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1. Voorwoord 

Bij het vieren van oud en nieuw 2019 hadden we 
met elkaar niet kunnen bedenken dat 2020 in vele 
opzichten zo’n bijzonder jaar zou gaan worden. Als 
bestuur van Stichting Actief Samenleven hadden 
we de planning voor 2020 ook rond.  

In verband met een sterfgeval in de directe familie 
hebben we de discomiddag voor mensen met een 
verstandelijke beperking moeten laten vervallen. 
Daarna deed in maart 2020 de Corona crisis zijn in-
trede. Normaal gesproken organiseert de stichting 
in de meivakantie een dagje uit naar een pretpark. 
Vrijwel alles in Nederland ging op slot, zo ook de 
pretparken. 

Toen brak er een periode aan dat er weer wat 
meer mocht, de horeca ging weer open en ook 
werden de deuren van de pretparken weer geo-
pend. Het oorspronkelijke draaiboek van het jaar-
lijkse dagje uit voor de financieel kwetsbare gezin-
nen werd weer uit de kast gehaald. De financiering 
van dit dagje uit was al in mei geregeld en dankzij 
een donatie van € 1.900.- van Nationale Fonds Kin-
derhulp en een donatie van € 1.500.- van het P.A. 
van der Kooy Fonds draaiden op 12 augustus 2020, 
de laatste week van de schoolvakantie, maar liefst 
twee dubbeldekker bussen en een gewone bus het 
stationsplein van Hoogeveen op. Voor het eerst 
hebben we drie bussen moeten inzetten. 

Het aantal aanmeldingen was enorm maar met 
dank aan de prettige samenwerking met de coördi-
natoren van de Voedselbank en Kledingbank in 
Hoogeveen hebben maar liefst 230 kinderen en 
ouders onder tropische omstandigheden kunnen 
genieten van een heerlijk dagje uit bij Pretpark 
Duinen Zathe in Appelscha.  

In de zomer hebben we ons beziggehouden met 
een grote hoeveelheid gebruikt speelgoed die we 
na een actie van de Albert Heijn hebben ontvan-
gen. Helaas heeft de verkoopdag niet zo veel opge-
leverd en bleven we met een grote hoeveelheid 
speelgoed zitten. Gelukkig hebben we hier een 
mooie bestemming voor gevonden.  

Via het Oranjefonds waren we uitgenodigd om 
subsidie aan te vragen voor vakantie activiteiten 
voor ouderen in de maanden dat veel ouderen zich 
meer eenzaam voelen omdat allerlei activiteiten 
stilliggen.  

 

 

 

We kregen een mooi budget toegewezen en twee 
lokale vrijwilligersgroepen zouden uitjes organise-
ren voor ouderen. Deze organisaties hebben laten 
weten dat ze in verband met de pandemie geen 
uitjes wilden organiseren. Na overleg met het 
Oranjefonds mochten we de gelden inzetten voor 
de bewoners van de Oosterhof. Zij hebben in ieder 
geval genoten van twee mooie uitstapjes. 

Tussendoor hebben we nog een project kunnen 
doen voor een gezin in Hoogeveen. Dit gezin was 
een crowdfundactie begonnen voor een rolstoel-
bus in verband met de ernstige handicap van hun 
dochter. Zij konden vanwege de problemen met 
het vervoer nooit met het hele gezin een dagje uit. 
Dankzij een aantal sponsoren hebben wij ze een 
dagje naar een pretpark kunnen aanbieden. 

Jammer genoeg hebben we niet alle projecten 
kunnen doen die we in de planning hadden staan, 
zoals de organisatie van Circus in de Zorg 2020 en 
het jaarlijkse Bioscoop evenement 2020 maar we 
hopen dat het Corona virus snel uit ons land wordt 
verdreven en het dagelijkse leven weer “normaal” 
wordt en dat we weer activiteiten kunnen organi-
seren voor de mensen die het zo goed kunnen ge-
bruiken. 

                             

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 een kwetsbare 
situatie 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 2020 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. 
We zijn er trots op dat de meeste clubleden ieder 
jaar verlengen, een aantal steunt ons al sinds de 
oprichting. 

3. Media 

Doordat er dit jaar weinig activiteiten zijn 
georganiseerd is er ook minder aandacht van de 
pers geweest. 

• ‘Dit is een van onze favoriete uitjes’ Reisje 
van stichting Actief Samenleven naar 
Attractiepark Duinen Zathe gaat toch door. 
(HC) 

• Dikke pret bij attractiepark Duinen 
Zathe .(HC) 

• De Oosterhof on tour. (ZDN) 

• Actief Samenleven geeft speelgoed aan 
Kika-actie. (HC) 

• Familie Beerbaum geniet van dagje uit bij 
Attractiepark Duinen Zathe. (HC) 

 

 

 

 

4. Activiteiten 

4.1 Attractiepark Duinen Zathe 

Jammer genoeg kon het uitstapje in de 
meivakantie niet doorgaan, maar toen we hoorden 
dat de maatregelen werden versoepeld zijn we 
gelijk gaan plannen. Dit jaar was de keuze gevallen 
op Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. 
Dankzij een genereus aanbod van de eigenaren 
Jeroen Kolhoff en Henri Frijlink konden we voor 
aantrekkelijke entreeprijs naar binnen. 

Waar de vorige jaren twee dubbeldekker bussen 
altijd voldoende waren liep het dit jaar storm. 
Dankzij een verhoogde donatie van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp hebben we een 3e bus in kunnen 
huren. 

In de laatste week van de schoolvakantie was het 
dan zover, veel kinderen hadden ernaar 
uitgekeken. Rond 09.00 uur was het een drukte 
van belang op het plein van het station in 
Hoogeveen en zochten 230 kinderen en ouders 
een plaatsje in een van de bussen.  

Het was wel erg warm maar dat deerde de 
kinderen helemaal niet. (de ouders hadden er 

meer last van      ). Het park kent een all inclusive 
concept dus er kon de hele dag gegeten en 
gedronken worden, vooral de ijsjes waren in trek. 

Fotografe Mariël van der Meer van Farmer Pixels 
by Mariël stond in het park de gezinnen op te 
wachten voor een gezinsfoto samen met mascotte 
Spur de Rups. 



 

 

De dag vloog om en vooral de waterglijbaan was 
enorm in trek. Weer terug in Hoogeveen konden 
de gezinnen een prachtige foto in ontvangst 
nemen dankzij fotozaak Anno Bakker die ervoor 
gezorgd heeft dat alles op tijd was afgedrukt. 

Zo was ook het 6e dagje uit tot een mooi einde 
gekomen. 

4.2 Vakantieactiviteiten Samen Ouder 

In maart ontvingen we een uitnodiging van het 
Oranjefonds of we mee wilden doen aan een 
zomerproject voor ouderen. In de zomer zijn veel 
mensen eenzaam of voelen zich alleen. De 
kinderen gaan op vakantie, het verenigingsleven 
ligt stil, dorpshuizen die gesloten zijn en veel buren 
zijn ook weg. 

Het idee van het Oranjefonds was om een aantal 
uitstapjes te organiseren voor ouderen. We 
hebben hiervoor contact opgenomen met Yvonne 
Kuijer van Stichting Welzijnswerk en 
vertegenwoordigers van de vrijwilligersgroepen 
Tiedverdrief en Samen Op Pad. We hebben beide 
groepen gevraagd om een leuk 
uitstapjesprogramma op te stellen en naar 
aanleiding daarvan hebben we een 
projectaanvraag ingediend. En in april was daar 
het verlossende woord…..er was een bedrag van 
3.000 euro toegekend. Het was de bedoeling om 
de beide vrijwilligersgroepen een bedrag van 1.500 
euro te schenken zodat ze de uitjes konden gaan 
organiseren.  

Alleen sloeg toen het coronavirus genadeloos toe.  

 

 

Gelet op de kwetsbaarheid van de ouderen die de 
uitstapjes zouden maken, hebben de 
vertegenwoordigers van Tiedverdrief en Samen op 
Pad, heel begrijpelijk, laten weten dit jaar geen 
groepsuitstapjes te willen maken. 

Omdat we het toch wel heel jammer vonden als 
het toegekende budget verloren zou gaan (we 
konden het helaas niet doorschuiven naar het 
volgende jaar) hebben we aan het Oranjefonds 
gevraagd of we het budget mochten gebruiken 
voor de bewoners van de Oosterhof, een 
appartementencomplex waar veel ouderen wonen 
en waar ook ons kantoor is gevestigd. Het 
antwoord was gelukkig positief. 

 

 

 

En zo hebben we de bewoners twee leuke 
uitstapjes kunnen aanbieden. Onder prachtige 
weersomstandigheden hebben ze kunnen 
genieten van een mooie vaartocht door de 
Weerribben en aansluitend van een heerlijke  
pannenkoek in Giethoorn. 

Het tweede uitstapje ging naar de Orchideeën 
hoeve. Na een bezoek aan het park en een 
overheerlijke lunch konden er nog wat orchideeën 
worden geshopt en stapte iedereen moe maar 
voldaan weer in de bus. Uiteraard allemaal corona-
proof! 

We hebben gelukkig nog wel een beroep kunnen 
doen op een aantal vrijwilligers van het SWW 
zodat de ouderen die niet zo goed ter been waren 
gebruik konden maken van een rolstoel. 



 

 

We hopen dat we het komend jaar weer een 
uitnodiging van het Oranjefonds ontvangen zodat 
de vrijwilligersgroepen Tiedverdrief en Samen op 
Pad zelf de uitstapjes kunnen gaan organiseren. 

4.3 Speelgoedactie 

In oktober 2019 werden we in contact gebracht 
met de bedrijfsleider van de Albert Heijn aan de 
Griendtsveenweg. Klanten van de Albert Heijn 
konden jaarlijks gebruikt en nieuw speelgoed 
inleveren bij deze vestiging. Normaal gesproken 
werd dit speelgoed gedoneerd aan de 
Speelgoedbank in Hoogeveen. Omdat deze niet 
meer bestaat kwam bij ons het verzoek of wij hier 
belangstelling voor hadden. We zagen het 
helemaal zitten om in de dure decembermaand 
een leegstaande winkel te gebruiken als een pop-
up store waar financieel kwetsbare gezinnen dan 
gratis speelgoed konden uitzoeken.  

Na gesprekken met ondernemers met een 
leegstaand pand en enkele bedrijfsmakelaars bleek 
dit helaas geen haalbare kaart. Vervolgens hebben 
we besloten om de enorme hoeveelheid speelgoed 
op te slaan totdat we een beter uitvoerbaar idee 
hadden. 

In de zomer was er in Pesse een evenement Troep 
op de Stoep waarbij er overal kramen in het dorp 
stonden. Wij hebben een het speelgoed mooi 
uitgestald en iedereen kon speelgoed uitzoeken 
tegen een vrijwillige bijdrage. Na afloop van de dag 
was er nog steeds heel veel speelgoed over en de 
opbrengst niet heel groot. 

We herinnerden ons een actie van Hoogevener 
Mike van Puffelen die een speelgoedactie was 
gestart ten behoeve van Kika. Het is de bedoeling 
dat hij op Koningsdag 2021 een grote speelgoed 
verkoop organiseert. En zo kwam het 
overgebleven speelgoed dan toch nog goed 
terecht. 

We hebben in ieder geval besloten dat we dit geen 
tweede keer weer doen, de hoeveelheid werk die 
er is met sorteren, schoonmaken, naar en van de 
opslag weegt niet op tegen de opbrengst. 

4.4 Dagje uit familie Beerbaum 

In het najaar startte de familie Beerbaum een 
crowdfundactie om een rolstoelbus aan te kunnen 
schaffen. Hun dochter is geboren met ernstige 
hersenschade door zuurstoftekort en 
hersenbloedingen. Met nog twee andere kinderen 
kon het gezin nooit samen op pad. Privé hebben 
we toen een donatie gedaan maar het verhaal liet 
ons niet los. 

Mooi dat we dankzij ons netwerk de familie een 
leuke dag uit hebben kunnen bezorgen. Dankzij 
Limo Service Drenthe kon het gezin vervoerd 
worden in een prachtige witte limousine. De 
bestemming was attractiepark Duinen Zathe waar 
ze dankzij de eigenaren Jeroen Kolhoff en Henri 
Frijlink de hele dag mochten vertoeven. 

Het gezin heeft een superleuke dag gehad en 
hebben genoten van wat allang niet meer mogelijk 
was geweest.  

Fijn dat we een steentje hebben kunnen bijdragen 
en het mooie is dat de familie de benodigde 
financiële middelen ook bij elkaar heeft gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Financiële verantwoording 

5.1 Jaarverantwoording 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Saldo 31-12-2019 
Club van 120 
Attractiepark Duinen Zathe 
Samen Ouder Activiteiten 
Donaties overig 
 

 
€ 3.933,45 
€ 2.520,00 
€ 3.400,00 
€ 2.847,00 
€ 1.898,10 

 
Overheadkosten 
Relatiebeheer 
Attractiepark Duinen Zathe 
Samen Ouder Activiteiten 
Circus in de Zorg  
Saldo  
 
 

 
€ 2.161,40 
€ 546,33 
€ 3.469,43 
€ 2.846,08 
€ 1.710,00 
€ 3.865,31 
 
 
 
 
 

 € 14.598,55  € 14.598,55   

 

5.2 Attractiepark Duinen Zathe 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
P.A. Kooy Fonds 

 
€ 1.900,00 
€ 1.500,00 
 

 
Entreebewijzen 
Vervoer 
Drukwerk 
Mondkapjes 
Gezinsfoto’s  
 

 
€ 1.620,00 
€ 1.718,05 
€ 38,99 
€ 43,89 
€ 48,50 
 

  
€ 3.400,00 

  
€ 3.469,43 

 
Toelichting  

De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 1.760,00 

Sponsoren: Attractiepark Duinen Zathe, Farmer Pixels by Mariël en Foto Anno Bakker. 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Vacantie Activiteiten Samen Ouder 

 
Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Oranjefonds 
 

 
€ 2.847,00 
 

 
Restaurant de Witte Hoeve 
Vaartocht incl. lunch 
Reiskosten extra auto 
Orchideeënhoeve  
Busreis 23 september 
Busreis 11 september 
 
 
 
 

 
€ 442,00 
€ 872,50 
€ 25,00 
€ 702,70 
€ 373,00 
€ 430,55 
 

  
€ 2.847,00 

  
€ 2.486,08 

 
 

5.4 Diversen 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

 
Overige donaties en giften 
 
 

 
€ 1.898,10 
 
 
 

 
Circus in de Zorg  
Voorschot 2021 
Kosten opnames 2019 
 
Overhead 
Bankkosten 
Kantoor en internet 
Kantoorkosten 
Bestuur 
Diversen 
 
Relatiebeheer 
Club van 120 
Overig 
 

 
 
€ 1.635,00 
€ 75,00 
 
 
€ 185,31 
€ 952,90 
€ 492,85 
€ 55,50 
€ 474,84 
 
 
€ 247,00 
€ 546,33 
 

 
   

6. Plannen voor 2021 

Gelet op de pandemie hebben we de eerste helft van 2021 geen activiteiten gepland staan. We streven naar 
een dagje uit voor gezinnen van de voedsel-en kledingbank in juli. Als we de fondswerving rond krijgen dan 
wordt de bestemming Avonturenpark Hellendoorn. 

Op Nationale Ouderendag (vrijdag 1 oktober) staat het Circus in de Zorg gepland, we hopen toch zo dat dit 
door kan gaan! 

En hopelijk als slotactiviteit ons jaarlijks Bioscoopevenement in december voor financieel kwetsbare gezinnen. 


