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6. Plannen voor 2022

1. Voorwoord
Het jaar 2021 bleek ook weer een bijzonder jaar.
De pandemie was nog niet verdreven uit ons land.
Hierdoor moesten we ook even schakelen tussen
wat wel mocht en wat niet mocht binnen de regels
van de lockdown.
Lastige situaties maken ook creativiteit los in
mensen en terugkijkend op 2021 hebben we best
wel weer een aantal mooie en dankbare projecten
kunnen organiseren.
Als eerste hebben we de coronabloemenactie
georganiseerd. Een actie waarbij ouderen konden
worden genomineerd voor een boeket bloemen.
Ouderen die direct of indirect waren getroffen
door het coronavirus of ouderen die zich
kwetsbaar of eenzaam voelen. Dankzij donaties
van diverse ondernemers mochten we maar liefst
130 boeketten bezorgen.
Net als vorig jaar heeft het Oranjefonds ook dit
jaar weer een project om de eenzaamheid onder
ouderen in de zomerperiode te verminderen. Dit
door lokale oudereninitiatieven te stimuleren
activiteiten te organiseren waar ouderen in
groepsverband aan kunnen deelnemen. Net als
vorig jaar werden we weer uitgenodigd om een
projectplan in te dienen.
Het projectplan dat vorig jaar samen met de
ouderen initiatieven Tiedverdrief en Samen Op Pad
was gemaakt lag nog in de kast en deze hebben we
opnieuw ingediend.
Op 20 april kregen we het bericht dat er maar liefst
een bedrag van € 3.000,00 euro was toegekend.
Twee oudereninitiatieven hebben ervoor gezorgd
dat veel ouderen leuke activiteiten hebben kunnen
ondernemen in de zomerperiode.
Op 22 juli was het weer een drukte van belang op
het Stationsplein in Hoogeveen. Twee
dubbeldekker bussen stonden te wachten op
gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedsel- en of
Kledingbank.
Voor de 7e keer op rij hebben we een dagje uit
voor minimagezinnen kunnen organiseren. Het
was een topdag en de gezinnen hebben genoten.
Veel blije koppies op de terugweg in de bus.

Nadat vorig jaar het Circus in de Zorg niet door kon
gaan was het dit jaar extra leuk. Je kon merken dat
veel ouderen echt toe waren aan een uitstapje. Op
vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag, waren
alle drie de voorstellingen volgeboekt.
In de aanloop was het nog wel even spannend of
de vergunning door de Gemeente Hoogeveen zou
worden verleend, gelet op de coronamaatregelen.
Gelukkig kwam vier dagen voor het evenement het
verlossende woord. Het kon doorgaan.
Terugkijkend op deze dag kunnen we alleen maar
zeggen dat ruim 500 ouderen en begeleiders
enorm hebben genoten. Voor de meeste ouderen
was dit weer het eerste uitstapje en we hebben de
nodige tranen weggepinkt zien worden.
Vanwege een coronabesmetting in een van de
verzorggingshuizen moest een groepje ouderen
afzeggen.
Een groep mensen met een verstandelijke
beperking van Cosis hebben deze plaatsen
ingenomen en wat hadden zij een plezier. We gaan
eens kijken of we volgend jaar iets voor deze
doelgroep kunnen gaan doen.
RTV-Drenthe heeft een mooi video verslag
gemaakt en zo was er nog een mooie impressie te
zien op de televisie.
Jammer genoeg kon het Bioscoopevenement op
het laatste moment niet doorgaan. De film was al
uitgekozen en Vue was weer bereid om
belangeloos mee te werken maar helaas.
Een volgende keer beter.
Met alweer de nodige plannen voor 2022 in het
hoofd kunnen we al met al terugkijken op een
mooi jaar waarbij we veel mensen blij hebben
kunnen maken en dat is waar we het voor doen.
Tot slot zijn we heel blij dat we een gesponsord
lidmaatschap hebben gekregen van
netwerkorganisatie BNI Buitenvaart. Niet alleen
heeft het ons veel nieuwe leden van de club van
120 opgeleverd maar ook een betrokken netwerk
waar we als het nodig is een beroep op kunnen
doen.

Cor Velting en Fenna Hilgen
Bestuur Actief Samenleven

•

‘Kinderen minima in de watten gelegd’,
Dagje uit georganiseerd door Stichting
Actief Samenleven uit Pesse is wederom
een succes.

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.

•

‘Een lach van een kind, daar doen we het
voor’, Cor Velting organiseert al bijna 9
jaar activiteiten voor kwetsbare mensen.

•

‘Actief Samenleven deelt 3.000 euro uit’
(HC)

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.

•

‘De Oosterhof on tour, versie 2.0 (ZDN)

•

‘Circus in de Zorg op Ouderendag’, We
hopen dit jaar weer genoeg ouderen te
verwelkomen in de tent.

•

‘Genieten tijdens Circus in de Zorg’ (HC)

•

‘Hoogeveens ouderen genieten met volle
teugen van Circus in de Zorg’ (HC)

•

‘Ouderen in Hoogeveen getrakteerd op
circus’
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14049
407/ouderen-in-hoogeveen-getrakteerdop-circus-mooi-uitje-na-anderhalf-jaarcorona

2. Algemeen
2.1 Doelstelling

2.2 Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 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
•

‘Blij met hart onder de riem in deze lastige
tijd’, verrast met boeket dankzij
Coronabloemenactie Stichting Actief
Samenleven. (HC)

•

‘Een bosje bloemen voor ouderen die zijn
geraakt door corona’, Stichting Actief
Samenleven zet de bloemetjes buiten. (HC)

•

Terugkijken met Actief Samenleven (ZDN)

•

De belevenissen van Actief Samenleven
(ZDN)

•

‘Naar deze dag wordt heel lang
uitgekeken’, Inschrijven voor dagje uit van
Stichting Actief Samenleven weer mogelijk.
(HC)

4. Activiteiten
4.1 Corona Bloemenactie
Een project begint vaak met een idee. In dit geval
was het idee van Chiel van der Zee, eigenaar van
Media2Net, het bedrijf dat onze website
belangeloos heeft gebouwd en ook voor het
onderhoud zorgt. En we vonden het gelijk een topidee. Een mooi bosje bloemen voor oudere
eenzame mensen die zijn geraakt door corona.

Het projectplan van vorig jaar weer uit de kast
gehaald en opnieuw ingediend en tot onze grote
vreugde kregen we een bedrag van € 3.000,00
euro toegekend.
We hebben daarna contact opgenomen met de
vrijwilligers van Samen Op Pad en Tiedverdrief.
Na lang wikken en wegen hebben de vrijwilligers
van Tiedverdrief laten weten dat zij in verband met
de coronacrisis en de kwetsbaarheid van de
deelnemers het nog niet zagen zitten.

Zo konden we in deze moeilijke tijd toch nog
mensen blij maken. Chiel bracht ons in contact met
de Gier Bloemen en wij vonden onze vaste
huisbloemist BenFleuri ook bereid om mee te
doen.
We vonden vier ondernemers en twee
particulieren bereid om de actie financieel te
steunen. In eerste instantie was het idee om 100
boeketten te gaan bezorgen maar vanwege de
grote belangstelling zijn het er 130 geworden.

In goed overleg met het Oranjefonds mochten we
het vrijgekomen bedrag inzetten voor activiteiten
voor de bewoners van de Oosterhof, een
kleinschalig appartementencomplex in Pesse waar
overwegend ouderen wonen.
De deelnemers hebben genoten van o.a. een
vaartocht over de Vecht, een rondrit met een
huifkar, pannenkoeken eten, een bezoek aan
Boerin Agnes, een High Tea en nog veel meer.

Gelukkig hebben we een vaste club vrijwilligers
waar we altijd op terug kunnen vallen. We hebben
veel uitnodigingen voor een kop koffie moeten
afslaan en sommige verhalen aan de deur waren
indrukwekkend en verdrietig.
Maar over het algemeen waren de mensen blij
verrast en zeer dankbaar dat er aan ze werd
gedacht. We weten natuurlijk niet hoe het er
volgend jaar voorstaat maar deze actie is zeker
voor herhaling vatbaar.

4.2 Oranjefonds Zomeractiviteiten
Evenals vorig jaar zijn we ook dit jaar weer
geselecteerd door het Oranjefonds om een
projectplan in te dienen in het kader van Impuls
Vakantieactiviteiten Samen Ouder. Zij hebben geld
beschikbaar gesteld om ouderenactiviteiten in de
zomerperiode te stimuleren.
Voor veel ouderen is de vakantieperiode een
lastige periode. Kinderen en kleinkinderen die op
vakantie gaan, buurthuizen die geen activiteiten
organiseren en veel activiteiten komen op een laag
pitje te staan en hier en daar ligt dan eenzaamheid
en kwetsbaarheid op de loer.

4.3 Oosterhof
Niet helemaal conform de doelstelling van onze
Stichting maar voor een tweetal
financieringsstromen hebben we toch besloten
deze via onze stichting te laten lopen. Als eerste de
frisse start subsidie van de provincie Drenthe. Een
subsidie voor vrijwilligersorganisaties om een
frisse start te maken nu het weer kan.
In het kleinschalige appartementencomplex De
Oosterhof in Pesse wonen overwegend ouderen.
Er is een actieve bewonerscommissie die
activiteiten organiseert om de saamhorigheid te
bevorderen tussen de bewoners onderling. Zo
wordt er iedere dinsdagavond gezamenlijk
koffiegedronken en iedere vrijdagmiddag staat er
een activiteit op het programma.

Gedurende de coronaperiode hebben de
activiteiten stilgelegen waardoor veel bewoners
minder sociale contacten konden hebben.

dat nog op de wachtlijst stond en dat er bijna geen
afmeldingen waren.
Al vroeg voor vertrek was het al een drukte van belang op het Stationsplein in Hoogeveen.
De rit met de twee grote dubbeldekker bussen was
al een belevenis op zich maar toen Avonturenpark
Hellendoorn in zicht kwam, nam de spanning en
opwinding toe.
De ouders en kinderen hadden er erg naar uitgekeken, een hele dag pret maken en genieten van een
tocht in de wildwaterbaan of wel vier keer een
ritje maken in de botsauto’s. Het kon allemaal.

Omdat de subsidie alleen kon worden aangevraagd
door een vereniging of stichting hebben wij dit
bedrag aangevraagd voor de bewoners van de
Oosterhof en hebben we dit gebruikt voor een
zomerfeest, een buffet op burendag, een
rummykubwedstrijd, een bingo en een
stamppotbuffet. Te zien aan de hoge opkomst bij
de activiteiten heeft dit zeker in een behoefte
voorzien.
De bewoners van de Oosterhof vragen ieder jaar
subsidie aan bij het Oranjefonds voor een
activiteit. Dit jaar was er behoefte aan een nieuw
koffiezetapparaat voor de centrale
ontmoetingsruimte. Omdat dit alleen via een
vereniging of stichting kon worden aangevraagd
hebben wij dit gedaan. Het koffiezetapparaat
hebben we geschonken aan de bewoners van de
Oosterhof.

4.4 Avonturenpark Hellendoorn
Het jaarlijkse dagje uit voor minimagezinnen is
weer een groot succes geworden. Op 2 juli werd
de aanmeldpagina gelanceerd op de website en
binnen één dag waren alle 180 zitplaatsen in twee
bussen volgeboekt. Op 22 juli was het dan zover.
Zeven jaar op rij organiseren we dit evenement nu
en we vinden het mooi om voor deze gezinnen een
uitstapje te regelen. Naast financiële zorgen is er
bij een deel van de gezinnen ook sprake van meervoudige problematiek. Geweldig om de kinderen
zo te zien genieten. Dat op dit moment de behoefte groot was blijkt wel uit het aantal gezinnen

Bij het inchecken ’s ochtends kregen alle deelnemers een tasje met melk, een broodje kaas en een
krentenbol aangeboden door Groothandel
Bergsma. Door AH Griendtsveenweg is er een lekkere appel in de tas gedaan. Met verder nog een
flesje drinken, een gevulde koek en een voucher
voor een patatje met snack en drinken is niemand
iets tekortgekomen.
De dag vloog voorbij. Het was een prachtige dag,
zonder ongelukken en met perfect pretparkweer.
Dankzij het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Pieter
Arie van der Kooij fonds en lokale sponsoren hebben we dit kunnen organiseren.
Hopelijk lukt het volgend jaar ook weer!

4.5 Circus in de Zorg
Nadat de eerste editie in 2019 een groot succes
was hadden we in 2020 het graag nog een keer
willen herhalen. Helaas gooide de pandemie roet
in het eten maar dit jaar kon het gelukkig doorgaan.
Nog even spannende tijden over de vergunning en
de nieuwe corona maatregelen maar uiteindelijk is
alles goed gekomen.
Na publicatie in de lokale pers en een mailing naar
de verzorgingshuizen zaten de voorstellingen in
no-time vol en moesten we al gaan werken met
een wachtlijst. Er werd met veel enthousiasme gereageerd vanuit de verzorgingshuizen, de ouderen
en de zorgmedewerkers waren toe aan een uitje.
Vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag was het
dan zover. Drie voorstellingen met per voorstelling
140 zitplaatsen en 30 rolstoelplaatsen.

De dag ervoor was het inpakken geblazen, 510 tasjes vullen met een pakje drinken en een gevulde
koek voor alle bezoekers. Gelukkig hebben we veel
hulp gehad.
Op de dag zelf was het gelukkig droog en de stemming zat er buiten de tent al goed in door de gezellige klanken van het draaiorgel.
De mensen hebben genoten van de voorstelling,
voor de meesten het eerste uitje sinds de pandemie. Wat hebben we genoten van al die blije gezichten!

Al met al kijken we terug op een prachtige dag met
veel blije mensen en we hopen dat we volgend
jaar de oudere inwoners van de gemeente Hoogeveen weer op een Circus in de Zorg kunnen trakteren.

5. Financiële verantwoording
5.1 Jaarverantwoording
Inkomsten

Saldo 31-12-2020
Club van 120
Corona Bloemenactie
Oranjefonds Zomeractiviteiten
Oosterhof
Avonturenpark Hellendoorn
Circus in de Zorg
Bioscoopevenement
Donaties overig

Uitgaven

€ 3.865,31
€ 3.400,00
€ 1.080,00
€ 2.954,00
€ 1.322,00
€ 5.175,00
€ 2.750,00
€ 500,00
€ 170,45

Overheadkosten
Relatiebeheer
Corona Bloemenactie
Oranjefonds Zomeractiviteiten
Oosterhof
Avonturenpark Hellendoorn
Circus in de Zorg
Bioscoopevenement
Saldo 31-12-2021

€ 21.216,76

€ 2.423,77
€ 644,49
€ 1.304,48
€ 2.953,55
€ 1.323,49
€ 5.534,96
€ 3.448,64
€ 230,23
€ 3.353,15

€ 21.216,76

5.2 Corona Bloemenactie
Inkomsten

Media2Net
Schildersbedrijf Michel van Essen
Alice van Staaten
Jolanda Bunola
Pro-Vision AV
Tapijt Toko
Eigen bijdrage AS

Uitgaven

€ 250,00
€ 250,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 224,48

Bloemen Benfleuri
Bloemen De Gier
Geschenken sponsoren
Onkosten vrijwilliger

€ 1.304,48
Toelichting
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 655,00
Sponsoren: BenFleuri (korting bloemen) en de Gier Bloemen (korting bloemen)

€ 650,00
€ 528,00
€ 101,48
€ 25,00

€ 1.304,48

5.3 Oranjefonds Zomeractiviteiten
Inkomsten

Oranjefonds

Uitgaven

€ 2.954,00

High Tea De Beren
High Tea Dieverbrug
Boottocht + diner
Smalspoormuseum + lunch
High Tea +bingo
Huifkartocht + pannenkoek eten
Boerin Agnes
Naar donaties

€ 2.954,00

€ 160,00
€ 363,40
€ 752,73
€ 329,50
€ 443,07
€ 518,75
€ 386,10
€ 0,45

€ 2954,00

Toelichting
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 250,00
Sponsoren: Autobedrijf Wemmenhove (busjes) en WB Auto’s (busjes)

5.4 Oosterhof
Inkomsten

Subsidie Frisse start Gemeente
Oranjefonds Burendag
Bijdrage AS

Uitgaven

€ 1.087,00
€ 235,00
€ 1,49

€ 1.323,49

Zomerfeest
Burendag
Koffiezetapparaat
Airfryer
Rummykubwedstrijd
Bingo
Stamppotbuffet

€ 328,99
€ 230,97
€ 254,04
€ 113,00
€ 128,05
€ 64,19
€ 240,25

€ 1.323,49

5.5 Avonturenpark Hellendoorn
Inkomsten

Pieter Arie Kooyfonds
Nationaal Fonds Kinderhulp
Eigen bijdrage AS

Uitgaven

€ 2.500,00
€ 2.675,00
€ 359,96

Entree + snackarrangement
Busvervoer
Drukwerk
Flesjes drinken
Gevulde koeken
Onkosten vrijwilligers

€ 5.534,96

€ 3.956,00
€ 1.275,30
€ 49,42
€ 107,88
€ 45,26
€ 101,10

€ 5.534,96

Toelichting
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 1.013,00
Sponsoren: Foox Bergsma (lunchtasjes, melk, broodjes kaas en krentenbol kaas) AH Griendtsveenweg (appels)

5.6 Circus in de Zorg
Inkomsten

Fonds Sluyterman van Loo
Eigen bijdrage AS *)

Uitgaven

€ 2.750,00
€ 698,14

Restant CidZ
Lunchpakketten vrijwilligers
Onkosten vrijwilligers
Orgelman
Cadeautasjes bezoekers
Drukwerk
Geschenken vrijwilligers en sponsoren

€ 3.448,64

€ 2.452,50
€ 67,21
€ 130,00
€ 225,00
€ 255,35
€ 112,98
€ 205,60

€ 3.448,64

Toelichting
*) De eigen bijdrage geeft een vertekend beeld, in 2020 is reeds een aanbetaling gedaan van € 1.635,00 aan
CidZ. Dit betekent dat de totale eigen bijdrage aan CidZ van AS € 2.333,14 is.
De reële tegenwaarde van de sponsoring in natura is € 1.270,00
Sponsoren: AH Offerein (pakjes drinken voor bezoekers), Autobedrijf Wemmenhove (beschikbaar stellen
busjes), Autoverhuur Hoogeveen (beschikbaar stellen busjes), Stichting Welzijnswerk (beschikbaar stellen
busjes), De Lekkernij (warme maaltijden voor circusartiesten), Taxi Ellerie (rolstoelvervoer), Haaijer Verhuur
(twee marktkramen)

5.7 Bioscoopevenement
Inkomsten

Stichting ONE

Uitgaven

€ 500,00

Drukwerk
Vouchers Kinderhulp
Verzending vouchers
Tegoedbonnen Smikkelhuus
Saldo naar Dagje uit 2022

€ 500,00

€ 62,11
€ 116,15
€ 21,42
€ 30,55
€ 269,77

€ 500,00

5.8 Diversen
Inkomsten

Overige donaties en giften

Uitgaven

€ 170,45

Overhead
Bankkosten
Kantoor en internet
Kantoorkosten
Bestuur
Diversen

€ 189,88
€ 980,42
€ 293,57
€ 271,72
€ 688,18

Relatiebeheer
Club van 120
Overig

€ 202,22
€ 442,37

6. Plannen voor 2022
Voor het komende jaar hopen we weer een bloemenactie te kunnen organiseren, voor de 8e keer een dagje
uit voor de Hoogeveense minima en om het circus deze keer twee dagen naar Hoogeveen te halen.
Op Nationale Ouderendag voor de ouderen en de dag erna voor mensen met een verstandelijke beperking.
En voor de rest zien we weer wat op ons pad komt. We hebben er zin in!

