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Stichting AssenvoorAssen, p/a De Drentse Zaak, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen
e-mail info@assenvoorassen.nl / website www.assenvoorassen.nl
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Match tijdens de beursvloer 2019

Anbi status
AssenvoorAssen is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (anbi). Hierdoor is extra belastingaftrek mogelijk bij giften aan onze stichting.
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Voorwoord
2019 was weer een goed jaar voor AssenvoorAssen. De verschillende MVO-bijeenkomsten
waren opnieuw een groot succes. Ook de Asser Uitdaging kende een geweldig resultaat:
opnieuw een record maatschappelijke waarde van ruim € 305.000,- die is gematcht door de
matchgroep en tijdens de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Beursvloer en de
Nationale Ouderendag.
Naast de matches die gesloten zijn hebben we in 2019 een aantal inspirerende MVObijeenkomsten georganiseerd waaronder de MVO-Platform bijeenkomsten en de jaarlijks
terugkerende conferentie. Daarnaast is in samenwerking met verschillende partijen het
koploperproject gestart met twee nieuwe groepen cursisten. In dit jaarverslag vindt u een
overzicht van de activiteiten.
Eind 2019 is de MVO-alliantie onder leiding van Noor van Leeuwen beëindigd en we zijn in
gesprek met de ontwikkelaars en de eigenaar van de MVO-Gids om afspraken te maken over
de doorontwikkeling, samenwerking en aanvraagprocedure van de MVO-certificaten.
In 2019 heeft Riek Siertsema afscheid genomen als voorzitter van de stichting en is Willem
Hulshof als haar opvolger benoemd. Ook Bart de Bruin (bestuurslid) en Fred Haas
(penningmeester) hebben het bestuur verlaten. Deze functies zijn inmiddels ingevuld door
Roald Leemrijse (bestuurslid) en Bert Huizing (penningmeester).
Kortom een bevlogen jaar met nog heel veel nieuwe uitdagingen voor de toekomst.
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen
Willem Hulshof, voorzitter

Organisatie Ouderenweek in het zonnetje
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Bestuur, Secretariaat en Raad van Advies
Samenstelling bestuur
Willem Hulshof, voorzitter
Fred Haas, penningmeester/secretaris
Astrid-Odile de Visser, bestuurslid
Esther Bloeming, bestuurslid
Bart de Bruin, bestuurslid
In 2019 hebben Bart de Bruin, bestuurslid en Fred Haas, penningmeester afscheid genomen.
Roald Leemrijse, bestuurslid en Bert Huizing, penningmeester hebben de taken
overgenomen.
Samenstelling Raad van Advies
Hans de Willigen, REIN Advocaten en Adviseurs (voorzitter)
Hanneke Bruggeman, De Nieuwe Kolk
Andrea van Gemst, Univé
Kars Klok, Klok Onderhouds- en Afbouwgroep
Jenske Lorijn, Drenthe College
Henny Luppes, Vaart Welzijn
Ludo Mennes, Rabobank Noord en Midden Drenthe
Ronald Obbes, VVV Assen / ‘t Wapen van Drenthe
Kirsten Smit-Molema, NAM
Arjan Schonewille, Werkplein Drentsche Aa
Secretariaat
In 2019 was er geen secretariële ondersteuning beschikbaar en zijn de taken afwisselend
door het bestuur en Niquell uitgevoerd. Ook in 2019 maakte de stichting AssenvoorAssen
gebruik van de kantoorfaciliteiten van de Drentse Zaak.
Founders
Zeven organisaties steunen het werk van de stichting AssenvoorAssen met een vaste
financiële jaarbijdrage van € 5.000,-. Dit zijn de NAM, Univé, Werkplein Drentsche Aa,
Drenthe College, Vaart Welzijn, De Nieuwe Kolk en Niquell.

4

Ambassadeurs van AssenvoorAssen
Frits Colenbrander, Koninklijke Visio
Karin Dekker, Wethouder Gemeente Assen
Renate Groenewold, ondernemer en voormalig schaatskampioen, schaatscoach
René Kuipers, Kumoweld
Frits van Leer, Van Leer Consultancy
Marco Out, Burgemeester van Assen

Opening ouderenweek

Bestuursactiviteiten en bijeenkomsten
In 2019 kwam het bestuur zes maal bijeen en de Raad van Advies twee maal.
Verder werd er een voorjaars- en najaarslunch georganiseerd waarvoor de leden van het
bestuur, de Raad van Advies en alle actieve AvA-vrijwilligers zijn uitgenodigd. De bedoeling
van de voorjaars- en najaarslunch is, naast het geven van informatie over het reilen en zeilen
van de stichting, nieuwe activiteiten en projecten te promoten en vooral ook inspiratie te
krijgen voor komende evenementen zoals de Beursvloer en de Nationale Ouderenweek.
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Ontwikkelingen en organisatie
AssenvoorAssen werkt planmatig: ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille en
ontwikkelt daarin plannen. Deze plannen worden besproken in het bestuur en vervolgens
met (financiële) kaders vastgesteld. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de realisatie
van de plannen in zijn/haar portefeuille en tijdens de bestuursvergaderingen wordt alles
afgestemd en gecoördineerd.

Binnen AssenvoorAssen werden in 2019 de volgende activiteiten ontwikkeld:
Activiteit

Portefeuillehouder

Uitvoerder/alliantiepartners

MVO-Platform Assen

Willem Hulshof

Monique/Myrthe

Asser Uitdaging incl.
Beursvloer, Nationale
Ouderenweek en
Kenniskaravaan
bijeenkomsten

Astrid-Odile de Visser

Monique/Myrthe

MVO Conferentie

Esther Bloeming

Monique/Myrthe

Koplopers in Duurzaam
ondernemerschap

Willem Hulshof

Noor van Leeuwen
+ alliantiepartners:
Milieufederatie Drenthe
Rabobank Assen ND
DZzyzion

MVO-Gids/app
certificering

Willem Hulshof

Noor van Leeuwen
+ alliantiepartner:
Ditisnewz Assen

Activiteit ouderenweek

Activiteit Ouderenweek
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Ambities
 Het MVO platform Assen versterken met deelname van nog meer Asser bedrijven en
organisaties
 Intensievere samenwerking met Ondernemend Assen en andere Asser
ondernemersclubs
 Jaarlijks voor de deelnemers aan het MVO platform een 3-4 tal inspirerende MVObedrijfsbijeenkomsten bij Asser bedrijven/organisaties organiseren, waarbij het
gastbedrijf een kijkje in de eigen MVO-keuken geeft en met een spreker cq in een
workshop een MVO-onderwerp wordt uitgediept
 Jaarlijks een MVO-conferentie houden om kennis te delen en elkaar te inspireren
 Jaarlijks een MVO-beursvloer organiseren als jaar-event van de Asser Uitdaging
 Andere, specifieke, matchevents organiseren zoals een spullenbeurs of een
speelgoedbeurs
 Het aantal bedrijven/organisaties met een MVO-certificaat uitbreiden.
 Nieuwe missie en visie formuleren, statuten en communicatiemiddelen (website,
communicatiemiddelen) hierop aanpassen.
 Kenniskaravaan voor maatschappelijke organisaties voortzetten en uitbreiden

Samenwerking AssenvoorAssen – Ondernemend Assen
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Tijdlijn 2019
14 februari: MVO-Platform
Gastorganisatie Van der Valk Assen
18 maart: Kenniskaravaan - marketing
Deze 1e bijeenkomst van de kenniskaravaan te gast bij Van der Valk in Assen.
De training werd verzorgd door Dorothea Piek en Christine v.d. Wetering van Crisp
Klantgeluk.
13 maart: Voorjaarslunch
Lunch georganiseerd bij Grandcafé ’t Wapen van Drenthe
Afscheid van Riek Siertsema en welkom voor nieuwe voorzitter Willem Hulshof
17 april: MVO-Platform
Gastorganisatie BMW Vriesendijk
27 mei: Kenniskaravaan – subsidie/geldwerving
Te gast bij Van der Valk Assen. Het programma werd dit keer aangeboden door
Ondernemend Assen en uitgevoerd door 123subsidie.
20 juni: MVO-conferentie
Te gast bij Hotel de Jonge.
16 september: Kenniskaravaan – Goede Zaken
Te gast bij Van der Valk Assen. Dit programma is een goede voorbereiding op de Beursvloer.
Training werd uitgevoerd door Myrthe Strijker en Emilia Oversloot (lid v.d. matchgroep)
26 september: Najaarslunch
Lunch georganiseerd bij Grandcafé ’t Wapen van Drenthe
30 september t.m. 4 oktober: Nationale Ouderenweek
Een week lang activiteiten georganiseerd voor ouderen in de wijk en in zorginstellingen in
samenwerking met een afvaardiging vanuit de zorgorganisaties.
10 oktober: 10e editie van de Beursvloer
Te gast bij de Nieuwe Kolk.
Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ondernemend Assen
18 november: Kenniskaravaan – vrijwilligersbeleid
Te gast bij Van der Valk Assen. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met
Vaart Welzijn.
20 november: MVO-Platform
Te gast bij Werkplein Drentsche Aa
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Financiën
De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 15.000 (2018: €13.000 nadelig). De
begroting 2019 sloot op € 11.050 negatief. Doelstelling van de stichting is de verkregen
middelen in te zetten voor de doeleinden van de stichting.
De stichting kent, ondanks de 2 jaren met een negatief resultaat, een gezonde vermogensen liquiditeitspositie.

Eindstand Beursvloer 2019
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