en ouders hebben genoten van een gratis 
filmvoorstelling van Bigfoot Junior. Een prachtige zaterdagochtend waar alle aanwezigen in de pauze hebben 
kunnen genieten van drinken en ruim 700 oliebollen die werden aangeboden door Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Na afloop hebben alle 80 gezinnen een mooie tas met luxe boodschappen mee naar huis 
kunnen nemen. 

Mooi dat we dit allemaal weer hebben kunnen realiseren door zowel de financiële steun van grote fondsen 
maar ook zeker door de steun van de lokale ondernemers in de Gemeente Hoogeveen. 

Kortom, we kijken weer terug op een prachtig jaar! 

Bestuur Actief Samenleven, 

Cor, Fenna en Jan 

2 



• I 

ACTIEF 
samen even 
Samen invesieren in een 
leefbare samenievingl 

l.Algerneen 

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 in 2017 uit Cor Velting (voorzitter), Fenna Hilgen (secretaris/penningmeester) en Jan 
Wessels (algemeen bestuurslid). Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. 

In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Jan Wessel aangegeven om begin 2018 te willen 
stoppen als bestuurslid. 

We gaan opnieuw op zoek naar bestuursleden om het team te versterken. Gelukkig hebben we veel 
vrijwilligers die mee willen denken en doen. 

1.3. 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. Het komende jaar zullen we proberen op de Club van 120 uit te 
breiden. 

2. Activiteiten 

2.1. Valentijnsdiner 
Op 14 februari 2017 was het zover, ons eerste Valentijnsdiner! Bestemd voor vrijwilligers in de gemeente 
Hoogeveen die wel eens in het zonnetje gezet mochten worden. Nomineren kon via het aanmeldformulier 
op onze website. We kregen voldoende aandacht in de pers en in de weken voorafgaand verscheen er van 
de hand van verslaggeefster Henriette Meppelink van de Hoogeveensche Courant wekelijks een mooi 
verhaal over een genomineerde. Een onafhankelijke jury bestaande uit Leo Molendijk, Henriette Meppelink 
en Mare Debij hebben zich over de genomineerde gebogen en uiteindelijk hebben we 50 vrijwilligers en 
een geliefde een diner kunnen aanbieden bij Heinrigs Restaurant. 

Tot vrijwilligster van het jaar is gekozen de 92-jarige Aly van der Sleen, zij was 
genomineerd door haar kleindochters Danique en Anouk. Ongelooflijk hoe kwiek 
deze dame nog was en hoeveel tijd ze in het vrijwilligerswerk in het Knooppunt en 
voor de kerk stak en daarnaast iedere dag als mantelzorger op bezoek bij haar zus. 
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Samen investeren in een 
leefbare samenleving! 

Petje af voor deze krasse dame! Inmiddels hebben Aly en haar kleindochter Danique genoten van de prijs 
die Aly had gewonnen, een heerlijk weekendje weg bij Landgoedhotel Herikenberg. 

Het was een hele gezellige avond en de vrijwilligers hebben ervan genoten dat ze even in het zonnetje 
werden gezet en dat er een zichtbare waardering was voor hun inzet in de lokale samenleving, op welk 
gebied dan ook. 

2.2. Attractiepark Duinen Zathe 
Deze keer de keuze voor Attractiepark Duinen Zathe, de eigenaar van het park zit in ons netwerk en we 
konden een behoorlijke korting krijgen. Daarnaast is het park inclusief eten en drinken, voor de ouders 
prettig zodat ze nergens op hoeven te letten en ook voor ons zodat we geen 180 tasjes in hoefden te 
pakken dit jaar. 

De weersvoorspellingen voor het dagje uit naar Attractiepark Duinen Zathe waren niet geweldig dus we 
waren best even bezorgd maar dat bleek niet nodig, het was een mooie en zonnige dag met maar een 
klein beetje regen maar daar hadden de kinderen geen last van. 

Dit jaar hebben we er voor gekozen om het uitje te laten plaatsvinden in het laatste weekend van de 
zomervakantie, zo hadden deze kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen ook iets te vertellen op school. 

We hebben posters opgehangen bij de voedsel- en kledingbank en cliënten van deze organisaties konden 
zich bij ons opgeven voor het uitje. En alhoewel het niet zo'n storm liep als vorig jaar waren de bussen snel 
gevuld. Achteraf bleek dat het voetbalseizoen al was begonnen en dat daardoor een aantal kinderen niet 
van de partij konden zijn. 

Met twee bussen onderweg zat de stemming er al goed in, aangekomen in het park werd er volop 
gespeeld en ook gegeten en gedronken op zijn tijd. 

Rond half vijf vertrokken we weer huiswaarts waarbij de bussen het laatste stuk werden ingehaald door de 
Brandweer van Hoogeveen, een heel spektakel waar de kinderen enorm van hebben genoten. Nog even 
een ijsje bij ijssalon Toscane om de dag compleet te maken en rond half zes stond iedereen weer op het 
station. 
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Het was weer een geslaagde dag en de reacties van de kinderen hartverwarmend. We hopen dat we 
volgend jaar weer in de gelegenheid zullen zijn om een dagje uit te organiseren voor deze doelgroep maar 
dan gaan we toch weer kijken naar een mogelijkheid in de mei-vakantie. 

2.3. Ouderen-4-daagse 
Op 6 september ging 2017 ging de eerste wens van de ouderen-4-daagse 2017 al in vervulling, een 
uitstapje voor zes senioren naar de Drentse Seniorendag waar ze volop hebben genoten van muziek en 
lekker eten. De eerste van de 84 wensen die we hebben mogen vervullen. 

Ook dit jaar weer in samenwerking met de Stichting Welzijnswerk en alle grote thuiszorgorganisaties in de 
gemeente Hoogeveen. Op 5 juli hadden we het eerste overleg met de werkgroep en na nog even terug te 
hebben gekeken naar het afigelopen jaar kon de voorpret beginnen. De werkgroep leden konden gelijk de 
flyers meenemen om uit te delen aan hun cliënten om ze vast aan het denken te zetten. 

Veel animo voor een boottocht op de Nationale Ouderendag op 6 oktober, maar liefst vijftien deelnemers 
hadden zin in een tocht over de Weerribben en Giethoorn, onderweg met erwtensoep en voor het 
huiswaarts gaan een heerlijk stampotbuffet. Helaas voor een aantal deelnemers verliep de terugreis niet 
vlekkeloos. Voor het eerst dit jaar hebben we gebruik gemaakt van de Zonnebloemauto voor vervoer van 
mensen in een rolstoel en deze auto vertikte het om te starten aan het einde van de trip, zodat vijf 
deelnemers in een koude en donkere auto hebben moeten wachten tot dan eindelijk de wegenwacht 
kwam en die het euvel gelukkig kon verhelpen. De volgende dag hebben we de deelnemers maar even een 
bloemetje gebracht voor het ongemak en dat konden ze wel waarderen! Gelukkig hebben we verder 
zonder enig probleem en met veel plezier gebruik kunnen maken van de Zonnebloemauto. 

1 O o k weer voldoende animo voor uitstapjes naar Volendam (op de foto links de 91-

De bedoeling was om op de terugweg nog iets met de groep te gaan eten onderweg maar een van de 
deelnemers kreeg op de terugreis last van hartritmestoornissen en werd per ambulance afgevoerd naar het 
ziekenhuis in Zwolle. De schrik zat er goed in en de groep wilde liever naar huis. Een paar weken laten 
hebben we de groep alsnog een gezamenlijke maaltijd aangeboden en gelukkig was de mevrouw met de 
hartritme stoornis ook van de partij zodat er samen met de vrijwilligers toch nog op een leuke manier kon 
worden afgesloten. 

jarige mevrouw Gatsonides), de Orchideeënhoeve, het Dolfinarium, de Panda's in 
Ouwehand, het Rijksmuseum, Paleis Soestdijk en Madurodam deden het goed. Met 
dank aan al die vrijwilligers omdat de begeleiding veelal een op een is. 

De trip naar Volendam liep helaas niet zo af als gepland. 
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Natuurlijk ontbraken rondvluchten, ballonvaarten, 
schoonheidsspecialiste en familiebezoeken niet. De familie rechts was 
in verband met hun slechte mobiliteit al 8 jaar niet meer bij hun 
dochter in Terneuzen geweest en dankzij de Zonnebloem auto en 
vrijwilliger Jose die autorijden echt leuk vindt kon deze wens in 
vervulling gaan. En wat hebben ze genoten! 

Meestal starten we de ouderen-4-daagse met de ballonvaart maar dit 
jaar zat het niet zo mee met de weersomstandigheden en nadat de 
vaart een aantal keren moest worden afgelast kon die uiteindelijk dan 
op 30 oktober plaatsvinden. Een prachtige vaart met een spannend 
einde omdat de ballon na de landing kantelde. 

Gelukkig is alles goed afigelopen en hebben we zelfs de voorpagina van het Dagblad 
van het Noorden gehaald. 

Zoveel mogelijk zijn alle wensen in het weekend van 6 tot 9 oktober vervuld, soms 
was dit in verband met de aard van de wens niet mogelijk. Zoveel vrijwilligers zijn er 
mee op stap geweest en dit jaar hebben we voor een aantal grotere uitstapjes 
gewerkt met vrijwillige coördinatoren die o.a. de contacten met de deelnemers en 
vrijwilligers hebben verzorgd. 

Op maandagmiddag 9 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse gezellige afsluiting. Ook dit jaar hebben 
we weer gekozen voor het Alfa-college waarbij leerlingen de activiteit hebben verzorgd op het gebied van 
parkeeraanwijzingen, catering en verzorging. Een mooie ontmoeting tussen jong en oud. 
Het combo L.E.U.K. zorgde voor de muzikale omlijsting en er werd volop meegezongen. 

Kortom, we kijken weer terug een een fantastisch evenement met vele blije gezichten en mooie verhalen. 
Een evenement dat niet mogelijk zou zijn door al die sponsoren zowel van landelijke fondsen als lokale 
ondernemers en zeker niet zonder al die vrijwilligers die zo liefdevol een dag op stap zijn geweest met een 
oudere. 

We gaan proberen om in 2018 nog een keer de ouderen-4-daagse te organiseren, dan hebben we het vijf 
jaar gedaan en dan is het mooi geweest. Dan is het tijd om iets anders te gaan organiseren voor onze 
kwetsbare ouderen. 

2.4 Bioscoop-evenement 
Met de film Big-Foot junior was het op zaterdag 9 december al weer voor de vijfde keer dat het Bioscoop
evenement plaatsvond. Met 280 deelnemers uit 80 gezinnen van de voedsel-en kledingbank was het weer 
een gezellige ochtend. 

Oliebollen en limonadesiroop in de pauze en een kopje koffie voor de ouders en natuurlijk ontbrak de 
jaarlijkse tas met lekkers voor de feestdagen niet. 
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samen even 

3.Media 

Naast de stukken in de "papieren" kranten is er door de diverse media zoals de Hoogeveensche Courant, de 
Krant van Hoogeveen en RegioHoogeVeen ook met enige regelmaat aandacht op Facebook geweest voor de 
activiteiten van AS. 

/A/gemeen 
"Stichting Actief Samenleven geeft kaarten weg voor Safaripark en Wildlands" (HC) 
"Stichting Actief Samenleven krijgt 500 euro van De Peddelaars" (HC) 
"Actief Samenleven stelt zich voor aan Pesse". (HC) 
"Oudejaarsuitzending RTV-Drenthe Hemmeltied" 

Valentijnsdiner 
"Stichting zoekt vrijwilliger van het jaar" 
"Interview Anouk in de Middag bij RTV Drenthe". 
"Vrijwilligers in het zonnetje" (Krant van Hoogeveen) 
"Stichting zoekt vrijwilligers voor leuke avond" (Krant van Hoogeveen) 
"Marrie Oelen al 20 keer genomineerd voor vrijwilliger van het jaar" (HC) 
"Verkiezing voor vrijwilliger van het jaar tijdens Valentijn" (HC) 
"Danique Staal geeft oma (90) op voor vrijwilliger van het jaar". (HC) 
"We doen dit niet alleen, maar met de hele club". (HC) 
"leder kind reageert hetzelfde op speelgoed". (HC) 
"Aly van der Sleen is Vrijwilliger van het jaar 2017". (HC) 
"Aly van der Sleen krijgt taart van de week"(HC) 

Dagje uit attractiepark Duinen Zathe 

"Dagje uit met Stichting Actief Samenleven" (Krant van Hoogeveen) 

OuderenAdaagse 

"Wensen aanmelden voor ouderen4daagse is nog mogelijk. (HC) 
"Stichting Actief Samenleven verloot ballonvaart"(HC) 
"Interview RTV Drenthe voor programma De Brink 7 september 2017" 
"Ouderen4daagse wordt afgesloten met feestelijke middag" (HC) 
"Ik zou dit wel de hele dag willen, Vliegen met Stichting Actief Samenleven" (HC) 
"Ouderen in de wolken dankzij project Ouderen4daagse (krant van Hoogeveen) 
"Zenuwachtig, wie...ik....nee hoor, de 96 jarige Alie Blokzijl is klaar voor de ballonvaart" (DvhN) 
"96-jarige ballonvaarder heeft genoten, behalve van de landing" (DvhN) 
"Een droom die werkelijkheid wordt, met luchtballon wegvliegen op de wind" (HC) 
Bioscoop-evenement 
"Veel animo voor bioscoopbezoek. Stichting Actief samenleven beleeft lustrum" (HC) 
"Jubileumeditie bioscoopbezoek Actief Samenleven, gespannen gezichtjes bij Vue Bioscoop" (HC) 
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4. Financieel 

4.1 Jaarverantwoording 

inkomsten Uitgaven 
Saldo 2016 € 617,72 Overheadkosten € 1.848,77 
Club van 120 €2.310,00 Relatiebeheer € 179,56 
Valentijnsdiner € 1.750,00 Valentijnsdiner € 1.998,94 
Attractiepark Duinen Zathe *) € 900,00 Attractiepark Duinen Zathe € 2.950,38 
Ouderen4daagse 2016 € 3.130,00 Ouderen4daagse 2016 € 2.807,04 
Ouderen4daagse 2017 € 11.500,00 Ouderen4daagse 2017 € 11.173,43 
Bioscoop-evenement € 1.047,70 Bioscoopevenement € 1.159,06 
Donaties overig € 602,50 Bioscoop-evenement 2016 € 60,50 
Valentijnsdiner 2018 € 1.750,00 Saldo per 31-12-17 € 1.430,26 

Verschil € 0,02-

€ 23.607,92 € 23.607,92 

*) het nationaal fonds kinderhulp heeft een donatie toegezegd van 1.980,00 euro, in verband met grote 
drukte rondom de actie pepernoot zijn ze niet in staat geweest om dit bedrag in 2017 uit te keren zodat er 
een vertekend beeld is omtrent de eigen bijdrage van Actief Samenleven. Het bedrag is op 12 januari 2018 
ontvangen. 

4.2 Valentijnsdiner 
Ontvangsten 
Donatie Debij & Burgers Schoonmaakcombinatie 

€ 1.750,00 

Uitgaven 
Cadeauzakje 
Bokaal "vrijwilliger van het jaar" 
Bloemen juryleden en meest genomineerde 
Onkostenvergoeding muzikant 
Diner Heinrigs 
Kaartjes en waardecheques 

Eigen bijdrage € 248,94 

€ 1.998,94 
€47,23 
€ 130,98 
€ 70,00 
€ 30,00 
€ 1.645,00 
€ 75,73 

Sponsoring 
Landhuishotel Herlkerberg (2 overnachtingen, 2 x ontbijt en 2 x diner). Restaurant Heinrigs (€ 3,50 korting per 
couvert). De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 540,00. 
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4.3 Attractiepark Puinen Zathe 
Ontvangsten € 900,00 
Bladt Charity €900,00 
Nationaal Fonds Kinderhulp*) 

Uitgaven € 2.950,38 
Posters € 3,63 
Presentje voor buschauffeurs €10,00 
Onkostenvergoeding extra auto € 20,00 
laOIJsjes €45,00 
Toegang Duinen Zathe € 1.613,00 
Gebo-tours € 1.258,75 

Eigen bijdrage Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een bedrag toegezegd van € 1.980,00, dit bedrag is op 12 januari 
2018 ontvangen waardoor er over 2017 een vertekend beeld is omtrent de eigen bijdrage van AS, uiteindelijk is de 
eigen bijdrage van AS € 70,38. 

Sponsoring 
Toscana Hoogeveen € 0,95 korting per ijsje 
Attractiepark Duinen Zathe € 5,00 korting per toegangsbewijs 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 1.056,00 

4.4 Ouderen-4-daagse 2016 
Ontvangsten € 3.130,00 
Afrekening RCGAK € 1.750,00 
Afrekening Sluyterman van Loo €1.380,00 

Uitgaven €2.807,04 
Terugbetaling overbruggingskrediet Offerein € 2.500,00 
Projectcontrole door Mulderij&Partners € 307,04 

4.5 Ouderen-4-daagse 2017 
Ontvangsten € 11.500,00 
VSB Fonds € 3.500,00 
Voorschot Sluyterman van Loo € 1.500,00 
Fundatie Santheuvel Sobbe € 3.500,00 
Stichting Gravin van Bylandt € 1.500,00 
Overbruggingskrediet Offerein €1.500,00 

Uitgaven € 8.610,78 
Uitvoering wensen 
Specificatie in verband met de leesbaarheid van het verslag niet vermeld, wel op 
afspraak in te zien. 



Slotbijeenkomst 
Vergoeding combo L.E.u'.K. 
Bloemen 
Bioscoopbonnen leerlingen Alfa College 
Catering Alfa College 
Drukwerk (bloemenkaartjes en waardecheques 

€ 150,00 
€ 260,00 
€ 88,00 
€ 765,50 
€ 78,15 

€ 1.341,65 

Projectkosten 
Flyers 
Reis- en onkostenvergoeding voorzitter 
Reis-en onkostenvergoeding secretaris 
Bijdrage overheadkosten 

€ 1.221,00 

€ 121,00 
€ 350,00 
€ 250,00 
€ 500,00 

Reservering controle projectkosten door Mulderij&Partners € 350,00. 

Eigen bijdrage Dit is afhankelijk van de afrekening van het Fonds Sluyterman van Loo. 

Sponsoring 
De Zonnebloem (korting op ballonvaart), VMNN (vervoer). Piloot Jan Bouwmeester (korting en 
landingskosten). Stichting Welzijnswerk (vervoer) Broekhuis autobedrijf (ven/oer). Autobedrijf 
Wemmenhove (vervoer), Tea Time Echten (vier High Tea's), Limo Service Drenthe (rondrit). Beauty 
en Kuurinstituut Nolderwoud (twee behandelingen), PEC Zwolle (shirt en thuisbezoek speler), 
Andre Rieu Productions (twee toegangsbewijzen nieuwjaarsconcert), Schildersbedrijf van Essen 
(schilderen appartement), BenFleuri (korting). Alfa College (organisatie slotmiddag). 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 8.500,00. . 

Eigen biidrage In 2018 volgt nog de nota voor het transport van de film, dit is € 60,50. De totale eigen bijdrage van AS 
komt dan op € 171,86. 

Sponsoring 
VUE Cinema (entree), Ben Fleuri (Hyacinten), Alfa College (Kerststollen), De Graaf Industriële Bakkers (Appelbeignet), 
Groothandel Bergsma (roomboter). Snackbar 't Smikkelhuus (tegoedbon familiezak friet). 

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 3.920,00. 

4.6 Bioscoop-evenement 
Ontvangsten 
Donatie-emmer gezellige middag ouderen4daagse 
Donatie Kinderhulp 

€ 347,70 
€ 700,00 

€ 1.047,70 

Uitgaven 
Drukwerk (flyers, tegoedbonnen friet en brief voor in de tas) 
Oliebollen, servetten en poedersuiker 
Rollades 
Bak en braadproduct 
Tassen 
Lunch vrijwilligers 
Treinticket vrijwilliger 
Cadeau jarig kind 

€ 94,83 
€ 372,47 
€ 506,37 
€ 58,50 
€48,30 
€ 55,60 
€ 12,00 
€ 10,99 

€1.159,06 
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4.7 Diversen 
Ontvangsten 
Overige donaties en giften 
Toerclub de Peddelaars 
Gift Jose Hilbrink 
Donatie Aly de Boer 

€ 
€ 
€ 

500,00 
27,50 
75,00 

€ 602,50 

Uitgaven 
Overheadi(osten 
Bankkosten 
Website 
Kantoorkosten 
Onkosten bestuursleden 
Diversen 
Reiatiebelieer 
Club van 120 
Overig 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

141,90 
598,99 
564,42 
147,55 
395,91 

106,00 
73,56 

€ 1.848,77 

€ 179,56 

4.8. Rapport van bevindingen door Mulderij &. Partners 
Mulderij&Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2017 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. 

S.PIannen voor 2018 

De voorlopige planning voor 203.8 ziet er als volgt uit: 

13-02-18 Valentijnsdiner. Ter gelegenheid van onze 5e 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 
worden gekozen. 

Deze avond wordt gesponsord door Mare Debij en Heinrigs restaurant. 

03-05-18 Dagje uit voor gezinnen van de voedsel- en kledingbank. Onder voorbehoud van 
financiering. 
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REACTIE 
f ^ l 1 samen even 

Samen investeren in een 
leefbare samenleving! 

05-10-18 t/m 08-10-17. Ouderen4daagse. Een project waarbij wensen van kwetsbare senioren 
worden vervuld. Onder voorbehoud van financiering. 

08-12-18 Bioscoop-evenement voor gezinnen van de voedsel- en kledingbank. Onder voorbehoud 
van financiering. 
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