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1. VOORWOORD

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van Stichting Assel Don Bosco Centrum. Hiermee willen wij u
inzicht geven in de werkzaamheden en activiteiten van Assel Don Bosco Centrum. Wij hebben een
bestuur, coördinatoren en uitvoerende vrijwilligers die zich ook afgelopen jaar weer met hart en ziel
hebben ingezet. Door deze inzet en motivatie kunnen we ons werk met veel plezier blijven doen. Dit
geldt ook voor onze betaalde krachten, Cato en Cilia, die er altijd voor zorgen, dat het centrum er
weer netjes uitziet. Ook dit jaar hebben we weer goed samengewerkt met de salesianen.
We hebben verder goed contact met de mensen van Don Bosco Werken Nederland waar we een
goede samenwerking mee hebben en die wij over en weer helpen wanneer dat nodig is.
Buiten onze “normale werkzaamheden” hebben we dit jaar 4 gezinnen gehuisvest die normaal niet
aan vakantie toe komen. Wij hebben daarvoor de piramide gratis ter beschikking gesteld en ook een
eetpakket en gratis toegangskaarten geregeld voor attracties. Verder kunnen groepen die een goed
plan indienen waar empowerment van jongeren een belangrijke rol speel gratis gebruik maken van
de villa. In 2016 hebben we al enkele groepen mogen ontvangen.
Dit jaar is er is veel werk verzet om de accommodaties er weer prachtig uit te laten zien. Zo is de
meditatieruimte in de Villa heel mooi opgeknapt en is er tijdens de burendag een nieuwe zitbank
onthuld door de wethouder N. Stukker.
Door continu verbeteren en renoveren van de gebouwen, zien we de bezettingsgraad steeds verder
toenemen. Dit betekent ook een toename van de financiën, waardoor accommodaties steeds verder
verbeterd kunnen worden en we meer ruimte hebben om nieuwe projecten op te zetten.

De basis van Assel Don Bosco Centrum zijn de vrijwilligers, die het centrum met raad en daad
bijstaan. Hun enthousiasme, bijdrage en spirit zijn bepalend voor het succes van Assel Don Bosco
Centrum. Bij deze wil ik onze vrijwilligsters en vrijwilligers hartelijk danken voor hun grote
betrokkenheid en inzet.

Ik wens u veel leesplezier en voor commentaar en nieuwe ideeën houden we ons graag aanbevolen.
Anno van der Weide, voorzitter
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In 2016 zijn we van start gegaan met een voltallig enthousiast bestuur. We hebben dit jaar o.a. in
het bestuur nagedacht over een nieuw beleidsplan voor de komende jaren en invulling van de
werkzaamheden met de huidige vrijwilligers. Aandachtspunt blijft de continuïteit van de
werkzaamheden en dan vooral de werkzaamheden van de coördinatoren.
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2. DOELSTELLINGEN
De stichting Assel Don Bosco Centrum stelt zich ten doel om in Assel bij Apeldoorn op het terrein van
de Mariahoeve ruimte te bieden voor bezinning, vorming en ontspanning aan groepen en aan
afzonderlijke personen.
Prioriteit hebben daarbij personen en groepen uit de brede beweging van Don Bosco Nederland (en
eventueel uit het buitenland), jeugd en jongeren, maar het centrum staat evenzeer open voor allerlei
andere mensen die zich inzetten voor jeugd en jongeren, alsook voor groepen volwassenen die een plek
zoeken voor bezinning, training en overleg.
De Stichting Assel Don Bosco Centrum is opgericht op 29 december 2005 en is gevestigd:
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Stichting Assel Don Bosco Centrum
Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
Emailadres: info@asseldonboscocentrum.nl
Website: www.asseldonboscocentrum.nl
Facebook: asseldonboscocentrum.nl
Tel.nr 055 - 5191201
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3. PERSONEN binnen de organisatie
3.1. Het bestuur:
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2016 was als volgt:






Anno van der Weide
Peter Overmars
Gijsbert Dieleman
Anja Tijmense
Pim Mocking

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
Lid

3.2. Coördinatoren:
De coördinatoren in 2016 waren: Ruud Pragt, Lejo Webbers en Ben Peters (assistent).
Taakverdeling coördinatoren:
Ruud Pragt: Technische zaken, financiële zaken betreffende de coördinatoren, thema-eetavonden,
vorming en eigen aanbod. Ruud is gestopt als coördinator op 1 november 2016. We danken Ruud voor
het vele werk dat hij aan Don Bosco besteed heeft. In de loop der jaren is er mede door hem heel wat
in gang gezet en opgeknapt. Zijn taken zijn ondergebracht bij Ben en Lejo.
Lejo Webbers: Vorming, administratie betreffende groepen, aanmeldingen en relatiebeheer, eigen
aanbod, onderhouden van netwerk, contacten vrijwilligers, PR, gastenontvangst en onderhoud
meditatiebos.
Ben Peters: inkoop, algemene zaken, onderhouden contacten leveranciers en coördinatie van diverse
klusprojecten.
3.3. Medewerkers:
Naast de coördinatoren is er nog een aantal mensen die een vaste taak binnen de accommodatie van
Assel Don Bosco Centrum vervullen.
Dit zijn:
 de huishoudelijke medewerksters (gedetacheerd) Cato Gruben en Cilia Mulder-Hurenkamp.
 de administrateur van Assel Don Bosco Centrum is Wim Jansen. Hij is ook de persoon die
namens het bestuur contacten met de fondsen onderhoudt. Tijdens de afwezigheid van een
penningmeester in de laatste twee maanden heeft hij de zorg voor de financiën extra ter harte
genomen.
3.4. Werkgroepen:

Die groepen zijn:
1. Gastenontvangst (Lejo is vaste aanspreekpersoon)
Doordat er geen coördinator permanent aanwezig is, heeft de groep gastheren en
gastvrouwen een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij worden met name ingeschakeld
in de weekenden als er groepen aanwezig zijn in het centrum. Uitbreiding van de werkgroep
gastvrouw/gastheer is meer dan welkom.
2. Technische ondersteuning (Ruud was aanspreekpersoon tot 1 november, Ben is vaste
aanspreekpersoon vanaf 1 november, met ondersteuning van Jacques Janssen).
Zij hebben de zorg voor kleine onderhoudswerkzaamheden van de Villa, Kampschuur en
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Er zijn vijf werkgroepen van vrijwilligers binnen Assel Don Bosco Centrum.
Iedere werkgroep heeft een vaste aanspreekpersoon binnen het coördinatieteam.
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Piramide zowel buiten als binnen. Het groot onderhoud gaat in overleg met de eigenaar,
de salesianen van Don Bosco. Ben Peters is daarvoor de aanspreekpersoon.
Voor onderhoud en de zorg van het meditatiebos is Lejo het aanspreekpunt.
3. Bezinningsaanbod van Assel Don Bosco Centrum
De vrijwilligers doen een eigen bezinnings- en vormingsaanbod. Dit aanbod bestaat o.a.
uit het organiseren van enkele avonden waar gasten worden uitgenodigd rond een
maaltijd maar ook rond bezinning.
Vanuit het beleidsplan is er een werkgroep die zich bezighoudt met activiteiten, die aansluiten
bij maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit het bestuur heeft Peter Overmars hierin zitting en
Lejo Webbers vanuit het coördinatieteam. Als meerdere bestuursleden en andere vrijwilligers
initiatieven nemen of betrokken raken bij maatschappelijke activiteiten, kunnen verschillende
divers samengestelde werkgroepen ontstaan.
4. Publiciteit (Lejo is vaste aanspreekpersoon).
De werkgroep publiciteit verzorgt:
o De Nieuwsbrief: doet verslag van wat er gebeurd is in Assel en die attendeert op wat
komen gaat.
Verder verzorgt de werkgroep ook de website , facebook en de persberichten.
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5. Administratie
De coördinatoren en de administrateur dragen zorg voor de financiële administratie en
voor het verwerken van aanvragen, beantwoorden van vragen en registratie van het verhuren
van de accommodaties.
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4. ACTIVITEITEN
4.1. Van het bestuur
Volgens de statuten is het bestuur verplicht om een aantal bestuurlijke zaken te regelen, zoals het
jaarlijks samenstellen van een inhoudelijk en financieel jaarverslag evenals de begroting met
bijbehorend werkplan.
In 2016 heeft het bestuur 10 keer vergaderd.

Overige activiteiten vanuit het bestuur
Het bestuur is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van Don Bosco Werken Nederland. De Raad
van Toezicht is in het verslagjaar 2x bij elkaar geweest.
Het bestuur heeft gekozen voor een grotere nadruk op de inhoudelijke kant van het werk in Assel Don
Bosco Centrum. Dit houdt o.a. in dat er vier maal in het jaar gratis de Piramide is gebruikt door
gezinnen die op dat moment extra ontspanning goed konden gebruiken. Deze gezinnen zijn
geselecteerd door Happy KidsCare (voor info: www.happykidscare.nl) en Stichting Present (voor info:
www.stichtingpresent.nl).
Daarnaast is er ook gestart met het gratis beschikbaar stellen van de Villa t.b.v. empowerment voor
jongeren. Een groep jongeren uit Apeldoorn heeft daar gebruik van gemaakt. Het is de bedoeling dit
tot vier momenten in het jaar uit te breiden.
Het jaarlijkse overleg met het bestuur van DBWN heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2016.
Hierin zijn onder andere het jaarverslag 2015 en de plannen voor 2017 en verder besproken. Het was
een constructief overleg.
Ten aanzien van de voortgang van de activiteiten in en vanuit Assel Don Bosco Centrum heeft Don
Bosco Werken Nederland te kennen gegeven, daar waar mogelijk is, dit te ondersteunen.
Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van overleg geweest waaraan de bestuursleden en
coördinatoren hebben deelgenomen: met JOKER (JOngeren en KERk) en de dorpsraden van 3
omliggende dorpen: Hoog Soeren, Radio Kootwijk en Kootwijk. Dit in het kader van
netwerkverbreding en zoeken naar mogelijke invulling van enkele vormingsactiviteiten.
Eveneens participeert Assel Don Bosco Centrum in de stichting Samenspraak, een overlegvorm,
waaraan organisaties met diverse culturele en levensbeschouwelijke achtergrond deelnemen. Het
bestuur is tevens vertegenwoordigd in de werkgroep, die de Vredesweek voorbereidt.
4.2. Vanuit de coördinatoren

Op 19 november 2016 was er een vrijwilligersteamdag. Het bestuur, vrijwilligers en de coördinatoren
kwamen op die dag bij elkaar. Deze dag begon met een gezamenlijke lunch en stond in het teken van
de inhoud van het werk. We hebben ons nadrukkelijk verdiept in Don Bosco. In kleine groepjes zijn
we uiteen gegaan en naar aanleiding van een voorbeeld uit de praktijk is er diepgaand over
gesproken. Het resultaat is op papier gezet en aan het bestuur aangeboden als advies om dit op te
nemen in het nieuwe beleidsplan 2017 – 2020.
Vanuit de vrijwilligers kwam het verzoek om voor de volgende bijeenkomst met deze manier van
samen-zijn verder te gaan. Het werkte inspirerend.
Tijdens de vrijwilligersteamdag is tevens afscheid genomen van Ruud Pragt als coördinator. Hij heeft
wel aangegeven als vrijwilliger actief te blijven.
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Met betrekking tot de aanwezigheid in Assel werd door de twee coördinatoren (geassisteerd door Ben
Peters) een beroep gedaan op veel vrijwilligers waaronder enkele salesianen. Dit betekent, dat de
vrijwilligers, waaronder het bestuur, een grote bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden en
waar nodig coördinatoren hebben ondersteund. Zowel tussen coördinatoren onderling als met het
bestuur is een goede samenwerking.
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4.3. Het vormingsaanbod van Assel Don Bosco Centrum
Het eigen aanbod van Assel Don Bosco Centrum op het gebied van vorming en bezinning is beperkt.
Er zijn drie thema-eetavonden geweest die door telkens 15 personen werden bezocht.
Het meditatiebos is een belangrijke plek in ons centrum. Een bezoek aan het bos wordt zelfs door de
groepen in programma’s opgenomen. Ook dit jaar zijn er enkele, waaronder eigen gemaakte, objecten
bijgeplaatst. Het meditatiebos maakt deel uit van de natuur.
Op woensdag 21 december is er een kerstbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers. Na een korte
meditatieve kerstviering zijn, in de in kerstsfeer ingerichte Villa, de vrijwilligers bedankt voor hun grote
inzet over het afgelopen jaar. Vijfendertig vrijwilligers en medewerkers van Assel Don Bosco Centrum,
de bewoners van de communiteit van Assel en de medewerkers van Don Bosco Werken Nederland
hebben aan dit jaarlijks samen-zijn deelgenomen.
4.4. Activiteiten aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen.












Van half januari tot 13 februari hebben de schilderijen die in de Vredesweek 2015 tijdens de
workshop schilderen gemaakt zijn, in het stadhuis van de Gemeente Apeldoorn gehangen. De
opening van de tentoonstelling is verricht door de kunstenaar Stefan Peters. Op dinsdag 9
februari werden de schilderijen overhandigd aan de drie dorpsraden, de Herberg en aan de
bewoners in Assel.
Op zaterdag 12 maart is er in samenwerking met Don Bosco Werken Nederland meegedaan
aan NLdoet. 22 personen hebben deze dag geklust, het terrein seizoen-klaar-gemaakt, de
buitenmeubels weer op de plaats gezet, schaakstukken schoongemaakt, de stal op orde
gemaakt, geharkt en de tuin bij de Villa aangepakt. Het was een leuke dag en zeer de moeite
waard om te herhalen.
Op zaterdag 28 mei was er een lenteborrel. Op deze wijze sloten de vrijwilligers het eerste
gedeelte van het jaar af. Natuurlijk is er terug gekeken en enkele waardevolle opmerkingen
zijn door het bestuur meegenomen als aandachtspunt.
Vredesweek. Dit jaar is er een samenwerking geweest met de basisschool de Diamant voor de
Vredesweek. Leerlingen uit groep 8 en Assel Don Bosco Centrum hebben gekozen voor Vrede
Verbindt, ook bij de Olympische Spelen. Voor een muzikale workshop heeft theatergroep
Mudanthe eerst kennisgemaakt in de basisschool en later in de week een workshop gegeven
in Assel.
Het resultaat werd door enkele leerlingen gepresenteerd op de slotavond in theater Gigant in
Apeldoorn. De organisatie kijkt tevreden terug op de Vredesweek. Tevens zijn wij blij dat het
gelukt is om een nieuwe groep jeugd hiermee te bereiken.
Door deze activiteiten in het kader van de Vredesweek heeft Pax Assel Don Bosco Centrum
gevraagd “Ambassade van de Vrede” te worden, waaraan we met plezier gehoor hebben
gegeven. Ook hebben bestuursleden deelgenomen aan ontmoetingsbijeenkomsten van
ambassadeurs van de Vrede in Utrecht.
Burendag. Op zaterdag 24 september hebben we meegedaan met de burendag. Don Bosco
Werken Nederland heeft het initiatief genomen. De bewoners van de “Mariahoeve” hebben
zich deze dag aangesloten. Er kwamen 35 mensen op de uitnodiging af. Een graffitikunstenaar uit Deventer gaf een workshop. De achterkant van de Stal is als achtergrond
gebruikt. Het thema Vrede Verbindt is daar door verschillende personen met passie op de
muur gebracht. We zijn nu een mooie wandversiering rijker. Daarnaast heeft wethouder
Nathan Stukker een ontmoetingsbank onthuld. Met een toegesneden speech legde hij de
nadruk op het bijzondere van ons werk. Hij was als kind ook op kamp geweest in Assel..
Dag van de Dialoog. De groep jongeren, die gratis gebruik hebben gemaakt van de Villa,
werden voorbereid op een begeleidingsrol t.b.v. de Dag van de Dialoog. De Dag van de
Dialoog zelf hadden we samen met een scoutinggroep willen organiseren in december. Ook
Kerkplein 7 (vanuit de PKN-kerken) en de St. Egidiusgroep (vanuit de RK-kerk) zijn hiervoor
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Assel Don Bosco Centrum heeft conform het beleidsplan 2014-2016 haar activiteiten in het licht van
maatschappelijke ontwikkelingen verder uitgebreid.
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uitgenodigd. Jongeren uit deze twee kerken zouden dan met minderjarige alleenstaande
vluchtelingen in gesprek gaan.
Spel, als belangrijk element in het werk van Don Bosco, zou het middel moeten zijn om tot
dialoog te komen. We werken hierin samen met de organisatie Kemi Ra.
Vanwege de drukke decembermaand is de verdere uitvoering van deze activiteit uitgesteld tot
begin 2017.
Ook in 2016 heeft Assel Don Bosco Centrum in samenwerking met Don Bosco Werken
Nederland weer meegedaan aan de zeer gezellige kerstmarkt in Kootwijk. Hierdoor kunnen
we het gedachtegoed van Don Bosco onder de aandacht brengen van een breed publiek.

4.5 Van Don Bosco Nederland.
Assel Don Bosco Centrum beschouwt zichzelf als het centrum van Don Bosco Nederland wat betreft
vorming, bezinning en ontspanning.
Groepen uit de geledingen van Don Bosco Nederland hebben dan ook de eerste prioriteit.
Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen:
 Don Bosco Werken Nederland gebruikte het centrum voor een 2-daagse voor coördinatoren
van de Don Boscowerken. Ook een bestuurdersdag en de bestuursvergaderingen van Don
Bosco Werken Nederland vinden in Assel plaats. Daarnaast organiseerden zij het Don
Boscofeest voor geïnteresseerden en een sport- en speldag voor de Don Boscowerkers.
 De oud-leerlingen van Don Rua hielden haar jaarlijkse reünie.
 Uit het buitenland kwamen mensen om van Assel Don Bosco Centrum gebruik te maken: Don
Bosco de Takel uit Oostende.
 Verschillende Don Bosco werken organiseerden een activiteit of enkele weekenden in Assel:
Don Bosco Apeldoorn, SAMEN uit Amsterdam, Don Bosco Rijswijk, Don Bosco Spirit,
Straatvisie Amsterdam en DeeBeetjekampen.
 Salesiaanse retraite
 Enkele bijeenkomsten door de Vereniging van Medewerkers van Don Bosco
De salesianen uit Assel hebben een paar keer gebruik gemaakt van onze accommodaties:
 Theo Roelofs 80 jaar
 Bezinningsmomenten in de Piramide
 Begrafenis Hans Wielage
 Wijnand Borst 90 jaar
 Afscheid nemen Kees van Luijn

Een andere doelgroep waaraan Assel Don Bosco Centrum gastvrijheid verleent, zijn groepen
jeugdigen en jongeren die niet tot Don Bosco Nederland behoren.
Assel Don Bosco Centrum heeft 18 schoolgroepen ontvangen, zowel uit het basis- als het voortgezeten hoger onderwijs.
Twintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in Assel Don Bosco Centrum en
er kwamen tevens nog 5 andere jongerengroepen.
Voor een overzicht van de verschillende gebruikers wordt verwezen naar de bijlagen.
4.7 Overige gebruikers
Naast jeugd en jongeren maken ook groepen volwassenen buiten Don Bosco Nederland gebruik van
Assel Don Bosco Centrum. Dat zijn 75 groepen die voor bezinning, cursussen, overleg en training naar
Assel komen. Ook een aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen en muziekgroepen waren te
gast bij Assel Don Bosco Centrum.
Voor het overzicht waar deze groepen vandaan gekomen wordt verwezen naar de bijlagen.
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4.6 Andere groepen jeugdigen en jongeren
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4.8.

Enkele cijfers 2016

Het totaal aantal overnachtingen, verdeeld over de drie accommodaties (Kampschuur, Villa en
Piramide), bedroeg in 2016: 6189. (In 2015: 6166 stijging van 33. Het aantal bezoekers dat voor een
dag of dagdeel kwam was: 2720 (vergeleken met het jaar 2015: 2289 een stijging van 431)
Grafiek 1.
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Een verdeling per doelgroep levert het volgende op:
 uit Don Bosco Nederland: 1835 (2015: 1713, stijging van 122)
 jeugd- en jongeren: 2004 (2015: 1951, stijging van 53)
 overige gebruikers: 3259 (2015: 1969 , stijging van 1290)
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Als we het totaal aantal bezoekers uitsplitsen per leeftijdscategorie ontstaat het volgende beeld:
 tot 14 jaar: 994 (2015: 994, gelijk gebleven)
 van 14 t/m 25 jaar: 882 (2015: 1392, daling 510)
 vanaf 26 en ouder: 3211 (2015: 2903, stijging van 308)
De daling van jongeren is een gevolg van een exactere registrering van leeftijdsgrenzen.
Grafiek 3
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Van het gastenhuis (dit is het oudste deel van de Villa ) hebben 25 personen gebruik gemaakt: totaal
73 overnachtingen. (In 2015: 28 personen, daling van 3 personen en stijging 23 overnachtingen).
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5. ACCOMMODATIES EN INVENTARIS
Assel Don Bosco Centrum is inmiddels enkele jaren, in samenwerking met salesianen van Don Bosco,
bezig om de accommodaties, die Assel Don Bosco Centrum gebruikt (de Villa, de Kampschuur en de
Piramide) van binnen en buiten in goede conditie te houden.
De warmwatervoorziening en verwarming zijn in de Villa noodgedwongen aangepakt. Er ontstonden
lekkages. De Firma Hafkamp heeft deze klus op zich genomen.
Het buitenschilderwerk van de Villa en de Kampschuur is door schildersbedrijf Jansen aangepakt.
In goed overleg met de eigenaar zijn de aanpassingen gerealiseerd. De vertegenwoordiger van de
salesianen heeft zijn kantoor in Hoevelaken en met hem is een goed contact. Hij wordt goed op de
hoogte gehouden van de conditie van de accommodaties en eventuele aanpassingen die daarin nodig
zijn.
Een woord van dank voor de goede samenwerking.
In 2016 is o.a. het volgende gerealiseerd:
Kampschuur:
 opknapbeurt grote zaal
 nieuwe radiatoren
 noodverlichting en alarminstallatie
 reparatie bevroren waterleiding
 nieuwe gordijnen
 aangepaste schilderijen
Piramide:
 gasaansluiting in de keuken boven
 kast gemaakt in magazijn voor schildersgroep
nieuwe foto’s op kamers en eetzaal
de stilteruimte is opgeknapt
vochtprobleem in kelder aangepakt
ventilatiesysteem kelder vervangen
vervanging warmwaterbuizen in de Villa
aanleg Jeu de Boulesbaan
bewegingsmelders op lampen bij de deuren van de Villa
nieuw schilderij in de Stilteruimte
plaatsen van straatlantaarn
partytent bij de Villa (Oranjefonds)
aanschaf bladblazer

Algemeen: nieuwe Website (Danny Geurts)
 promotiefilm Assel Don Bosco Centrum (Koen Webbers)
 nieuwe fotoserie voor website (Koen Webbers)
 aanvraag ingediend vergunning brandveilig gebruik (Villa, Kampschuur en Piramide)
 borden aan de weg
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Villa:
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6. SAMENWERKING
Op het terrein van de Mariahoeve, waarop de drie accommodaties van Assel Don Bosco Centrum zijn
gesitueerd, werkt Assel Don Bosco Centrum intensief samen met de volgende organisaties:
6.1 Don Bosco Werken Nederland:
De medewerkers van Don Bosco Werken Nederland hebben hun kantoor, evenals de coördinatoren
van Assel Don Bosco Centrum in de villa in Assel. Van de samenwerking gaat een stimulerende
werking uit.
De twee organisaties verrichten in goed overleg hand- en spandiensten voor elkaar. Daarnaast maakt
het bestuur van Don Bosco Werken Nederland gebruik van de Villa voor haar vergaderingen en
bijeenkomsten.
6.2. Communiteit salesianen van Don Bosco in Assel
Op het terrein van de Mariahoeve is ook een communiteit van de salesianen van Don Bosco gevestigd.
Er wordt op een prettige wijze met hen samengewerkt en Assel Don Bosco Centrum kan in
voorkomende gevallen een beroep doen op hun inzet c.q. aanwezigheid als de andere vrijwilligers van
Assel Don Bosco Centrum niet beschikbaar zijn.
Enkele leden van de communiteit zijn ook vrijwilliger van Assel Don Bosco Centrum.
Er vindt regelmatig informeel overleg plaats met de communiteit.
6.3. Provinciale Raad SDB
De Provinciaal en zijn Raad van de salesiaanse provincie Belgie-Noord en Nederland, die in Brussel
zetelt, is eigenaar van het complex. Assel Don Bosco Centrum is opgericht in 2005 door de salesianen
van Don Bosco.
Het is in die zin vanzelfsprekend dat er regelmatig een overleg plaatsvindt.
De verhoudingen tussen Assel Don Bosco Centrum en de Provinciaal en zijn Raad zijn in de loop van
dit jaar duidelijk geworden. De provinciaal en zijn Raad zijn de eigenaar en Assel Don Bosco Centrum
is de gebruiker. Er is een gebruikersovereenkomst opgesteld. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. Deze
duidelijkheid geeft de al goede relatie nog meer glans.
6.4.Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen)

Jaarverslag Assel Don Bosco Centrum 2016

Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco heeft Assel als thuisbasis voor hun kampen, leidingweekend,
reünie en enkele bestuursvergaderingen. Assel Don Bosco Centrum onderhoudt goede contacten met
hen. In 2016 is de voorzitter van het bestuur van Assel Don Bosco Centrum 1x aangeschoven bij een
vergadering van het bestuur van de DeeBeetjekampen.
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7. FINANCIËN
Algemeen:
Bezoekers en gebruikers van ADBC betalen een vooraf afgesproken bedrag voor de huur van de
accommodatie. Daarmee verwacht het bestuur de exploitatie van ADBC rond te krijgen.
De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Voor groepen uit Don Bosco Nederland mag er geen financiële drempel zijn om naar ADBC te komen.
Dit is afgesproken met DBWN. DBWN compenseert ADBC voor derving van inkomsten.
Alle investeringen konden vanuit het resultaat worden gefinancierd.

Over 2016:
Het resultaat van de ADBC in 2016 is € 18.501,18 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan
het eigen vermogen van de stichting.
Het resultaat is positiever dan begroot en wordt voornamelijk gerealiseerd door hogere inkomsten
door een hogere bezettingsgraad van de verhuurde ruimtes.
De belangrijkste investeringen in 2016 betroffen de aanpassingen aan het brandalarm en de
investering in de CV ketel in de Villa. Daarnaast is een voorziening van € 8.000 aangelegd voor de
vervanging van het brandalarm in 2021.
De grootste uitgave voor de activiteitskosten betrof de Vredesweek. Hier zijn kinderen door middel van
improvisatietheater bewust gemaakt van het thema van de Vredesweek: ‘Vrede ontstaat door
verbinding’. Door middel van deze bijdrage van Assel Don Bosco Centrum hopen we kinderen na te
laten denken over het thema maar ook de problemen waar vluchtelingen mee te kampen hebben.
Door de hoge bezettingsgraad van beschikbare ruimte in het jaar 2016 en dezelfde verwachtingen
voor het jaar 2017 ziet het bestuur de komende jaren, financieel gezien, met vertrouwen tegemoet.
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Voor verdere toelichting en financiële overzichten over 2016 wordt verwezen naar de bijlagen.
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8. Plannen 2017:
De belangrijkste plannen voor 2017 zijn:























De accenten nog nadrukkelijker leggen op de inhoud van het werk.
Deelname aan de Vredesweek, Burendag 2017, Deebeetjefestival 50 jaar, Dag van de Dialoog,
Kerstmarkt in Kootwijk, NL DOET, Open monumentendag.
Mogelijkheden creëren om vier tot vijf weken per jaar de Piramide beschikbaar te stellen aan
gezinnen met een laag inkomen om even te kunnen genieten van een vakantie.
Inspringen op de maatschappelijke vragen die zich voordoen en die passen bij het inhoudelijke
gedeelte van het werk.
Continuering en uitbreiding van het vormingsaanbod van Assel Don Bosco Centrum.
Uitbreiding van doelgroepen.
Beleidsplan maken met een lange termijnplanning met o.a. betrekking tot de voortzetting van
het werk van de coördinatoren.
Zoeken naar continuering coördinatieteam.
Uitbreiding van vrijwilligers, met name gastvrouwen en gastheren.
Communicatiemogelijkheden optimaal gaan benutten.
Het verder uitbreiden van de reeds ingezette samenwerking met andere organisatie, zoals de
dorpsraden in Hoog Soeren, Kootwijk en Radio Kootwijk.
De zorg voor de gebouwen, waarvan Assel Don Bosco Centrum gebruik maakt, delen met de
eigenaar en desgewenst daar pro-actief in opereren.
Komen tot gesprekken met de salesianen met betrekking tot de toekomst van ons werk en de
accommodaties.
Overschilderen staande palen in Kampschuur
Schilderen trappenhuizen in Kampschuur
Schilderen van slaapzalen in Kampschuur
Aanschaf tuingereedschap
Uitbreiden bezetting 2017
Egaliseren tegelpad achter de Villa
Vernieuwen bord aan de weg
Aanpak bibliotheek
Verder uitbouwen vorming, onderhouden en uitdragen van gedachtengoed Don Bosco
Onderzoeken van mogelijkheid van fundag voor brussen (jonge mantelzorgers met een broer
of zus met een beperking) .
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Bijlage 1- financieel overzicht
Balans per 31 december 2016
31-122016

VASTE ACTIVA
Groot onderhoud

-

Inventaris incl. computers

-

Totaal

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Geldmiddelen
Totaal

Totaal-generaal

0

3.418
67.061
70.479

70.479

31-122015

Omschrijving Passiva

EIGEN VERMOGEN
- Eigen vermogen
Jaarresultaat kalenderjaar
- 2016
Bestemmingsreserve
(inhoudelijke ideeën)

0

31-122015

25.310

25.310

18.501
4.500

Totaal 48.312

VREEMD VERMOGEN
2.130 Crediteuren
48.260 Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen kosten over
50.390 2016

50.390

31-122016

2.755
9.280

4.500

29.810

2.432
6.075
4.685

Voorziening jongeren
Voorziening jeu de boulesbaan
Voorziening brandalarm

2.133

3.388
4.000

Totaal

22.168

20.580

Totaal-generaal

70.479

50.390

8.000
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Omschrijving Activa
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Toelichting
VASTE ACTIVA
Inventaris:
De inventaris wordt gewaardeerd op nihil.

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren:
Dit zijn gefactureerde gelden die moeten worden ontvangen over 2016. (Specificatie is voorhanden).

Geldmiddelen:
ASN-bank

64.354

Triodos-bank en kas

2.707
Totaal

67.061

EIGEN VERMOGEN
Totaal Eigen Vermogen per 31 december 2015

29.810

Bij: resultaat 2016

18.501

Eigen Vermogen per 31 december
2016

48.311

Bestemmingsreserve:
In 2015 is een bestemmingsreserve aangelegd voor inhoudelijke ideeën.
VREEMD VERMOGEN

Vooruitontvangen bedragen:
De vooruitontvangen bedragen betreffen hoofdzakelijk reserveringen (opbrengst verhuur gebouwen
t.g.v. 2017).

Voorzieningen:
De voorziening voor jongeren (Victorfonds) is dit jaar afgenomen met € 1.255,00. Uit deze voorziening
worden de kosten betaald voor gezinnen die gratis verblijven in de Piramide.
De Jeu de Boulesbaan is gerealiseerd waardoor de voorziening is afgeboekt. De totale kosten
bedragen € 4.639,96. De overschrijding komt ten laste van de investeringen.
Toegevoegd is de voorziening voor de aanpassingen aan het brandalarm. De verwachting is dat over
ongeveer 5 jaar het systeem vervangen moet worden.
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Crediteuren:
Dit zijn nog kosten uit 2016 die nog betaald moeten worden in 2016. (Specificatie is voorhanden).
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Staat van Baten en Lasten 2016

Omschrijving

Afwijking ten
opzichte van
Rekening begroting.
2015

Rekening
2016

Begroting
2016

Verhuur accommodaties

82.503

71.000

80.258

16,20%

Ontvangen vergoedingen

2.377

2.100

2.216

13,20%

Giften

2.320

620

1.065

274,20%

11.225

87.987

86.507

-87,24%

458

0

1.021

98.884

161.707

171.067

Personeelslasten

20.030

19.580

18.050

2,30%

Huisvestingskosten

32.084

108.797

101.675

-70,51%

Communicatiekosten

3.984

3.650

1.741

9,15%

Organisatiekosten

1.663

2.425

1.823

-31,41%

Activiteitskosten

3.266

5.920

3.948

-44,83%

Investeringen

19.356

22.500

30.805

-13,97%

TOTAAL LASTEN

80.383

162.872

158.042

EXPLOITATIERESULTAAT

18.501

-1.165

13.025

BATEN

Subsidies
Inkomsten activiteiten
TOTAAL BATEN
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LASTEN
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Toelichting Staat van Baten
Verhuur accommodaties:
Door de verhoogde bezettingsgraad zijn de inkomsten in 2016 wederom toegenomen.
Giften:
De ontvangen giften zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage van een anonieme
weldoener.
Subsidies:
In 2015 bracht DBWN een bedrag in rekening voor huur. Daar tegenover stond een subsidie voor
hetzelfde bedrag. Vanwege het actief worden van de gebruikersovereenkomst is deze constructie in
2016 vervallen.

Toelichting Staat van Lasten
Personeelslasten:
In deze post zijn, naast de kosten voor de huishoudelijke hulp, alle (reis)kosten voor bestuursleden,
coördinatoren en andere vrijwilligers verwerkt.
Huisvestingskosten
In 2015 bracht DBWN een bedrag in rekening voor huur. Daar tegenover stond een subsidie voor
hetzelfde bedrag. Vanwege het actief worden van de gebruikersovereenkomst is deze constructie in
2016 vervallen.
Daarnaast is in 2016 gebleken dat het brandalarmsysteem diverse aanpassingen nodig heeft.
In 2016 is daarmee een begin gemaakt. Daarnaast is een voorziening aangelegd omdat het systeem
over 5 jaar geheel vervangen moet worden.
Communicatiekosten:
De communicatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe
website en de promotievideo.
Organisatiekosten:
Deze kosten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de bestuurskosten lager uitvielen dan begroot.
Daarnaast is minder uitgegeven aan aanschaf/onderhoud van hardware/software.
Activiteitskosten:
De grootste kostenpost is de Vredesweek. Ook is in het voorjaar een extra lenteborrel georganiseerd
voor vrijwilligers. Toch is er minder uitgegeven dan begroot.
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Investeringen:
De kosten zijn lager dan begroot. Het betreft o.a. de kosten voor de brandalarminstallatie in de
Kampschuur en Piramide die nodig was voor het verlengen van de verhuurvergunning.
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BIJLAGE 2- Overzicht van andere groepen jeugdigen en jongeren die de accommodaties
van Assel Don Bosco Centrum hebben bezocht.
Er zijn 18 schoolgroepen geweest, zowel uit het basis-, voortgezet als hoger onderwijs.
De meeste (12) kwamen uit Apeldoorn en omgeving. Voor de rest uit: Putten, Voorthuizen, Den Haag,
Nijkerk, De Steeg, en Zeist.
37 groepen uit kerkelijke kring, waaronder 17 jeugd-en jongerengroepen, verbleven in ons centrum,
waaronder 7 groepen van de Navigators (Driebergen), 1 groep uit Rotterdam, 7 uit Apeldoorn, 3 uit
Voorthuizen, 1 uit Lonneker, 3 uit Amersfoort, 1 uit Haarle, 1 uit Bennekom, 6 uit Assel (activiteiten via
H. Geestkapel), 1 uit Zwolle,
1 uit Didam, 1 uit Lunteren, 1 uit Kootwijkerbroek, 1 uit Rostock (duitsland), 1 uit Terwolde, 1 uit
Utrecht, 1 uit Spijk.
Verder kwamen er nog 5 andere jongerengroepen: een fietsclub uit Apeldoorn, NJO (Nationaal Jeugd
Orkest) uit Apeldoorn, een turnvereniging uit Bergschenhoek, een turnvereniging KDO uit Apeldoorn,
Volleybalvereniging Dynamo uit Apeldoorn
Er kwamen 71 groepen uit diverse delen van het land. Het karakter van deze dagen en/of weekenden
zijn divers: spirituele weekenden, familiebijeenkomsten, bezinningsweekenden, seniorenmiddagen van
de Zonnebloem, teamdagen, retraites, stilteweekenden, relatietrainingsdagen, liedschrijfdagen,
vakantieweek mr. Geertshuis, cursus schilderen, Staatsbosbeheer Apeldoorn en Breda.
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Het gastenhuis is door 25 groepen en/of personen gebruikt voor 73 overnachtingen.
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