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Jaarverslag Assel Don Bosco Centrum 2019 

1. VOORWOORD  

 

Beste lezer, 

 

Hierbij biedt Assel Don Bosco Centrum het jaarverslag aan over 2019. In dit verslag nemen wij u mee in de 

werkzaamheden die in 2019 door veelal vrijwilligers uitgevoerd zijn. Door onze vrijwilligers is ook afgelopen 

jaar weer een boel werk verzet, en er zijn er 5 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Vrijwilligers zijn een 

belangrijke factor voor het werk van wat wij doen. Wij hebben ook (voor enkele uren) betaalde krachten. 

Cato en Cilia zorgen ervoor dat het centrum er altijd netjes uitziet. Verder (sinds september 2019) zijn er 

coördinerende vrijwilligers. 

 

Na vertrek van de coördinatoren Lejo Webbers en Ben Peters (per 30 september) en de financiële 

administrateur Wim Jansen (per 31 december), heeft het bestuur (met hulp van een werkgroep) opvolging 

weten te vinden. Iedereen heeft jarenlang kunnen profiteren van de tomeloze energie en gastvrijheid van 

Lejo. Hij heeft eigenlijk het huidige Centrum in Assel ‘op de kaart’ gezet. Verder benoem ik ook de perfecte 

inkoop en het contractbeheer van Ben en zeker niet te vergeten, de zeer snelle en accurate 

boekhoudkundige afhandeling van Wim.  

Al deze coördinerende werkzaamheden worden verricht voor of namens de Stichting Assel Don Bosco 

Centrum. Gelukkig heeft het Centrum opvolging gevonden in de personen van: Bernhard Horst, Lei IJsermans 

en Pia de Groes, en de nieuwe financiële administrateur Carola van der Sluis. De directe 

verantwoordelijkheid voor alle soorten werkzaamheden ligt in hun handen, waarbij bestuurslid Peter 

Overmars (bij voortijdig vertrek van Lei) een sturende, ondersteunende en coördinerende rol heeft vervuld. 

 

Mooi om te zien is, dat het aantal boekingen ieder jaar weer toeneemt. Steeds meer jongeren en 

jongerenorganisaties zoeken de rust op van Assel Don Bosco Centrum. Wij bieden in het centrum een 

laagdrempelige, huiselijke plek waar de jeugd zichzelf kan zijn en waar hij andere jeugdgroepen ontmoet en 

waar diverse activiteiten worden aangeboden vanuit het gedachtegoed van Don Bosco. 

Dit jaar is er veel werk verzet door onze vrijwilligers om de accommodaties er goed uit te laten zien. We 

hebben hiermee allemaal ‘een steentje’ bijgedragen om het centrum onder de aandacht te laten blijven. De 

toekomst van het landgoed van de Salesianen blijft voor een ieder van ons belangrijk. Wanneer de financiën 

dit toelaten, zal zeker binnen in de gebouwen hier en daar een opknapbeurt nodig zijn. 

 

Het bestuur van Assel Don Bosco Centrum blijft bezig haar visie te ‘verbreden’ en zo mogelijk aan te passen 

aan de veranderende tijd. Er is het afgelopen jaar al veel gebeurd en veranderd. Dit zal ook in de komende 

jaren het geval zijn, maar wij blijven allemaal mensen en dingen gaan soms toch anders. We doen prachtig 

werk, in verbondenheid met elkaar, in een inspirerende omgeving, iets waar we met zijn allen trots op 

kunnen zijn. We hopen dat u het jaarverslag met plezier zult lezen en zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in uw 

reactie. Hierbij wil ik nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, wij kunnen niet zonder.  

 

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 

Vlaanderen (en eventueel uit het buitenland), 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: 

Stichting Assel Don Bosco Centrum 

Pomphulweg 106 

7346 AN Hoog Soeren 

Emailadres: info@asseldonboscocentrum.nl 

Website: www.asseldonboscocentrum.nl 

Facebook: asseldonboscocentrum.nl 

Tel.nr 06-83565517 
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3. PERSONEN binnen de organisatie 

 

3.1. Het bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2019 was als volgt:  

 

• Anno van der Weide    voorzitter  

• Peter Overmars    secretaris 

• Gerda Koopmans    penningmeester  

• Ragaiy Sinout    algemeen bestuurslid 

• Anja Tijmense    algemeen bestuurslid 

 

3.2. Coördinatoren 

 

De coördinatoren t/m 31 augustus 2019 waren: Lejo Webbers en Ben Peters 

De coördinatoren vanaf 1 september 2019 waren: Bernhard Horst, Pia de Groes en Lei IJsermans, waarvan 

de laatst vermelde medewerker zich heeft laten vervangen (oktober/november) door (tijdelijke 

ondersteuning van bestuurslid) Peter Overmars. 

 

 Dit betreft de onderdelen:  

-Technische zaken, financiële zaken, taken betreffende de coördinatoren, inkoop, algemene zaken, 

contacten met eigenaar betreffende onderhoud, onderhouden contacten leveranciers en coördinatie van 

vrijwilligers. 

-Vorming, administratie betreffende groepen, aanmeldingen en relatiebeheer, eigen aanbod, onderhouden 

van netwerk, contacten vrijwilligers, PR, gastenontvangst. 

-Onderhoud meditatiebos is handen van Lejo Webbers, met hulp van Bert Walvius. 

 

3.3. Medewerkers  

 

Naast de coördinatoren is er nog een aantal medewerkers, dat een vaste taak binnen de accommodatie van 

Assel Don Bosco Centrum vervult.  

Dit zijn:  

• de huishoudelijke medewerksters (gedetacheerd) Cato Gruben en Cilia Mulder-Hurenkamp. 

• de administrateur van Assel Don Bosco Centrum was in handen van Wim Jansen en eind december/begin 

januari 2020 Carola van der Sluis. 

 

3.4. Vrijwilligers  

 

Assel Don Bosco Centrum werkt met vrijwilligers, die enthousiast het gedachtegoed van Don Bosco 

uitdragen. Onder vrijwilligers wordt verstaan: leden van het bestuur, administratie, gastheren en 

gastvrouwen, vrijwilligers, die de terreinen en gebouwen onderhouden en coördinatoren. Assel Don Bosco 

Centrum kent een onkosten- en reiskostenvergoeding en de coördinatoren krijgen een bescheiden 

vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligers hebben taken, die zoveel mogelijk met de coördinatoren worden 

overlegd. Sommige vrijwilligers komen iedere week, anderen om de paar weken en enkelen een paar maal 

per jaar. 
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3.5. Taken  

 

Vrijwilligers zijn ondergebracht in werkgroepen met vaste aanspreekpersonen binnen het coördinatieteam.  

 

Die groepen zijn:  

 

1. Gastenontvangst  

 

Bernhard en Pia zijn vaste aanspreekpersonen. Doordat er geen coördinator permanent aanwezig is, heeft 

de groep gastheren en gastvrouwen een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij worden vooral 

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 en klein tuinonderhoud  

 

Bernhard is vaste aanspreekpersoon met ondersteuning van Jacques Janssen, Lei IJsermans of Bert Walvius. 

Zij hebben de zorg voor kleine onderhoudswerkzaamheden van de Villa, Kampschuur en Piramide zowel 

buiten als binnen. Het groot onderhoud gaat in overleg (evt. hulp van Henk Goossen en Pieter Martens) met 

de eigenaar, de Salesianen van Don Bosco. Het bestuur is hiervoor het aanspreekpunt. Voor onderhoud 

rondom Villa en gebouwen zijn de vaste vrijwilligers: Johan Marsman, Jan Streppel en Ben Roesink 

regelmatig in Assel. Voor de zorg van het Meditatiebos is vrijwilliger Lejo Webbers het aanspreekpunt. 

 

3. Bezinningsaanbod van Assel Don Bosco Centrum  

 

Het Bestuur heeft een ondersteunende rol in bezinning- en vormingsaanbod. Vanuit het beleidsplan zijn er 

diverse activiteiten mogelijk, die zoveel mogelijk aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Als 

meerdere bestuursleden en andere vrijwilligers initiatieven nemen of betrokken raken bij maatschappelijke 

activiteiten, kunnen verschillende samengestelde werkgroepen ontstaan. 

 

4. Publiciteit (de coördinatoren verzorgen dit samen met secretaris/bestuurslid P. Overmars)  

 

Deze verzorgt de publiciteit: Op de website nieuwe updates en informatie over het werk van Assel Don 

Bosco Centrum of een organisatie waar een nauwe band mee is. Verder is er een facebook-pagina en zijn er 

mogelijk persberichten. Ook wordt hierin samengewerkt met Koos Meijerink van Don Bosco Werken 

Nederland. 

 

5. Administratie  

 

De coördinatoren en de administrateur (tot 31 december Wim Jansen en vanaf 31 december Carola v.d. 

Sluis) dragen zorg voor de financiële administratie en voor het verwerken van aanvragen en maken van 

schema's en planningen, het 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 2019 heeft het bestuur 9 keer vergaderd.  

 
Overige activiteiten vanuit het bestuur 
 
Het bestuur is vertegenwoordigd in de Raad van Werken van Don Bosco Werken Nederland. Deze is in het 
verslagjaar 2x bij elkaar geweest. De voorzitter van Assel Don Bosco Centrum is onze eerste vertegenwoordiger in 
deze nieuwe Raad. Een van de speerpunten van Don Bosco Werken Nederland is de pedagogiek van Don Bosco voor 
een breder publiek toegankelijk te maken. In 2019 is er vanuit de aangesloten werken een brandbrief gestuurd naar 
het bestuur van DBWN waarin het volgende aan de orde werd gesteld:  

 wat bindt de Don Bosco werken met elkaar en kan DBWN een rol spelen in het versterken van deze binding 

 financieel zijn de diverse Don Bosco werken kwetsbaar, kunnen de verschillende werken elkaar hierin 
ondersteunen en kan DBWN ook hierin een rol spelen. 

DBWN is tegemoet gekomen aan deze wensen door voor te stellen een adviesbureau in te schakelen ten behoeve 
van het binnenhalen van subsidies en fondsen. DBWN is bereid de aanloopkosten voor te financieren. 
 
Hoewel Assel Don Bosco Centrum op financieel gebied geen kwetsbaren organisatie is en niet afhankelijk is van 
externe subsidies heeft ze zich wel achter de inhoud van de brief geschaard. ADBC onderschrijft tevens de stelling, 
dat er een sterkere binding zou moeten ontstaan tussen de Don Bosco werken. 
 
Verder heeft een bestuurslid meegedaan aan een studiedag van DBWN. 
 
Ook in 2019 is de Piramide gebruikt door gezinnen die op dat moment extra ontspanning goed konden gebruiken. 
Het zijn gezinnen met een of meer kinderen met een beperking en beperkte financiële middelen. 
 
Het jaarlijkse overleg met het bestuur van Don Bosco Werken Nederland heeft plaatsgevonden in oktober 2019. 
Hierin zijn onder andere het jaarverslag 2018 en de plannen voor 2020 en verder besproken. Onze penningmeester 
heeft dit gesprek gevoerd en was hierover bijzonder tevreden. 
 
De toekomst van het landgoed van de salesianen blijft een belangrijk vraagstuk. Dit heeft uiteraard ook 
consequenties voor de werkzaamheden van Assel Don Bosco Centrum. Het bestuur van Assel Don Bosco Centrum 
heeft haar visie op papier gezet. In 2019 zou een wat verder uitgewerkt plan ter sprake komen. Omdat het bestuur 
zijn handen vol had aan de opvolging van de coördinatoren en de financieel administrateur is een vervolggesprek er 
nog niet van gekomen. Een belangrijk piketpaaltje was de versterking van de salesiaanse gemeenschap met 
Dominiek Deraeve in december. De verwachting is, dat hij een nieuwe impuls kan geven aan het inhoudelijke werk 
van Assel Don Bosco Centrum. 
 
Het vertrek van de beide coördinatoren en de financiële administrateur in 2019 was een zorgpunt. Er werd een 
werkgroep samengesteld, die een plan heeft gemaakt om de continuïteit van het werk te waarborgen. Vanuit het 
bestuur hadden Anja Tijmense en Gerda Koopmans hierin zitting. Per 1 september zijn twee nieuwe coördinatoren 
aan de slag gegaan, dit na een goede maar (te) korte inwerkperiode. Later volgde een nieuwe administrateur. 
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In het kader van de jaarlijkse week van de Dialoog heeft Assel Don Bosco Centrum op 11 november een taalgroep 
van CODA in Apeldoorn uitgenodigd om met andere genodigden een gesprek aan te gaan. Hierbij werd het 
meditatiebos als inspiratiebron gebruikt. Het werd een boeiende activiteit. Het taalniveau varieerde enorm. 
Daardoor werd een beroep gedaan op ieders creativiteit om toch met elkaar in gesprek te gaan. Bij de start van deze 
activiteit is er aan de groep iets verteld over de achtergrond van Don Bosco en Assel Don Bosco Centrum. Engels was 
hierbij de voertaal. 
 
Verder heeft Assel Don Bosco Centrum meegedaan met de Vredesweek: 

 Op 2 oktober is er voor een basisschool voor speciaal onderwijs uit Apeldoorn een aantal workshops 
georganiseerd rond het thema “Vrede”. Er is gewerkt met vrije expressie, taal en creatief bezig zijn met 
materialen uit de natuur, alles onder leiding van professionals. Een zeer geslaagde activiteit, vooral ook 
vanwege het feit, dat het gedrag van deze kinderen niet altijd voorspelbaar is. De school zou graag nog een 
keer een vervolg willen. We hebben overigens eerst de Vrije School benaderd, maar deze was onvoldoende 
gemotiveerd. Achteraf zijn we blij, dat we met een school voor speciaal onderwijs in zee zijn gegaan. 

 Op 10 oktober is er een bijeenkomst geweest met levende muziek. Een van de bestuursleden met roots in 
Egypte, heeft een heerlijke maaltijd verzorgd. 

 
In 2019 zou er een provinciaal salesiaans Kapittel gehouden worden. Een werkgroepje van verschillende genodigden 
uit de salesiaanse gemeenschap hebben thema’s bediscussieerd ten behoeve van dit Kapittel. Een 
vertegenwoordiger van het bestuur heeft hierin geparticipeerd.  
 
Het bestuur van ADBC heeft een gesprek gehad met de nieuwe directeur van jongerencentrum Don Bosco in 
Apeldoorn om te bekijken of er aanknopingspunten zijn voor samenwerking. Dit gesprek was prettig, maar heeft nog 
niet geleid tot vervolgstappen. 
 
4.2. Vanuit de coördinatoren  
 
Met betrekking tot de aanwezigheid in Assel werd door de twee coördinatoren veelvuldig 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 de coördinatoren hebben ondersteund. Zowel 
tussen coördinatoren onderling als met het bestuur is een goede samenwerking.  
  
Er zijn in 2019 twee vrijwilligersbijeenkomsten geweest. Deze dag beginnen we met een gezamenlijke lunch en staat 
in het teken van de inhoud van het werk.  
 
Op 15 juni ging het voornamelijk over ontwikkelingen m.b.t. de opvolging van de coördinatoren. Per 1 september 
zijn twee nieuwe coördinatoren aan de slag gegaan, dit na een goede maar (te) korte inwerkperiode. Later volgde 
een nieuwe administrateur. 
 
Op 30 november was er een vrijwilligersteamdag. Het bestuur, vrijwilligers en de coördinatoren kwamen op die dag 
bij elkaar. Op deze dag was ook Dominiek Deraeve aanwezig om kennis te maken. De vrijwilligers konden verder hun 
verwachtingen uitspreken voor 2020. 
 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd een ven de vrijwilligers koninklijk te onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk, 
wat hij vooral in zijn woonplaats doet. Een van de coördinatoren was bij de uitreiking aanwezig en een van de 
bestuursleden heeft de receptie bezocht. 
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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 twee 
thema-eetavonden geweest, die door telkens 14 personen werden bezocht. 
 
In november mochten we ons verheugen in de komst van Dominiek Deraeve, die de salesiaanse gemeenschap komt 
versterken. Hij hoopt een belangrijke rol te kunnen spelen in het vormingswerk voor jongeren en de samenwerking 
tussen Assel Don Bosco Centrum en de communiteit te vergroten. 
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 begint 
er inspirerend vol te worden. De combinatie tussen natuur en de diverse objecten maakt het om daar aangenaam in 
te verblijven. 
Pim Mocking bestuurslid van U2be-heard uit Utrecht en in zijn vrije tijd kunstenaar heeft een nieuw object in het 
meditatiebos geplaatst. Met twee oude Dakota-stoelen als uitgangspunt werd het een vliegend object. 
 
Op woensdag 18 december hebben we de traditionele kerstviering gehouden voor de bewoners van de Mariahoeve, 
de medewerkers van Don Bosco Werken Nederland en de vrijwilligers van Assel Don Bosco Centrum. 
Een groepje vrijwilligers heeft, samen met Dominiek, de viering voorbereid. 
De sfeer was verwarmend en de saamhorigheid was dan ook groot. 
Na de viering was er zeer gezellig samenzijn waarin er veel aandacht aan elkaar gegeven werd. Een klein 
kerstpakketje was een onderdeel van het gebeuren als dank voor het grootse werk wat door de vrijwilligers in 2019 
in Assel is verricht. 
 
Dertig mensen hebben aan deze middag deelgenomen. 
 
 
4.4. Activiteiten aansluitend bij maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Assel Don Bosco Centrum heeft conform het beleidsplan 2017-2020 haar activiteiten in het licht van 
maatschappelijke ontwikkelingen verder uitgebreid. 
 

 Op maandag 11 november was er de Dag van Dialoog in ons centrum. Dit was een samenwerking tussen de 
taalschool en ons centrum. Na een korte inleiding over Don Bosco ging de groep in kleine groepjes uiteen om 
naar het meditatiebos te gaan. Onderweg ging men met elkaar in gesprek over de ervaringen om deel uit te 
maken van de Nederlandse gemeenschap. Het meditatiebos was een prima plek om gedachten met elkaar te 
delen. Aan de Dag van de Dialoog namen 24 personen deel uit 15 diverse landen. Een geslaagde dag. 

 Op woensdag 2 oktober is een activiteit in het kader van de Vredesweek georganiseerd. 15 kinderen van “De 
Vorm” een basisschool voor speciaal onderwijs deden hieraan mee. Via een aantal door professionals 
geleide workshops (vrije expressie, taal en werken met natuurlijke materialen) gingen de kinderen aan de 
gang met het thema vrede.  

 Op donderdag 10 oktober werd, eveneens in het kader van de Vredesweek een activiteit georganiseerd: een 
interculturele maaltijd in de Kampschuur met een optreden van gitarist/zanger Harry Loco. 
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4.5 Van Don Bosco Nederland 
 
Assel Don Bosco Centrum vervult een belangrijke rol voor Don Bosco in Nederland wat betreft ontplooiing, bezinning 
en ontspanning.  
Groepen uit de geledingen van Don Bosco Nederland en Vlaanderen hebben prioriteit.  
 
Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen: 

 Don Bosco Werken Nederland gebruikte het centrum voor ondersteunings- en vormingsactiviteiten voor 
stagiaires, bestuursleden en coördinatoren van de Don Boscowerken.  De bestuursvergaderingen van Don 
Bosco Werken Nederland vonden in Assel plaats.  

 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, Don Bosco 
Youthnet, DeeBeetjekampen en Dream of Don Bosco. 

 Enkele bijeenkomsten van de Don Boscovriendengroep  
 
De salesianen uit Assel hebben een paar keer gebruik gemaakt van onze accommodaties. 
 
 
 
4.6  Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetjekampen) 
 
Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco heeft Assel als thuisbasis voor zijn kampen, leidingweekend, reünie 
en enkele bestuursvergaderingen en is van veel betekenis voor Assel Don Bosco Centrum. Assel Don Bosco Centrum 
onderhoudt goede contacten met hen. Daar waar nodig ondersteunen wij hen. Zij geven, gevraagd en ongevraagd, 
advies over verbeterpunten in de Kampschuur. Dit is een welkome aanvulling voor het onderhoud van de 
Kampschuur. 
 
 
4.7 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 achttien schoolgroepen ontvangen, zowel uit het basis- als het voortgezet- en hoger 
onderwijs.  
Twintig jeugd- en jongerengroepen uit kerkelijke kring verbleven in Assel Don Bosco Centrum en er kwamen tevens 
nog acht andere jongerengroepen.  
Voor een overzicht van de verschillende gebruikers wordt verwezen naar de bijlagen.  
 
 
4.8 Overige gebruikers 
 
Naast jeugd en jongeren maken ook groepen volwassenen buiten Don Bosco Nederland gebruik van Assel Don Bosco 
Centrum. Dat zijn 17 groepen uit kerkelijke kring voor bezinning. Daarnaast 16 groepen die een bezinningsweekend/-
week hadden. Enkele cursussen, overleg en trainingen. Ook een aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen en 
muziekgroepen waren te gast bij Assel Don Bosco Centrum. Wat ontspanning betreft hebben enkele families een dag 
of een paar dagen in Assel Don Bosco Centrum doorgebracht. 
Voor het overzicht waar deze groepen vandaan komen wordt verwezen naar de bijlagen.  
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4.9 Enkele cijfers 2019 

 

 Samenvatting  
 

Aantal overnachtingen 6823 

Aantal bezoekers dagactiviteiten 2499 

Bezoekers in relatie met Don Bosco Nederland 2227 

Andere bezoekers 3494 

Jeugd en jongeren totaal 2286 

Volwassenen totaal 3006 

 

 

Het totaal aantal overnachtingen, verdeeld over de drie accommodaties (Kampschuur, Villa en Piramide), 

bedroeg in 2019: 6823 (in 2018: 6498, stijging van 5% = 325).  

Het aantal bezoekers dat voor een dag of dagdeel kwam was: 2499 (in 2018: 2380, een stijging van 5% = 119) 
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Een verdeling per doelgroep levert het volgende op:  

• uit Don Bosco Nederland: 2227 (2018: 2121, stijging van 0,3% =6) 

• jeugd- en jongeren: 2286 (2018: 2177, stijging van 5% =109)  

• overige gebruikers: 3494 (2018: 3328, stijging van 5% =166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we het totaal aantal bezoekers uitsplitsen per leeftijdscategorie ontstaat het volgende beeld:  

• tot 14 jaar: 900 (2018: 863, stijging van 4,3% =37) 

• 14 t/m 25 jaar: 1386 (2018: 1386, stijging van 3,25% =5) 

• 26 jaar en ouder: 3006 (2018: 2863, stijging van 143) 
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Van het gastenhuis (dit is het oudste deel van de Villa) hebben 20 personen gebruik gemaakt: totaal 38 

overnachtingen. (In 2019: 20 personen, met een stijging van 1 overnachting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACCOMMODATIES EN INVENTARIS 

 

Assel Don Bosco Centrum is al 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 (beperkt) buiten in goede conditie te houden. Ook is er ruim aandacht besteed aan het 

onderhoud van het terrein bij de Villa. Het maaien van gras rondom de gebouwen van het Centrum 

door diverse vrijwilligers, het maandelijks onderhoud van de tuin door Johan Marsman (en af en toe 

Ben Roesink en Jan Streppel), deze trouwe vrijwilligers zorgen ervoor dat het aangezicht meer dan de 

moeite waard is. Het is een hele klus. Gelukkig heeft hij daarbij af en toe assistentie gekregen.  

 

Verder is in 2019 besloten tot een algemene inventarisatie naar de (brand-)veiligheid en de algehele 

staat van de gebouwen. Er waren signalen, dat de brandtrappen van de Villa niet gebuikt kunnen 

worden/onveilig waren en er was lekkage in de Piramide. Bovendien laat de isolatie en de verwarming 

van de Kampschuur ter wensen over: in de winter is het in de slaapzalen te koud en bij warme zomers 

zijn de slaapzalen te warm. 

 

In 2019 is o.a. het volgende gerealiseerd: 

 

 Kampschuur:  

• schilderen staande kapstok 

• plaatsen van nieuw ‘niet parkeren bord’ 

• aanschaf nieuwe hoeslakens stapelbedden 

• vervanging verlichting  

• plaatsing sleutelkastje 
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 Piramide: 

 • vervanging verlichting 

 • kast met allerlei spellen in de hal 

 

Villa:  

• vervanging verlichting 

• vervanging diverse bordjes voor huishoudelijke mededelingen 

• vervanging diverse bordjes kamers Villa 

• keuring verbandtrommel  

• aanschaf gereedschap voor hulp technische medewerker 

• keuring diverse installaties 

• plaatsing sleutelkastje 

 

Terrein: 

• aanschaf nieuwe verwijsborden  

• schilderen van tafel terras 

• onderhoud borders bij de Villa 

• plaatsen object in het meditatiebos. 

• onderhoud meditatiebos  

• aanpassing website  

• wekelijkse controle legionella 

Algemeen: 

• aanpassing website  

• wekelijkse controle legionella  
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6. SAMENWERKING 

 

Op het terrein van de Mariahoeve, waarop de vier accommodaties van Assel Don Bosco Centrum zijn 

gelegen, 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. 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. Omdat 

de aanwezige Salesianen er niet jonger op worden is het in stand houden van een (Salesiaanse) 

gemeenschap een punt van zorg. Gelukkig is Dominiek Deraeve de communiteit komen versterken. Hij 

behoort tot de relatief wat jongere garde. 

 

 

6.3. Provinciale Raad SDB 

 

De kerkelijke instelling ten behoeve van de Salesianen van Don Bosco (erkend door de bisschop) is 

formeel eigenaar van het complex Assel Don Bosco Centrum. De Provinciaal en zijn Raad, die in Brussel 

zetelt, is de leidinggevende organisatie voor de Salesianen van Don Bosco in de kerkelijke provincie 

Noord-België en Nederland. Stichting 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 formele 

verhouding tussen de kerkelijke instelling en Assel Don Bosco Centrum is neergelegd in een 

beheersovereenkomst. Daarbij loopt ook een traject betreffende de toekomst van het landgoed. De 

Provinciaal en zijn Raad heeft in een brief van 6 juni aangegeven Assel Don Bosco Centrum in stand te 

willen houden en zich ook sterk te maken voor het behoud van de Salesiaanse gemeenschap. 
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7. FINANCIËN 

 

Algemeen:  

 

Bezoekers en gebruikers van ADBC betalen een vooraf afgesproken bedrag voor het gebruik 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. Er zijn lagere groepstarieven voor de groepen uit Don Bosco Nederland 

en Vlaanderen. Groot onderhoud en een aantal vervangingen worden vanuit het resultaat gefinancierd.  

 

 

Over 2019: 

 

Het resultaat over 2019 is € 29.293, - positief. De in september aangepaste begroting werd een positief 

resultaat van € 35.850, - verwacht. Het uiteindelijke resultaat is te wijten aan minder opbrengst van 

gebruik accommodaties, ontvangen vergoedingen en het besluit om met ingang van augustus, alle 

coördinerende vrijwilligers het recht op een belastingvrije vergoeding te geven. 

Mede door dit resultaat is de liquiditeitspositie van de stichting versterkt. Het positieve resultaat is als 

volgt verdeeld: € 8000, - is toegevoegd aan de bestemmingsreserve brandmeldinstallaties, zodat de 

stichting in 2020 over voldoende financiële middelen voor de noodzakelijke vervanging van de 

installaties in kampschuur en piramide beschikt. Het resterende bedrag van € 21.293, - is toegevoegd 

aan de algemene reserve.  

 

In 2019 zijn er behoudens de vervanging van de helft van de hoeslakens geen werkzaamheden m.b.t. 

groot onderhoud uitgevoerd. Wel is door de eenmalige afschrijving van de huiscentrale de post 

afschrijvingen hoger dan geraamd. 

Door de hoge bezettingsgraad van beschikbare ruimte in het jaar 2019 en dezelfde verwachtingen voor 

het jaar 2020 ziet het bestuur de komende jaren, financieel gezien, met vertrouwen tegemoet. Voor 

verdere toelichting en financiële overzichten over 2019 wordt verwezen naar de bijlage. 
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8. Plannen 2020 

 

De belangrijkste plannen voor 2020 zijn:  

 

• Zoeken naar nieuwe coördinator boekingen/aanvragen.  

• Herzien afspraken met financiële administratie. 

• Organiseren Vrijwilligersbijeenkomsten. 

• Deelname aan Week van de Dialoog.  

• Mogelijkheden creëren om drie weken per jaar de Piramide beschikbaar te stellen aan gezinnen die 

economisch en sociaal een steuntje nodig hebben om even te kunnen genieten van een vakantie.  

• Twee of drie keer jaarlijks de Villa gratis beschikbaar stellen voor groepen die aan innovatie willen doen.  

• Inspringen op de maatschappelijke vragen die zich voordoen en die passen bij het inhoudelijke gedeelte 

van het werk.  

• Uitbreiding van doelgroepen.  

• Een nieuw beleidsplan opstellen voor de periode 2021-2025. 

• Samenstelling en taken bestuur evalueren. 

• Campusoverleg met vertegenwoordiging bestuur en coördinatoren ADBC, medewerkers Don Bosco 

Werken Nederland en vertegenwoordigers van de salesianen. 

• Uitbreiding van vrijwilligers, met name gastvrouwen en gastheren.  

• Communicatiemogelijkheden optimaal gaan benutten.  

• De zorg voor de gebouwen, waarvan Assel Don Bosco Centrum gebruik maakt, delen met de eigenaar en 

desgewenst daar proactief in opereren/signaleren. 

• Problemen verwarming/isolatie Kampschuur bezien op mogelijke verbetering. 

• Voortzetting van gesprekken met de Salesianen met betrekking tot de toekomst van ons werk en de 

accommodaties.  

• Prijsbeleid, en Algemene voorwaarden herzien.  

• Verder uitbouwen, onderhouden en uitdragen van gedachtegoed Don Bosco. 

• Verlichting, verwijsborden terrein en andere noodzakelijke reparaties en aanpassingen realiseren. 

• Gele markering aanbrengen parkeerplaatsen bij de Villa. 

• Gele markering aanbrengen “Niet parkeren” bij de Kampschuur. 

• Veiligheidsstrips aanbrengen laatste treden van de trappen. 

• Extra klusdag voor vrijwilligers die dat willen.  

• Voorbereiding kerstbijeenkomst vrijwilligers, Salesiaanse gemeenschap Assel en DBWN-medewerkers.  

• De inhoud van het werk verder ontwikkelen.  

• Continuering en uitbreiding van de mogelijkheden tot ontplooiing van individuen en groepen.  

• Intensivering van de samenwerking met de Salesianen wat betreft de toekomst van Assel Don Bosco 

Centrum. 
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Bijlage 1- financieel overzicht 

Balans per 31 december 2019 

Omschrijving Activa 
31-12-
2019 

31-12-
2018 Omschrijving Passiva 

31-12-
2019 

31-12-
2018 

  

 
    

  
    

VASTE ACTIVA     EIGEN VERMOGEN     

Huiscentrale Telefonie   1.571 Algemene reserve 89.823 68.530 

Terrasoverkapping villa 2.450 2.800       

  
 

    
Bestemmingsreserve (inhoudelijke 
ideeën) 4.500 4.500 

        

Bestemmingsreserve brand- 

32.000 24.000 meldinstallaties 

  

 
    

  
    

  Totaal 2.450 4.371 
 

Totaal 126.323 97.030 

  

 
    

  
    

  

 
    

  
    

VLOTTENDE ACTIVA     VREEMD VERMOGEN     

Debiteuren 978 2.672 Crediteuren 50 1.465 

Geldmiddelen 128.440 101.115 Vooruit ontvangen bedragen 5.495 8.901 

  Totaal 129.418 103.787 

Vooruit ontvangen bijdrage 

        762 gezinsvakanties (Victorfonds) 

  

 
          

  
 

          

  
 

    
  

    

  

 
    

 
Totaal 5.545 11.128 

  

 
    

  
    

  Totaal-generaal 131.868 108.158   Totaal-generaal 131.868 108.158 

 

Toelichting 

VASTE ACTIVA 

In het najaar van 2017 is besloten om investeringen in de balans op te voeren als vaste activa. In dat jaar zijn twee 

investeringen opgenomen: Huiscentrale telefonie en Terrasoverkapping bij de villa met een afschrijftermijn voor 

beiden van 10 jaar. Door de beëindiging van ISDN door KPN per 1 september 2019 en onze keuze voor mobiele 

telefonie werd de huiscentrale overbodig. Het nog resterende bedrag moest dus in 2019 in één keer afgeschreven 

worden. 
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VLOTTENDE ACTIVA 

Debiteuren: 

Dit zijn gefactureerde gelden die moeten worden ontvangen in 2019. (Specificatie is voorhanden) 

Geldmiddelen: 

  Kas en Triodos-betaalrekening  

  

  2.460 

Triodos Internet spaarrekening 

 

26.000 

ASN spaarrekening 

  

    99.980 

  

Totaal   128.440 

EIGEN VERMOGEN    

Algemene reserve per 31 december 2018 68.530 

Bij: Van het resultaat 2019 

 

21.293 

    Algemene reserve per 31 

december 2019 

 

89.823 

 

Aan de bestemmingsreserve voor de brandmeldinstallaties van kampschuur en piramide is € 8000, - uit het resultaat 

van 2019 toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is noodzakelijk voor de vervanging van deze installaties in 

2020/2021 om de gebruiksvergunning te kunnen behouden. 

VREEMD VERMOGEN 

Crediteuren: 

Dit zijn nog kosten uit 2019 die nog betaald moeten worden in 2020. (Specificatie is voorhanden).   

Vooruit ontvangen bedragen: 

De vooruit ontvangen bedragen betreffen hoofdzakelijk reserveringen (borg gebruik accommodaties t.g.v. 2020 en 

volgende jaren). 

De vooruit ontvangen bijdrage voor gezinsvakanties (het zogenoemde Victorfonds) is dit jaar geheel opgebruikt. Uit 

deze bijdrage werden de kosten betaald voor gezinnen die gratis verblijven in de Piramide. Dit jaar was het bedrag 

niet meer voldoende om de kosten te dekken. Zoals afgesproken is het resterende bedrag ten laste van de exploitatie 

gekomen. Dat zal ook zo zijn in de komende jaren. 
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Staat van Baten en Lasten 2019 

   

   
  

Omschrijving Rekening  Begroting Rekening  

  2019 2019 2018 

        

BATEN       

        

Gebruik accommodaties 91.930 95.200 87.218 

        

Ontvangen vergoedingen 7.824 9.700 8.783 

        

Giften 276 370 1.030 

        

Subsidies 8.262 8.260 7.820 

        

Inkomsten activiteiten 200 300 1.772 

        

TOTAAL BATEN 108.492 113.830 106.623 

        

LASTEN       

        

Personeelskosten  22.397 21.900 18.474 

        

Huisvestingskosten 42.792 40.970 47.510 

        

Communicatiekosten 3.559 3.800 2.898 

        

Organisatiekosten 3.895 4.000 2.988 

        

Activiteitskosten 3.604 4.210 5.095 

        

Groot onderhoud/afschrijvingen 2.952 3.100 11.549 

        

TOTAAL LASTEN 79.199 77.980 88.514 

        

EXPLOITATIERESULTAAT 29.293 35.850 18.109 
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Toelichting Staat van Baten 

Begroting 2019 

In verband met de veranderingen m.b.t. de personele bezetting van het centrum per 1 september 2019 is besloten de 

begroting voor 2019 in september te herzien. Daarbij is rekening gehouden met het besluit om de vrijwilligers met een 

coördinerende taak het recht op de belastingvrije vrijwilligersvergoeding te geven. 

Gebruik accommodaties: 

De inkomsten door het gebruik van onze accommodaties in 2019 wederom toegenomen. De raming in september bij 

de herziening van de begroting was duidelijk te optimistisch. 

Ontvangen vergoedingen 

Deze post bestaat uit de bijdrage van DBWN voor huisvesting van kantoor in de villa en de bijdrage van de 

communiteit voor de huisvesting van twee van haar leden in de villa. De kosten voor telefonie, internet en gezamenlijk 

gebruik van het printer/kopieerapparaat (alleen voor DBWN) zijn verwerkt in Communicatiekosten. Met ingang van 

2018 is afgezien van de bijdrage van DBWN voor vorming.  

Subsidies 

Deze post bestaat uit de jaarlijkse subsidie van DBWN en de bijdrage uit het zogenoemde Victorfonds voor de 

gezinsvakanties. Het daarvoor bestemde potje is in loop van dit jaar leeg geraakt.  

Inkomsten activiteiten 

Deze inkomsten bestaan uit de bijdrage van de deelnemers aan de thema-eetavonden. 

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. Door het besluit om met ingang van 1 augustus 2019 de vrijwilligers met een 

coördinerende taak het recht op de belastingvrije vrijwilligersvergoeding te geven is deze post hoger uitgevallen dan 

begroot. 

Communicatiekosten: 

De communicatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2019 waren er geen grote veranderingen op dit terrein. 

Activiteit kosten: 

Het aantal activiteiten beperkt tot het organiseren van thema-eetavonden, deelname aan de Vredesweek en 

gezinsvakanties. Ook zijn in het afgelopen jaar twee bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers. In december is er 

een kerstbijeenkomst voor vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers van DBWN en leden van de communiteit 

gehouden. 

Groot onderhoud/afschrijvingen: 

In 2019 zijn er behoudens de vervanging van de helft van de hoeslakens geen werkzaamheden m.b.t. groot 

onderhoud uitgevoerd. Wel is door de eenmalige afschrijving van de huiscentrale de post afschrijvingen hoger dan 

geraamd. 
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BIJLAGE 2- Overzicht van groepen jeugdigen/ jongeren en senioren die de accommodaties 

van Assel Don Bosco Centrum hebben bezocht.  

Er zijn veel schoolgroepen geweest, zowel uit het basis-, voortgezet als hoger onderwijs.  

De meeste kwamen uit Apeldoorn en omgeving en de rest uit andere plaatsen in Nederland.  

Groepen uit kerkelijke kring, waaronder jeugd-en jongerengroepen, verbleven in ons centrum, waaronder groepen 

van de Navigators (Driebergen), het jeugdorkest/muziekvereniging Prins Bernhard uit Apeldoorn, stichting 

Evangelische Jeugdbeweging uit Oldenbroek en een groep Par. St. Christoffel uit de omgeving van Rotterdam. Er 

kwamen groepen uit diverse delen van het land. Het karakter van deze dagen en/of weekenden zijn divers: spirituele 

weekenden, familiebijeenkomsten, bezinningsweekenden, samen muziek maken, seniorenmiddagen van de 

Zonnebloem, teamdagen, retraites, stilteweekenden, stilteweken, relatietrainingdagen, liedschrijfdagen, 

vakantieweek mr. Geertshuis, cursus schilderen, Staatsbosbeheer Apeldoorn, schildersgroep uit Apeldoorn e.o. 

 

 

 


