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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
2020 was ook voor Assen voor Assen een bijzonder en ontregelend jaar.
De mooie en volle, gevarieerde jaarkalender werd door de actualiteit van
overheidsmaatregelen en eigen gezondheidsafwegingen voortdurend gewijzigd. Bijna alle
geplande activiteiten werden verschoven, geannuleerd of online uitgevoerd. Dat gaf niet
alleen teleurstelling en berusting en gemis aan (netwerk)contact, maar zeker ook nieuwe
inzichten en organisatorische ervaringen, met ook een kosten verhogende factor.
Toch kijken we terug op een welgemeend geslaagd jaar, waarbij afstemming en
samenwerking met partners tot zijn recht kwam.
Dank aan Ondernemend Assen, DNK, Vaart Welzijn. Uiteraard ook dank aan onze founders,
zonder wie we onze activiteiten niet zouden kunnen doen.
Als highlight-activiteiten kunnen we de Meet & Greet bij Pro Assen, de Beursvloer en de
Ouderendag noemen.
Ook bestuursmutaties konden we adequaat opvangen en omwille van netwerk en
bestuurskracht kon het bestuur met twee leden worden uitgebreid. Hierdoor heeft ons
bestuur een mooie people, planet en profit-signatuur gekregen.
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen
Willem Hulshof, voorzitter

Een door corona aangepaste online beursvloer
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Bestuur, Secretariaat en Raad van Advies
Samenstelling bestuur
Willem Hulshof, voorzitter
Bert Huizing, penningmeester
René Lolkema, secretaris
Roald Leemrijse, bestuurslid
Esther Bloeming, bestuurslid
Elly van der Woude, bestuurslid
Jan Hummel, bestuurslid
In 2020 zijn Elly van der Woude, Jan Hummel en René Lolkema (secretaris) aangetreden.
Samenstelling Raad van Advies
Hans de Willigen, De Willigen + partners (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
Kirsten Smit-Molema, NAM
Arjan Schonewille, Werkplein Drentsche Aa
Secretariaat
In 2020 was er geen secretariële ondersteuning beschikbaar en zijn de taken afwisselend
door het bestuur en Niquell uitgevoerd.
In 2020 heeft stichting AssenvoorAssen besloten om geen gebruik meer te maken van de
kantoorfaciliteiten van de Drentse Zaak. Dit is ingegaan per 1 februari 2021. Het postadres is
veranderd naar Virgo 52, 9405RE, Assen (adres secretaris).
Founders
De volgende organisaties steunen het werk van de stichting AssenvoorAssen met een vaste
financiële jaarbijdrage van € 5.000,- of op een andere wijze (in natura).
Dit zijn: NAM, Univé, Werkplein Drentsche Aa, Drenthe College, Vaart Welzijn, De Nieuwe
Kolk, Gemeente Assen, Rabobank Assen en Noord-Drenthe en Niquell.
Vanwege Corona en de gevolgen ervan is het verwerven van nieuwe founders in 2020 op
een laag pitje gezet.
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Op de ouderendag koeken rondbrengen

Bestuursactiviteiten en bijeenkomsten
2020 gaat de boeken in als een bijzonder jaar. Door corona werden bijna alle geplande
activiteiten verschoven, geannuleerd of online uitgevoerd.
Het bestuur is regelmatig online bijeengekomen om de impact van al deze wijzigingen te
bespreken en hierop in te springen.
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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 2020 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 en
vanaf 01-06-2020 Elly van
der Woude

Monique/Myrthe

MVO Conferentie (stond op
de planning en is
verschoven naar februari
2021)

Esther Bloeming

Monique/Myrthe

MVO-Gids/app
certificering

Willem Hulshof

Noor van Leeuwen Visser en
vanaf 01-06-2020 Monique /
Myrthe + alliantiepartner:
Ditisnewz Assen

Goodiebag Ouderendag

Achter de schermen bij de online beursvloer
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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
➢ Ouderendag uitbreiden naar Ouderenweek

Meet&Greet PrO Assen
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Tijdlijn 2020
Activiteiten:
• MVO-platform 25 februari
Meet&Greet bij PrO Assen - Een gezellige ontmoeting bij PrO Assen met bijna 60
deelnemers met uitleg over PrO Assen, een rondleiding door studenten en gezellig
napraten/netwerken;
Corona gooide de hele planning door elkaar. De eerste lockdown was een feit. Dit treft ook
meerdere van onze initiatieven die werden verschoven / geannuleerd, waaronder;
- Bijdrage NL doet
- Voorjaarslunch
- MVO-Platform (april)
- Kenniskaravaan (mei)
- Spullenbeurs
- MVO-conferentie → verschoven naar feb 2021
- Najaarslunch
- Kenniskaravaan (oktober)
- Ambassadeursbijeenkomst
- MVO-Platform (december)
Maar gelukkig ontstond er wel een nieuw initiatief, namelijk: Buddylink. De coronacrisis treft
de kwetsbaren onder ons extra hard en door alle maatregelen raken zij ook sneller in een
sociaal isolement. Sporten, bingo in het buurthuis, een avondje kaarten, reizen met het
openbaar vervoer; voorlopig zit het er even niet meer in.
Gelukkig hebben zich in de tussentijd tientallen mensen gemeld die tijdens de eerste (en
later ook bij de tweede lockdown) één of meerdere stadsgenoten wilden bellen, die anders
dreigden te vereenzamen. Geen ‘live’ bezoek maar een telefonische babbel om in contact te
blijven. Dit is heel positief ontvangen en zijn ook leuke gesprekken uit ontstaan en later zelfs
ontmoetingen.
•

Ouderendag 2 oktober 2020
Door Corona helaas geen Ouderenweek maar wel een Ouderendag, waarbij 500
goodiebags zijn uitgedeeld met input/informatie van diverse bedrijven/organisaties,
er zijn 250 koeken uitgedeeld (lekkers bij de koffie) en er is een film samengesteld die
op Omroep Assen in uitgezonden. Deze film is bij de meeste zorginstellingen in de
diverse woonkamers getoond.

•

Beursvloer: 8 december 2020
De eerste online editie van de Beursvloer, met 60 deelnemers vanuit diverse
bedrijven en organisaties. Er zijn 47 matches gesloten met een maatschappelijke
waarde van: € 97.405,00. Een fantastisch resultaat en een mooie middag waarbij het
netwerken in het Corona jaar weer eens centraal stond.

Daarnaast zijn er samen met de matchgroep vijf bijeenkomsten geweest waaruit diverse
mooie matches gesloten konden worden.
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Financiën
Financieel hebben we een rustig jaar achter de rug met een bescheiden positief resultaat
van 1147 euro. Bijzonder was dat door de inmiddels opgeheven Groningse Uitdaging werd
gevraagd het vermogen dat na opheffing resteerde te stallen bij de stichting
AssenvoorAssen. Een bedrag van ruim 7600 euro werd overgemaakt en staat nu in de
boeken als geoormerkt geld. Dit oormerk vervalt als het wordt ingezet voor een gezamenlijk
initiatief door en voor uitdagingen in Noord-Nederland. Is het voor 1 september 2025 niet
daaraan besteed, dan vervalt het aan de stichting AssenvoorAssen.
De jaarrekening 2020 wordt in een separaat document opgenomen.

De 2 versie van de uitgebrachte ouderenkrant
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