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1. VOORWOORD
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van Stichting Assel Don Bosco Centrum. Hiermee krijgt u inzicht
in de werkzaamheden en resultaten van de vrijwilligers: bestuur, coördinatoren en uitvoerende
vrijwilligers in het afgelopen jaar. Door de inzet en motivatie van de vele betrokken mensen uit heel
Nederland en België kunnen we ons werk blijven doen. Dit geldt ook voor onze betaalde krachten,
Cato en Cilia, die er altijd voor zorgen, dat het interieur er netjes uitziet. In dit verband noem ik ook
het uitstekende contact met de salesianen.
Een zeer goed contact is er ook met de mensen van Don Bosco Werken Nederland, die zich
ontpoppen als meedenkende partners in de ontwikkeling van activiteiten. Het netwerk van
samenwerkingspartners breidt zich overigens steeds verder uit, zoals u in dit verslag kunt lezen.
Er is veel werk verzet om de accommodaties er weer prachtig uit te laten zien. Door de zorg, die
hieraan besteed wordt, zien we de bezettingsgraad steeds verder toenemen. Dit betekent ook een
toename van de financiën, waardoor accommodaties steeds verder verbeterd kunnen worden en het
aantal activiteiten zich kan uitbreiden.
Het is ook een turbulent jaar geweest. De voorzitter en penningmeester zijn, op eigen verzoek,
afgetreden, maar deze vacatures hebben we weer snel kunnen opvullen, zodat we in 2016 van start
kunnen gaan met een voltallig bestuur.
Bij de laatste medewerkersbijeenkomst hebben we gemerkt, dat alle aanwezigen het belangrijk
vonden, dat de lijn om aandacht te blijven geven aan ons inhoudelijke werk met nog meer kracht
voortgezet moet worden. Een voornemen van het (vernieuwde) bestuur is om dit in nauwe
samenwerking met de medewerkers te realiseren.
Eén aandachtspunt wil ik aan het slot van dit voorwoord nog noemen: de toekomst van het landgoed
en het opvangen van de vergrijzing van veel medewerkers. Gelukkig zien we de gemiddelde leeftijd
binnen het bestuur afnemen, maar dit worden voor de komende tijd belangrijke gesprekpunten, niet
alleen met de vrijwillige medewerkers, maar ook en juist met de salesianen.
Ik wens u veel leesplezier en voor commentaar en nieuwe ideeën houden we ons graag aanbevolen.
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Anno van der Weide, voorzitter
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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
Tel.nr 055 - 5191201
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3. PERSONEN binnen de organisatie
3.1. Het bestuur:
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 was als volgt:







Jacques Dijkers
Anno van der Weide
Peter Overmars
Vincent Rietvelt
Anja Tijmense
Pim Mocking

voorzitter tot 30 juni, lid tot 31 december
voorzitter vanaf 1 juli
secretaris
penningmeester tot 1 november
lid
vanaf 1 september

De bestuurlijke mutaties die 2015 hebben plaatsgevonden:
 Jacques Dijkers, voorzitter tot 30 juni en lid tot 31 december 2015
 Vincent Rietvelt, penningmeester tot 1 november 2015,
 Pim Mocking, vanaf 1 september 2015.

3.2. Coördinatoren:
De coördinatoren in 2015 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.
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.

3.4. Werkgroepen:
Er zijn vijf werkgroepen van vrijwilligers binnen Assel Don Bosco Centrum.
Iedere werkgroep heeft een vaste aanspreekpersoon binnen het coördinatieteam.
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. Dit jaar was de groep
gastvrouwen en gastheren wat aan de magere kant.
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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. Cilia
heeft de werkzaamheden van Cato i.v.m.ziekte tot begin maart waargenomen.
 de administrateur van Assel Don Bosco Centrum is Wim Jansen. Hij is ook de persoon die
namens het bestuur contacten met de fondsen onderhoud. Tijdens de afwezigheid van een
penningmeester in de laatste twee maanden heeft hij de zorg voor de financiën extra ter harte
genomen.
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2. Technische ondersteuning (Ruud is vaste aanspreekpersoon, met ondersteuning van Jacques
Janssen)
Zij hebben de zorg voor kleine onderhoudswerkzaamheden van de Villa, Kampschuur en
Piramide zowel buiten als binnen.
Het groot onderhoud gaat in overleg met de eigenaar, de salesianen van Don Bosco.
Voor het onderhouden en de zorg van het meditatiebos is Lejo het aanspreekpunt
3. Bezinningsaanbod van Assel Don Bosco Centrum (Ruud is vaste aanspreekpersoon)
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 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 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 2015 heeft het bestuur zeven 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 jaarlijkse overleg met het bestuur van DBWN heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2015.
Hierin zijn onder andere het jaarverslag 2014 en de plannen voor 2016 en verder besproken. Het was
een constructief overleg.
Ten aanzien van de voortgang van de activiteiten op en vanuit Assel Don Bosco Centrum heeft Don
Bosco Werken Nederland te kennen gegeven hierin gezamenlijk te willen optrekken.
Daarnaast zijn er nog vele andere vormen van overleg geweest waaraan de bestuursleden en
coördinatoren hebben deelgenomen: met JOKER (JOngeren en KERk), LAVA (een
ondersteuningsbureau voor kerkelijk jeugdwerk) 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.
In het kader van de vluchtelingenproblematiek hebben wij in december een jongeman uit Syrie aan
ons klusteam toegevoegd.
4.2. Vanuit de coördinatoren

Op zaterdag 16 november 2015 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 evaluatie van het afgelopen jaar. We hebben stilgestaan bij wat allemaal door de
vrijwilligers is bereikt, waar we trots op zijn. De accommodaties zijn goed bij-de-tijd gebracht.
Vanuit de vrijwilligers kwam het verzoek om voor de volgende bijeenkomst nader met elkaar in te
gaan op de inhoud van het werk. Om daar verder te gaan investeren.
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 vier thema-eetavonden geweest die door telkens 17 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. Soms moet er door
weersomstandigheden extra aandacht aan het bos gegeven worden.
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Met betrekking tot de aanwezigheid in Assel doen de twee coördinatoren (geassisteerd door Ben
Peters) een beroep 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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Op woensdag 17 december is er een kerstbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers. Tevens werd
deze dag ook stilgestaan bij het tienjarig bestaan van Assel Don Bosco Centrum. Na een korte
meditatieve kerstviering zijn, in de kerstsfeer ingerichte Villa, de vrijwilligers bedankt voor hun grote
inzet over het afgelopen jaar en is er een glas geheven op deze gedenkwaardige dag. In tien jaar is er
met elkaar heel wat bereikt. 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.
Assel Don Bosco Centrum heeft conform het beleidsplan 2014-2016 haar activiteiten in het licht van
maatschappelijke ontwikkelingen verder uitgebreid.
 Gesprekken met JOKER en LAVA in verband over mogelijke inhoudelijke samenwerking in de
toekomst. Deze gesprekken waren zeer leerzaam. De volgende stap is kijken hoe dit te vatten
is in een werkplan.
 Vredesweek en burendag. Deze twee activiteiten werden tot één dag samengevoegd. Het
thema van deze dag was: Vrede verbindt. Een schilderworkshop olv kunstenaar Stefan Peters
werd gegeven aan de hand van twee verhalen. Eén verhaal van twee salesianen uit Assel die
over de Tweede Wereldoorlog verhaalden en een verhaal van twee vluchtelingen uit Irak. De
deelnemers, verdeeld over zes groepjes, schilderden hun verhalen op een paneel. Het werd
een indrukwekkend geheel. 25 personen namen deel aan de workshop. De buren uit Kootwijk,
Radio Kootwijk, Hoog Soeren en Assel waren nadrukkelijk voor deze activiteit uitgenodigd.
Don Bosco Werken Nederland heeft een belangrijke bijdrage in de vorm van sponsoring via
het Oranjefonds geregeld.
Met de dorpsraden van Kootwijk, Radio Kootwijk en Hoog Soeren zijn er gesprekken gevoerd
om te zien welke diensten we aan elkaar kunnen leveren. Dit heeft onder meer geresulteerd
in een bijdrage van ons bij de kerstmarkt in Kootwijk op 19 december. Wij hebben daar
informatie gegeven over Don Bosco Werken Nederland, de salesianen in Assel en Assel Don
Bosco Centrum. In 2016 krijgen de gesprekken een vervolg.
 Dag van de Dialoog. Op 11 november werd de Dag van de Dialoog gehouden. Aan deze
middag namen 9 personen deel. Het bijzondere aan deze dag was dat er twee Syrische
vluchtelingen aan de dialoogtafel hebben deelgenomen. Na een maaltijd die door een
Somalische vrouw is klaargemaakt, werd de dialoogmiddag beëindigd. Door de inbreng van de
twee Syrische mannen kreeg de middag deels een ander karakter.
4.5 Van Don Bosco Nederland.

Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen:
 Don Bosco Werken Nederland gebruikte het centrum voor een stagiairedag en voor een 2daagse 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, sport- en speldag voor de Don
Boscowerkers en de herhaling van de BHV-cursus 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: een
groep salesianen uit Groot-Bijgaarden en een band uit Oostende, beide uit Vlaanderen,
 Verschillende Don Boscowerken 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 vereniging van Medewerkers van Don Bosco
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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.
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De salesianen uit Assel hebben een paar keer gebruik gemaakt van onze accommodaties:
 Zestig jaar salesiaans jubileum van Bernard van Lankvelt
 Verjaardag H. Commandeur
4.6 Andere groepen jeugdigen en jongeren
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.
Negenentwintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in Assel Don Bosco Centrum
en tevens kwamen er nog tien andere jongerengroepen.
Er kwamen tevens nog 5 andere jongerengroepen.
Voor een overzicht van de verschillende gebruikers wordt verwezen naar de bijlagen.
4.7 Overige gebruikers
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Naast jeugd en jongeren maken ook groepen volwassenen buiten Don Bosco Nederland gebruik van
Assel Don Bosco Centrum. Dat zijn 43 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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4.8.

Enkele cijfers 2015

Het totaal aantal overnachtingen, verdeeld over de drie accommodaties (Kampschuur, Villa en
Piramide), bedroeg in 2015: 6166. (In 2014: 6039 stijging van 127) Het aantal bezoekers dat voor
een dag of dagdeel kwam was: 2289 (vergeleken met het jaar 2014: 1769 een stijging van 520).
Grafiek 1.
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Een verdeling per doelgroep levert het volgende op:
 uit Don Bosco Nederland: 1713 (2014: 1393, stijging van 320)
 andere jeugd- en jongerengroepen: 1951 (2014: 1689, stijging van 262)
 overige gebruikers: 1969 (2014: 1597, stijging van 372)
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DOELGROEP

Als we




grafiek 2

het totaal aantal bezoekers uitsplitsen per leeftijdscategorie ontstaat het volgende beeld:
tot 14 jaar: 994 (2014: 911, stijging van 83)
van 14 t/m 25 jaar: 1392 (2014: 921, stijging van 471)
vanaf 26 en ouder: 2903 (2014: 2826, stijging van 77)

Grafiek 3

4000
3500
3000
2500
tot 14 jaar
2000

van 14-25
26 en ouder

1500
1000
500
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

LEEFTIJD

2015
grafiek 3

Van het gastenhuis (dit is het oudste deel van de Villa ) hebben 28 personen gebruik gemaakt: totaal
50 overnachtingen. (In 2014: 26 personen, stijging van 2 personen en 58 overnachtingen.
Grafiek 4
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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.
Wat ons grote zorgen baarden was het vochtprobleem in de stilteruimte. Het bleek een probleem te
zijn met de regenafwatering waardoor het water in een loze ruimte naast deze ruimte terecht kwam
en daardoor het vochtprobleem veroorzaakte. Dit is inmiddels verholpen.
Een ander punt is een voorziening die getroffen is om de dakgoten bladvrij te houden. Deze oplossing
draagt bij aan de veiligheid voor hen die de dakgoten onderhouden.
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.
In 2015 is het volgende gerealiseerd:
Kampschuur:
 de vloer is van een nieuwe coatinglaag voorzien
 nieuwe tafels
 de zaal is grondig aangepakt en opnieuw geschilderd
 nieuwe radiatoren
Piramide:
 de zaal beneden is geschilderd
 de kamers hebben een andere vloerbedekking
huiskamer geschilderd
nieuwe stoelen en tafels
andere vloerbedekking in de huiskamer
nieuwe tafels en stoelen in de eetkamer
nieuwe stoelen in de voorkamer
de tafel en het dressoir zijn opgeknapt
nieuwe gordijnen
de afbeeldingen in de kamers en gangen zijn vervangen door eigentijdse foto’s
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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)
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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.
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7. FINANCIËN
Algemeen:
Bezoekers en gebruikers van Assel Don Bosco Centrum betalen een vooraf afgesproken bedrag voor
de huur van de accommodatie. Daarmee verwacht het bestuur de exploitatie van Assel Don Bosco
Centrum rond te krijgen.
De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit is in 2015 gebeurd en ook voor 2016 zal dit worden
doorgevoerd.
Voor groepen uit Don Bosco Nederland mag er geen financiële drempel zijn om naar Assel Don Bosco
Assel te komen. Dit is afgesproken met Don Bosco Werken Nederland. Don Bosco Werken Nederland
compenseert Assel Don Bosco Centrum voor derving van inkomsten.
Voor bijzondere uitgaven en investeringen moet Assel Don Bosco Centrum een beroep op fondsen
doen. In 2015 is dat niet het geval geweest. De investeringen konden vanuit het resultaat worden
gefinancierd.
Over 2015:
Het resultaat van Assel Don Bosco Centrum in 2015 is € 13.023,30 positief. Met dit resultaat zal
een voorziening van € 4.000 worden aangelegd voor de aanleg van een jeu de boulebaan in 2016.
Het restant zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.
Het resultaat is positiever dan begroot en wordt voornamelijk gerealiseerd door hogere inkomsten
vanwege een hogere bezettingsgraad van de verhuurde ruimtes.
Ook in 2015 zijn er noodzakelijke investeringen gedaan in zowel de Kampschuur, de Piramide en de
Villa. Een opsomming hiervan kunt u vinden in hoofdstuk 7 op pagina 11.
Door de hoge bezettingsgraad van beschikbare ruimten in het jaar 2015 en dezelfde verwachtingen
voor het jaar 2016 ziet het bestuur de komende jaren, financieel gezien, met vertrouwen tegemoet.
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Voor verdere toelichting en financiële overzichten over 2015 wordt verwezen naar de bijlage: Staat
van Baten en Lasten op pagina 15 en de Toelichting op pagina 16.
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8. Plannen 2016:
De belangrijkste plannen voor 2016 zijn:















De accenten nadrukkelijker leggen op de inhoud van het werk.
Deelname aan de Vredesweek, Burendag 2016, Dag van de Dialoog, Kerstmarkt in Kootwijk,
NL DOET.
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 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.
Zoeken naar mogelijke verbreding van vormingsaanbod ism JOKER.
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.
Het creëren van een jeu de boulebaan naast de Villa.
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Staat van Baten en Lasten 2015

Omschrijving

Afwijking ten
opzichte van
Rekening begroting.
2014

Rekening
2015

Begroting
2015

Verhuur accommodaties

80.258

70.000

74.915

14,65%

Ontvangen vergoedingen

2.216

2.100

2.211

5,54%

Giften

1.065

720

1.420

47,86%

86.507

86.482

87.007

0,03%

1.021

0

1.956

171.067

159.302

167.509

18.050

18.070

16.890

-0,11%

101.675

108.817

103.792

-6,56%

Communicatiekosten

1.741

4.330

1.998

-59,78%

Organisatiekosten

1.823

3.100

3.112

-41,19%

Activiteitskosten

3.948

7.220

1.233

-45,31%

30.805

17.765

25.442

73,40%

158.043

159.302

152.467

13.023,30

0

15.042

BATEN

Subsidies
Inkomsten activiteiten
TOTAAL BATEN

Personeelslasten
Huisvestingskosten

Investeringen
TOTAAL LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT
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LASTEN
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Toelichting Staat van Baten
Verhuur accommodaties:
Door de verhoogde bezettingsgraad zijn de inkomsten in 2015 wederom toegenomen.
Giften:
De ontvangen giften zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een via DBWN
ontvangen subsidie uit het Oranjefonds voor de Vredesweek/Burendag.
Toelichting Staat van Lasten
Personeelslasten:
In deze post zijn, naast de kosten voor huishoudelijk hulp, alle (reis)kosten voor
bestuursleden, coördinatoren en andere vrijwilligers verwerkt.
Communicatiekosten:
De communicatiekosten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de kosten voor telefoon
en internet mee vielen en er minder is uitgegeven voor publiciteit.
Organisatiekosten:
Deze kosten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de bestuurskosten lager uitvielen
dan begroot.
Activiteitskosten:
De grootste kostenposten zijn de Vredesweek/Burendag en de Dag van de Dialoog. Toch
is er minder uitgegeven dan begroot.
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Investeringen:
De kosten zijn fors hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door investeringen in de
stilteruimte, de Kampschuur en de Villa.
Zo is geïnvesteerd in nieuwe stoelen en tafels voor de Kampschuur en de Villa.
Daarnaast is de grote zaal van de Kampschuur geheel opnieuw geschilderd en voorzien
van nieuwe verwarmingen.
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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: Hellevoetsluis, Voorthuizen, Den
Haag, Nijkerk, Putten en Zeist.
33 groepen uit kerkelijke kring, waaronder 13 jeugd- en jongerengroepen, verbleven in ons centrum,
waaronder 5 groepen van de Navigators (Driebergen), 2 groepen uit Rotterdam, 3 uit Apeldoorn, 3 uit
Voorthuizen, 1 uit Elburg, 1 uit Lonneker, 1 uit Delft, 3 uit Amersfoort, 1 uit Middelharnis, 1 uit Haarle,
1 uit Bennekom, 1 uit Emmen, 1 uit Zetten, 6 uit Assel, 1 uit Zwolle, 1 uit Voorburg, 1 uit Amsterdam,
1 uit Veenendaal.
Verder kwamen er nog 5 andere jongerengroepen: een fietsclub uit Apeldoorn, Wielervereniging uit
Oudeschild Texel, NJO uit Apeldoorn, een turnvereniging uit Bergschenhoek en een groep jongeren uit
Nieuwerkerk aan de IJssel.
Er kwamen 43 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, pelgrimsdagen, relatietrainingsdagen, liedschrijfdagen, schildersweek,
voorbereiding muziekuitvoeringen, vakantieweek mr. Geertshuis, repetitieweekend muziek.
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Het gasthuis is door 28 groepen en/of personen gebruikt voor 50 overnachtingen.
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