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B B B I Samen invesieren in een 

leefbare samenievingi 

Voorwoord 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Actief Samenleven. Een jaar waarin we hele mooie 
dingen hebben beleefd en een jaar waar - net zo als in een mensenleven - dingen soms anders lopen dan 
gedacht. 

Zo ging het gezins-outdoor event niet door vanwege het afhaken van een grote sponsor en kon de 2e vlieg-
met-me-meedag geen doorgang vinden vanwege bestuurlijke perikelen op het vliegveld Hoogeveen. 
De organisatoren van het Hune-festival besloten dat het festival niet doorging waardoor we ook geen 
kaarten konden geven aan cliënten van de voedselbank. 

En dat was wat er allemaal niet was maar wat was er wel er was een uitstapje naar de Dierentuin in 
Emmen met cliënten van de Noorderbrug. Er was een oüderen4daagse waarbij we in vier dagen honderd 
wensen van eenzame en/of kwetsbare ouderen hebben vervuld en er was het 2e Bioscoopevenement voor 
gezinnen die zijn aangesloten bij de Voedsel- en/of Kledingbank. 

Er was ook ontroering en dankbaarheid. Ontroering over de vele mooie ontmoetingen en dankbaar dat we 
er bij mochten zijn en deze activiteiten konden organiseren. 

We kijken terug op een heel succesvol jaar en met een nieuw bestuurslid er bij zijn we al weer volop bezig 
met de plannen voor 2015. We wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. 

Bestuur Stichting Actief Samenleven 
Cor Velting, Fenna Velting-Hilgen en Roger Ridderbroek 

Tiendeveen, februari 2015 

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 

Bij de start van 2014 bestond het bestuur uit twee leden, te weten een voorzitter en een 
secretaris/penningmeester. Deze functies waren ingevuld door Cor Velting en Fenna Velting-Hilgen. De 
ambitie was om het bestuur in 2014 uit te breiden met twee leden en in april 2014 is Relinde van der Wal 
aangetreden als aspirant-bestuurslid. 
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Helaas bleek na een aantal maanden dat zij deze werkzaamheden niet kon combineren met haar andere 
activiteiten waardoor we in augustus afscheid van elkaar hebben genomen. 

Vanaf 1 november is Roger Ridderbroek aangetreden als aspirant-bestuurlid en hij is per 1 januari 2015 
toegetreden tot het bestuur en dit zal per 1 maart geformaliseerd worden bij de Kamer van Koophandel. 

Voor 2015 is de ambitie om het bestuur nog met 1 persoon uit te breiden. 

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. Het aantal 
leden in 2014 was 17 en inmiddels hebben een aantal daarvan al hun lidmaatschap verlengd en zijn er ook 
een aantal leden bijgekomen. 

In maart en in juni worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd om meer leden te werven. De 
netwerkbijeenkomst in maart zal zich met name richten op de ondernemers in de gemeente de Wolden en 
de bijeenkomst in juni zal zich richten op de ondernemers in de gemeente Hoogeveen. 

Het streven om 50 leden te werven in 2014 is niet gehaald, dit bleek te ambitieus. De doelstelling voor 2015 
is nu om 30 nieuwe leden binnen te halen. 

2. Activiteiten 
I 
2.1. "Noorderbrug" evenement 

Eind 2013 kwamen we als stichtingsbestuur in gesprek met Sandra Kroonstuiver-Kloosterman. Zij werkt als 
activiteitenbegeleidster bij "de Noorderbrug" en zij gaf aan dat er door de toegenomen bezuinigingen 
nauwelijks nog geld is om een uitstapje te maken met de cliënten en dat zij dit heel erg missen. Een 
uitstapje naar het Dierenpark in Emmen stond al enige tijd op het verlanglijstje. "De Noorderbrug" is er 
voor mensen met een handicap of chronische ziekte en is specialist op het begeleiden van mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een auditieve handicap (doof of slechthorend). 

Voor AS aanleiding om dit evenement te gaan organiseren. Het Dierenpark Emmen bleek bereid een 
behoorlijke korting te geven op de entreebewijzen, het DELA goededoelenfonds heeft een bedrag 
gedoneerd en Recreatiecentrum van Harte heeft een patatje aangeboden. 

Het vervoeren van een groep mensen met een beperking is een behoorlijk logistiek gebeuren. Daarvoor is 
contact opgenomen met vervoersbedrijf VMNN dat belangeloos een zestal bussen beschikbaar heeft 
gesteld. Onder het personeel was een oproep gedaan voor vrijwilligers, waarop spontaan werd gereageerd 
door een groot aantal chauffeurs. Zij hebben op hun vrije dag geheel belangeloos het vervoer voor hun 
rekening willen nemen. 

Ook bij "de Noorderbrug" waren er veel vrijwilligers en personeelsleden bereid om op hun vrije dag mee te 
gaan om cliënten van "de Noorderbrug" te begleiden. 
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Op zaterdag 24 mei 2014 hebben we met 33 cliënten van de Noorderbrug Hoogeveen en 17 vrijwilligers het 
Dierenpark in Emmen bezocht. Mede ook door het prachtige weer is het een onvergetelijke dag geworden. 
De groep heeft naast het bezoek aan het Dierenpark ook een exclusief bezoek mogen brengen aan de 
stallen van de olifanten, iets waar normaal geen bezoekers worden toegelaten. 
In de stallen werden ook de indrukwekkende opnames bekeken van de geboorte van het olifantje Radza 
junior op 16 mei. 

2.2. Ouderen4daagse 

Het zal zo oktober/november 2013 zijn geweest toen we aan het bedenken waren welke evenementen we 
als Stichting Actief Samenleven wilden gaan organiseren in 2014 en we raakten erg geïnspireerd door de 
afleveringen van Geer & Goor in het kader van het Nationaal Ouderenfonds. 

Het idee van wensen vervullen voor kwetsbare en/of eenzame ouderen in de regio Hoogeveen was geboren 
en we besloten om dit te gaan organiseren rond de Nationale Ouderendag op 3 oktober 2014. De gedachte 
was om te starten op 3 oktober en de wensen te gaan vervullen op 3,4 en 5 oktober om vervolgens dit 
evenement te gaan afsluiten op maandagmiddag 6 oktober met een gezellige middag voor de deelnemers 
en vrijwilligers en zo hadden we ineens een ouderen4daagse. 

Maar ja, hoe doe je dat dan vervolgens, hoe bereik je de doelgroep en hoe komt je aan voldoende 
financiële middelen. We zijn begonnen bij de Stichting Welzijnswerk (SWW) in Hoogeveen en na een 
uitgebreid gesprek met de ouderen coördinator van deze Stichting hebben we besloten om de wensvragers 
te gaan bereiken via de thuiszorgorganisaties. Eind november is de brief de deur uit gegaan om de thuiszorg 
organisaties uit te nodigen voor een verkenning en op 12 december heeft het eerste overleg 
plaatsgevonden met het SWW en de thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, de Zorgzaak en 
BeterThuisWonen. 

Er werd heel enthousiast gereageerd en de deelnemers gingen na het eerste overleg terug naar hun 
organisaties om dit te bespreken en gelukkig kregen alle deelnemers de tijd en de ruimte van hun 
werkgevers om te participeren in dit project. Er is een mooi samenwerkingsverband ontstaan waarbij de 
deelnemers elkaar onderling ook steeds beter wisten te vinden. Als randvoorwaarde voor het project 
hebben we besloten om in te steken voor maximaal 100 wensen die gemiddeld maximaal 100,00 euro per 
wens zou gaan kosten. 

Zaak dus om voldoende financiële middelen bij elkaar te sprokkelen om de projectbegroting van 10.000,00 
te dekken. Na de toezegging van een aantal landelijke en lokale fondsen kon er officieel worden gestart met 
het project. De medewerkers van de thuiszorgorganisaties zijn met hun cliënten het gesprek aangegaan 
over eventuele wensen en zij hebben het formulier ingevuld. Omdat het even duurde voordat de financiële 
randvoorwaarde was ingevuld hebben deze gesprekken pas in de zomer kunnen plaatsvinden en was op 1 
september 2014 de officiële sluitingstermijn voor het indienen van de wensen. 

En hoe bijzonder was het dat wij op 1 september 2014 precies 100 aanmeldingen hadden ontvangen! 

Uiteindelijk hebben we 111 wensen ontvangen en er 93 vervuld. Een aantal wensen konden in verband met 
een medische situatie niet doorgaan en twee wensvragers overleden voordat we hun wens in vervulling 
konden laten gaan. We weten dat ze in ieder geval wel hebben genoten van het idee dat hun wens zou 
worden vervuld. 
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De diversiteit en soms ook de eenvoud van de wensen trof ons, een dame van 92 die in haar eigen dorp nog 
graag eens het kerkhof zou bezoeken vonden we ook verdrietig. Dat dit nu in het gewone dagelijkse leven 
niet kon worden opgepakt. Van varen met een luchtballon tot familiebezoek, van een 
schoonheidsbehandeling tot een weekend Schiermonnikoog, het was er allemaal. 

Van een aantal wensen hebben we besloten om deze in verband met de weersomstandigheden eerder te 
gaan vervullen dan de geplande ouderen4daagse en zo hebben we op 5 september de ouderen4daagse 
geopend met een luchtballonvaart voor twee dames waarvan er een in een rolstoel. Een heel bijzondere 
ervaring, voor de dames, maar ook voor ons nu we na het landen te maken kregen met een boze boer en 
een uur lang het weiland niet konden verlaten we zullen het niet snel vergeten. 

In de 3e week van februari wordt de laatste wens vervuld, een echtpaar had de wens ingediend om samen 
een bezoek te brengen aan Burgers Zoo. Meneer was al een tijd ziek en ze hoopten zo herinneringen op te 
halen aan hun vakantie in Zuid-Afrika. 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn, de gezondheid van meneer ging snel achteruit en hij is dan ook voor de 
vervulling van de wens overleden. We hebben mevrouw gevraagd of er nog iets is wat ze zou willen doen en 
onlangs heeft ze laten weten graag samen met haar zus te willen gaan. 

Wat ons ook enorm heeft getroffen is de betrokkenheid van de medewerkers van de thuiszorgorganisaties 
bij hun cliënten. Veel van deze medewerkers zijn als vrijwilliger meegegaan met hun cliënten bij de 
wensvervulling. Ze gaven aan het fijn te vinden ook eens op een andere manier tijd met hun cliënten te 
kunnen doorbrengen. De vrijwilligers die we verder hebben geworven hebben zich via het 
vrijwilligersplatform van het SWW aangemeld en een enkeling heeft zich naar aanleiding van publiciteit in 
de media spontaan via onze website aangemeld. In een aantal gevallen is er een duurzame relatie ontstaan 
tussen de wensvrager en de vrijwilliger, dat is waar we op gehoopt hadden. 

Over media aandacht hebben we zeker niet te klagen gehad, vooral de Hoogeveensche Courant heeft met 
enige regelmaat aandacht gegeven aan de ouderen4daagse en er hebben ook een aantal interviews 
plaatsgevonden voor de regionale radiozender RTV-Drenthe als ook voor de lokale zender Radio 
Hoogeveen. 

Verder waren we onder de indruk van de bereidheid van zowel lokale als landelijke ondernemers om een 
steentje bij te dragen aan het vervullen van de wensen, dit varieerde van vloerbedekking tot 
concertkaartjes, van het beschikbaar stellen van rolstoelvervoer, een schoonheidsbehandeling tot het 
beschikbaar stellen van een bungalow voor een weekend op Schiermonnikoog. 

Ook is er een bijzondere samenwerking ontstaan tussen Actief Samenleven en het Rode Kruis afdeling 
Hoogeveen. Zij hebben in een aantal gevallen rolstoelvervoer beschikbaar gesteld en zijn als vrijwilliger 
meegegaan met wensvragers met een specifieke zorgbehoefte zodat ook van deze wensvragers de wens in 
vervulling kon gaan. 

De officiële opening van de ouderen4daagse op 2 oktober kon helaas geen doorgang vinden. De planning 
was dat een 92-jarige meneer met een tandemsprong naar beneden zou komen. De lokale para-afdeling 
had een oefendag gepland staan en er zouden meerdere parachutisten gaan landen. Voor deze opening 
hadden we de sponsors en de deelnemers aan de werkgroep uitgenodigd om ze met een lunch te 
bedanken op het laatste moment kondigde het Ministerie van Defensie een vliegverbod af vanwege 
een oefening zodat we deze spectaculaire opening moesten annuleren. 
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Omdat er geen tijd meer was om iets anders leuks te bedenken hebben we besloten het evenement op een 
later tijdstip te laten plaatsvinden, immers de meneer die zou springen had zich er ook al heel erg op 
verheugd. We wachten nu op mooier weer en nog een oefendag van de lokale para-club en hopen dat we 
dan onze sponsors alsnog kunnen bedanken. 

De slotbijeenkomst op 6 oktober 2014 was in ieder geval een groot succes. Meer dan 150 wensvragers en 
hun vrijwilligers waren aanwezig in theater de Tamboer voor een heerlijke High Tea en gezellige muziek 
door het lokale orkest "de Klaproos". Veel blije gezichten en hartverwarmende reacties. 

Uit het evaluerend overleg veel complimenten en een enkele tip en natuurlijk de vraag of we in 2015 weer 
een ouderen4daagse gaan organiseren daar hoefden we niet zo heel lang over na te denken en onder 
voorbehoud van het invullen van de financiële randvoorwaarden gaan we in 2015 weer een 
ouderen4daagse organiseren. Samenwerken om zo veel mensen blij maken is te leuk! 

2.3. Bioscoopevenement 

Op 13 december vond voor de tweede keer het Bioscoopevenement plaats. Naar aanleiding van de enquête 
na het vorige Bioscoopevenement hebben we deze keer voor twee films gekozen. De film "Gambit" voor de 
wat oudere kinderen en de film "Bobby en de Geestenjager" voor de wat jongere. 

Via de voedsel- en kledingbank hebben zich 92 gezinnen opgegeven (326 personen). In drie verschillende 
zalen waren de films te zien en in de pauze was er een drankje en een heeriijk koffiebroodje en na afloop 
konden we de gezinnen - dankzij vele sponsoren - een boodschappentas met lekkernijen meegeven. 

Voor wat betreft de sponsoren zie 4.4. van dit document. 
We hebben veel positieve reacties ontvangen en kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en 
natuuriijk waren er ook deze keer mensen die zonder af te melden weg zijn gebleven. We hebben ze een 
kort maiitje gestuurd dat we het jammer vonden en verder besloten er geen aandacht meer aan te 
besteden. 

3.Media 

Noorderbrug-evenement: 
• 26 mei artikel HC "Cliënten Noorderbrug beleven onvergetelijke dag in Emmen" 
• 26 mei artikel Hoogeveen Online 

• YouTube film Wesscompany https://www.youtube.com/watch?v=U5JMvl-dAds 

Ouderen4daagse: 

• 2 juli 2014 HC "Uniek project tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid" 
• 4 juli 2014 DvHN "Kansen en grenzen van vrijwillige zorg" 
• 29 augustus HC "Wensen ouderen gaan in vervulling, dromen eindelijk geen bedrog meer" 
• 5 september live interview middagprogramma RTV Drenthe 
• 8 september HC "Eerste wensen Actief Samenleven vervuld" 
• 15 september HC "Rode Kruis en Actief Samenleven werken samen" 
• 22 september HC "Ouderen4daagse 2014" 
• 26 september HC "2000 euro voor Stichting Actief Samenleven" 
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• 2 oktober live-interview Radio Hoogeveen 
• 6 oktober Dagblad van het Noorden "Stichting wil vleugels uitslaan" 
• 6 oktober HC "Grote klus geklaard door Actief Samenleven" 
• 8 oktober Krant van Hoogeveen "Lucht in met klanten van Icare" 
• YouTube film Ballonvaart Wesscompany https://www.voutube.com/watch?v=XhZOW989PCs 
• Youtube film Ouderen4daagse Wesscompany https://www.voutube.com/watch?v=ao08O8AuAz8 

Bioscoopevenement: 
• 8 december HC "Ruim negentig gezinnen melden zich voor Bioscoopevenement" 
• 14 december live interview RTV Drenthe 
• 16 december HC "Bioscoopevenement voor minima blijkt opnieuw schot in de roos" 

4. Financieel 

4.1. Jaarverantwoording 

Inkomsten Uitgaven 
Van 2013 € 303,54 Noorderbrug-event € 1.085,65 
Club van 120 € 1.560,00 Ouderen4daagse € 9.315,41 
Donaties Noorderbrugevent € 1.150,00 Bios-event € 565,41 
Donaties ouderen4daagse € 7.250,00 Overheadkosten € 1.318,74 
Donaties overig € 300,00 
Donaties Bios-event € 195,00 Negatief Saldo* € 1.526,67-

Totaal € 10.758,54 Totaal € 10.758,54 

*) Het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK hebben gewerkt met een voorschot. Het resterende 
toegezegde bedrag bedraagt € 2.250,00. Financiële verantwoording is ingediend bij betreffende fondsen op 
13-2-2015. 

4.2. "Noorderbrug"evenement 

Ontvangsten 
Dela Goede Doelenfonds 1.000,0 
Recreatiecentrum van Harte 150,00 

€ 1.150,00 

Uitgaven 
55 X entree bewijzen dierenpark 715,00 
55 X patat en frisdrank 314,15 
Taart t.b.v. vervoersbedrijf VMNN 12,50 
Rollades t.b.v. chauffeurs VMNN en cameraman 44,00 

€ 1.085,65 

Sponsoring 
VMNN (6 rolstoelbussen met chauffeur) 
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Wesscompany (professionele film) 
Dierenpark Emmen ( 7 euro korting per entreebewijs) 

Het evenement heeft een positief saldo van € 64,35 opgeleverd voor de Stichting Actief Samenleven, er was 
gerekend op een totaal aantal mensen van 65, echter in de laatste week hebben een aantal mensen 
afgezegd en waren er dus ook minder vrijwilligers nodig. Bedrag gaat naar de algemene middelen voor een 
volgend project. 

4.3. Ouderen4daagse 

Ontvangsten 
Dela Goededoelenfonds 
Helene de Montigny 
Stichting Bizonder 
Voorschot RCOAK 
Voorschot Sluyterman van Loo 

1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.250,00 
1.000,00 

€ 7.250,00 

Uitgaven 
Uitvoering wensen 
Specificatie in verband met de leesbaarheid verslag 
niet vermeld, wel op te vragen 
Slotbijeenkomst 
Bloemen 150,00 
MuzieJwereniging de Klimroos 100,00 
Koffie en thee Tamboer 628,00 
Projectkosten 
Reis- en telefoonkosten Voorzitter 300,00 
Reis- en telefoonkosten Secretaris 200,00 
Geschenken cameramannen en fotograaf 85,08 
Gebak werkgroep ouderen4daagse 7,80 
Bijdrage overheadkosten 400,00 
Gereserveerd sponsorbijeenkomst 500,00 

6.944,53 

878,00 

1.492,88 

€ 9.315,41-

Sponsoring 

Er hebben veel sponsors een bijdrage geleverd aan de uitvoering van individuele 
wensen, vanwege de leesbaarheid van dit verslag is het te veel om te vermelden. 
Uiteraard is de specificatie op te vragen. 

Voor de slotmiddag is de High Tea gesponsord door de Lions d'rante en de 
Brasserie de Lekkernij uit Hoogeveen. 

4.4. Bioscoop evenennent 

Ontvangsten € 195,00 
Mw Venema 25,00 
MaakmijnApp 60,00 
Roel Zuidema 110,00 
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Uitgaven 
60 Kerststollen 119,40 
95 Roomboter 94,05 
95 Rollades 251,60 
Knijpers en kadopapier 3,56 
JT Bioscoop (transport films) 96,80* 
(is 1̂  kwartaal 2015 betaald) 

€ 565,41-

Sponsoring 
Coop de Wielewaal (35 kerststollen) 
Coop Pesse (95 boodschappentassen) 
Coop Pesse (95 flacons Badedas) 
AH Offerein (95 banketstaven) 
Ben Fleury Bloemen (95 Hyacinten) 
Teun's Vleesservice (arbeidsloon maken rollades) 
't Smikkelhuus (95 x voucher voor gezinszak patat) 
JT Bioscoop Hoogeveen (pauzedrankje) 
Paradiso Entertainment (beschikbaar stellen films) 
Industrieel bakker Wouter de Graaf (pak appelbeignets) 
Recreatiecentrum van Harte (koffiebroodjes voor in de pauze) 

4.5. Diversen 

Overheadkosten € 1.318,74 
Bankkosten 107,75 
Kantoorartikelen 442,31 
Notaris 75,00 
Accountant 197,38 
Relatiebeheer 31,40 
Logo-ontwikkeling en web-hosting 464,90 

4.6. Rapport van bevindingen door Mulderij&Partners 

Mulderij en Partners accountants en adviseurs heeft het jaarverslag en de administratie over 2014 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 2015 
Voor 2015 zijn we ai weer drul< bezig. De evenementen die we gepland hebben zijn: 

2e kwartaal: Een dagje uit naar Wunderland Kalkar met eenoudergezinnen die het financieel niet zo 
gemakkelijk hebben. We hebben financiële middelen ontvangen van de Stichting Specsavers 
Steunt en uit deze middelen financieren we 1 bus voor 50 personen. Het Sportpaleis 
Hoogeveen heefi: dit evenement geadopteerd en organiseert diverse evenementen waarbij 
de opbrengst ten goede komt van dit evenement. Ook is er een verjaardagsdonatie ten 
behoeve van dit evenement. 

2e kwartaal: Netwerkbijeenkomst voor sponsoren, leden Club van 120 en potentiële leden 

3e kwartaal: Een doe-dag voor kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben. We zijn in overleg 
met het vliegveld Hoogeveen om - net zoals in 2013 - een vlieg met me mee dag te 
organiseren op de laatste zaterdag van de zomervakantie. 

4e kwartaal: De ouderen4daagse 2015, op dit moment bezig met fondswerving. 

4e kwartaal: 3e Bioscoopevenement voor cliënten voedsel- en kledingbank, mogelijk dat dit evenement 
wordt verplaatst naar de voorjaarsvakantie in 2016 en dat we voor de zelfde doelgroep een 
kerstdiner organiseren. Dit heeft te maken met de "actie Playrol" waarbij een groep lokale 
ondernemers uit Hoogeveen een poging gaat doen om het wereldrecord "WC-rollen 
stapelen" te verbreken, ze streven er naar om 5.000,00 euro op te halen voor het goede 
doel en hebben Actief Samenleven als goed doel uitgekozen. 
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