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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van STILA,
Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen.

STILA bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners uit de
gemeente Assen. We vormen twee panels en een bestuur,
die activiteiten in wijken en voor doelgroepen in het kader
van preventie van de gemeente Assen stimuleren. Zo maken
inwoners kennis met elkaar, zo ontstaat ontmoeting en
verbinding. Met elkaar en voor elkaar activiteiten organiseren
geeft energie en het maakt onze directe leefomgeving
persoonlijker. We brengen bewoners bijeen en werken samen
met professionele organisaties.
Op 1 juli 2015 zijn we van start gegaan en inmiddels doen veel
inwoners en stichtingen van vrijwilligers een beroep op ons.
In dit jaarverslag leest u over de werkwijze van STILA, de
activiteiten welke in 2019 door het STILA bewonerspanel
besproken en beoordeeld zijn en een financiële
tegemoetkoming hebben ontvangen. In het financieel verslag
leggen we verantwoording af over de besteding van de
toevertrouwde middelen.
April 2020
Tina Boes
Voorzitter bestuur STILA
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EEN BUURTACTIVITEIT
EEN ONTMOETINGSPLAATS
VOOR JONG EN OUD
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Wijkfeest Assen-Oost

WAAROM STILA?

DOELSTELLING STILA

WERKWIJZE

De gemeente Assen geeft ruimte en
verantwoordelijkheid aan haar
inwoners en haar initiatieven.
Dat leidt tot eigenaarschap,
nieuwe ideeën, netwerken en het
betrekken van andere Assenaren
en doelgroepen in de samenleving.
Gemeente Assen wil weten wat
haar inwoners echt willen en
stimuleert graag activiteiten die
Assen mooier maken en mensen
met elkaar verbinden. Daarom is
STILA in het leven geroepen. Een
zelfstandige stichting, bestaande uit
een bestuur en twee panels, van en
voor álle Assenaren.

STILA is een zelfstandige stichting
die actieve inwoners van de
gemeente Assen stimuleert bij het
organiseren van activiteiten die
gericht zijn op het verbinden van
mensen en het versterken van de
sociale cohesie. De stichting doet dit
door op aanvraag kennis, financiële
en andere middelen en diensten
ter beschikking te stellen aan
Assenaren die willen werken aan
welzijn en leefbaarheid. Korte lijnen,
weinig regels en snelle besluiten zijn
kenmerkend voor STILA.

STILA heeft een bestuur bestaande
uit vijf leden. Het panel wijkgerichte
activiteiten bestaat uit elf leden.
Het panel Preventiefonds bestaat
uit zeven leden. Het zijn inwoners
van de gemeente Assen die
maatschappelijk betrokken zijn.
De leden zetten zich vrijwillig in.
De panels komen maandelijks bij
elkaar en bespreken aan de hand
van de doelstelling en criteria de
aanvragen. Vaak worden inwoners
uitgenodigd om in het paneloverleg
hun ideeën en activiteiten toe te
lichten. Daar wordt veel gebruik van
gemaakt.

Met de oprichting van STILA krijgen
initiatiefrijke inwoners van Assen
de mogelijkheid activiteiten te
ontplooien in hun eigen wijk of buurt.
Deze aanvragen worden besproken
in het panel wijkgerichte activiteiten.
In september 2019 is er een tweejarig
project gestart om activiteiten voor
doelgroepen te stimuleren in het
kader van het Preventiefonds. Deze
aanvragen worden besproken in het
panel Preventiefonds.
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ORGANISATIE

Zowel het bestuur als de panels hebben een voorzitter en
een secretaris. Er is één penningmeester, welke lid is van het
bestuur. Bestuur en panels werken nauw met elkaar samen
om de doelstellingen van STILA vorm te geven.

HET BESTUUR
richt zich op missie en visie van
STILA, het verbinden van STILA aan
andere organisaties in Assen en het
extern uitdragen van de doelstelling.
STILA heeft regelmatig in het jaar
overleg met de gemeente Assen.
Bovendien geeft het bestuur de
panels kaders mee en kan als second
opinion worden ingezet bij geschillen.
Aanvragen boven de € 5.000
worden door panelleden samen
met het bestuur afgehandeld. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de
financiën, communicatiemiddelen, het
organiseren van STILA bijeenkomsten
en bijzondere aanvragen en
verzoeken.
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DE PANELS
bespreken maandelijks de
binnengekomen aanvragen aan
de hand van vastgestelde criteria.
Elk panel kent eigen criteria, deze
zijn afgestemd met de gemeente
Assen. Deze criteria staan op
het aanvraagformulier en zijn op
de website te vinden. Het panel
maakt vervolgens de afweging en
stuurt zowel bij toe- of afwijzing de
aanvragers persoonlijk bericht. In
deze brief licht het panel het besluit
toe en in voorkomende gevallen biedt
het panel hulp en ondersteuning
aan om de activiteit kansrijker
uit te voeren. Na afloop van een
activiteit stuurt de aanvrager een
verslag en beeldmateriaal dat, met
toestemming, geplaatst kan
worden op de website.

PERSOONLIJK CONTACT
Elke wijk in Assen heeft een
ambassadeur. Indien er vragen zijn
van een potentiele aanvrager en of
de aanvraag een toelichting nodig
heeft, zetten we de ambassadeur in.
Op deze persoonlijke wijze hebben
we ook contact met de buurthuizen,
de zes buurtteams van Vaart Welzijn
en met Mijn Buurt Assen. Het panel
Preventiefonds is via de voorzitter te
bereiken.

SAMENWERKING

STILA werkt samen met Mijn Buurt Assen, de buurtteams
van Vaart Welzijn, Evenementenportaal en Preventiefonds
voor professionele organisaties van de gemeente. Door
samenwerking en uitwisseling van informatie en ervaringen
inspireren we elkaar, bieden we voor verschillende
doelgroepen in Assen een platform voor ondersteuning en
voorkomen we dubbele aanvragen van activiteiten.

assen.nl/producten/subsidie-evenementen
Het Evenementenportaal coördineert het
evenementenbeleid in Assen en stimuleert daarmee het
bezoek aan de stad en de participatie van Assenaren.
Het evenementenportaal draagt bij aan een gevarieerd
evenementenaanbod – in tijd en aard van de evenementen
- en een breed publiek voor kunst en cultuur, sport en
andersoortige evenementen.

mijnbuurtassen.nl/over-mijn-buurt-assen
Een groene, veilige, gezellige en bruisende buurt. Dát is waar
inwoners van Assen, woningcorporatie Actium, gemeente
Assen, Vaart Welzijn en andere Assense organisaties samen
voor gaan.

vaartwelzijn.nl/buurtteams
Vanuit Vaart Welzijn wordt er gewerkt met sociale teams, in
Assen genaamd buurtteams. In alle wijken van Assen zijn
buurtteams actief. De wijken zijn verdeeld over 6 buurtteams.

assen.nl/ondernemen/subsidies-en-stimuleringsmaatregelen/preventiefonds
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Het fonds is bedoeld voor ideeën die aanvullend zijn op het
professionele reguliere aanbod van hulp en ondersteuning.
Werkt u als (zorg)professional en heeft u een idee voor een
activiteit? Dan kunt u wellicht gebruik maken van éénmalige
financiële ondersteuning.

KENMERKEN VAN DE GEHONOREERDE AANVRAGEN
De 89 geaccordeerde aanvragen zijn zeer gevarieerd van
aard en omvang: van een kleine groep inwoners tot en met
druk bezochte festivals. Ook de inhoud van de activiteiten
verschillen: sport, muziek, het ontmoeten als doel,
spelactiviteiten en tuinieren. Zie ook de tabellen 1 tot en met
5, waar alle activiteiten zijn weergegeven met verschillende
kenmerken.
29 aanvragen zijn niet gehonoreerd. In 2018 waren dat er
53. Deze aanvragen voldeden niet aan de criteria van STILA.
Voorbeelden van niet-toekenningen zijn:

•
•
•
•

commerciële activiteiten
landelijke activiteiten zonder lokale focus
geen of onduidelijke begrotingen (niet geleverd na 		
meerdere verzoeken vanuit STILA)
het hebben van een idee, maar niet geconcretiseerd
naar al een redelijk operationeel niveau. Wel is de 		
uitnodiging om in gesprek te blijven en opnieuw aan
te leveren.

Professionele organisaties benaderen ook steeds meer
STILA. Deze organisaties worden geïnformeerd over het feit
dat STILA geen standaard subsidieloket is. STILA ondersteunt
niet structureel en jaarlijkse activiteiten. Elk jaar is er een
nieuwe aanvraag noodzakelijk.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
STILA WIJKGERICHT
STILA WIJKGERICHT

STILA is een initiatief van de gemeente
Assen. De gemeente stelde in 2019
€ 181.000 beschikbaar aan STILA. In lijn
met de samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente Assen is in
2019 ongeveer € 10.000 aan
organisatiekosten besteed. Deze
organisatiekosten betreffen kosten
om te vergaderen, beheer, onderhoud
en vernieuwing van de website, PR
materialen en vrijwilligersbijdragen.
Besluitvorming vindt plaats in het panel.
De penningmeester voert de betalingen
uit. Jaarlijks wordt er een onafhankelijke
financiele controle uitgevoerd door
een financieel adviesbureau. Uiteraard
houdt de gemeente ook vinger aan de
pols.
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VERDEELD OVER DE WIJKEN
De gemeente Assen bestaat uit de
wijken:
Centrum, Assen-Oost, Assen-West/
Baggelhuizen, Kloosterveen, Lariks,
Marsdijk, Noorderpark, Peelo en Pittelo.
Daarnaast uit de dorpen:
Loon, Rhee, Ter Aard, Ubbena en Witten
en de buurtschappen Anreep, De Haar,
Graswijk en Schieven.
In 2019 zijn er 89 activiteiten
georganiseerd mede dankzij STILA. In
2018 waren dat 102 activiteiten. In 2017:
104 en in 2016: 66.
In 2019 is er € 149.247 aan de
wijkactiviteiten betaald. Sommige
aanvragers van activiteiten hebben
ook geld teruggestort: dat was een
bedrag van € 1.319,20. In 2018 hebben
we een totaal van € 162.161 besteed.

In 2019 waren er minder aanvragen,
namelijk 123 tegenover 155 in 2018.
Er zijn in 2019 ook minder aanvragen
afgewezen: 34 tegenover 53 in 2018. In
2019 heeft het panel aanvragen (deels)
afgekeurd, omdat het niet paste bij de
doelstelling en uitgangspunten van
STILA.
De gemiddelde aanvraag van de
activiteiten is hoger geworden. We zien
ook verschillen in wijken: de stijgers zijn
Assen-Oost, Noorderpark en Centrum
en de dalers Lariks en Pittelo.

€

STILA IN CIJFERS
Wijk / Dorp					2015 2016
Algemeen Stedelijk			2
27
Assen-Oost					5
11
Assen-West / Baggelhuizen		
2
6
Centrum					4
11
Kloosterveen				4
4
Lariks							4
Loon / Buitengebied			1
2
Marsdijk					1
5
Noorderpark				7
8
Peelo						2
9
Pittelo					5
7
Vluchtelingen / AZC				1
Totaal					33
94

Tabel 2

Totaal toegekende aanvragen
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2017
44
19
4
25
10
6
2
7
8
5
16
1
146

2018 2019		Totaal
64
56		193
23
9		67
5
1		
16
14
12		66
10
13		41
2
1		13
1
5		11
4
7		24
11
4		38
7
7		25
13
8		49
1			3
155 123		546

Tabel 1

Totaal aanvragen

Wijk / Dorp					2015 2016 2017 2018 2019		Totaal
Algemeen Stedelijk			2
20
25
36
38		121
Assen-Oost					5
10
15
17
7		54
Assen-West / Baggelhuizen		
2
5
3
4
1		
14
Centrum					4
9
16
10
9		48
Kloosterveen				4
3
10
6
9		32
Lariks							3
5
2			10
Loon / Buitengebied			1
2
2		3		8
Marsdijk					1
1
3
4
4		13
Noorderpark				7
4
5
8
3		27
Peelo						2
2
4
5
7		20
Pittelo					5
7
16
8
8		44
Vluchtelingen / AZC				1		1			2
Totaal					33
66
104 102 89		393

Wijk / Dorp					2015		2016		2017		2018		2019		Totaal
Algemeen Stedelijk			6%		38%		43%		46%		60%		44%
Assen-Oost					6%		16%		9%		15%		5%		11%
Assen-West / Baggelhuizen		2%		3%		2%		1%		1%		2%
Centrum 1					3%		7%		9%		12%		5%		9%
Kloosterveen				9%		1%		4%		4%		3%		4%
Lariks						0%		7%		5%		2%		0%		3%
Loon / Buitengebied			2%		1%		3%		0%		1%		1%
Marsdijk						5%		2%		6%		5%		6%		5%
Noorderpark				18%		7%		2%		5%		0%		5%
Peelo						21%		5%		5%		5%		9%		8%
Pittelo						18%		11%		12%		5%		10%		10%
Vluchtelingen / AZC			0%		1%		0%		0%		0%		0%
Totaal						100%		100%		100%		100%		100%		100%

Tabel 3:

Percentage bedragen in de wijken door de jaren heen
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Totaal toegekende bedragen per doelgroep 2015-2019
€ 120.000
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 40.000
€ 20.000
€0

Gemengd

Jongeren
2015

Kinderen
2016

Tabel 4:

2017

2018

Ouderen
2019

Doelgroepen door de jaren heen
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Volwassenen

Totale bedragen toegekend per activiteit 2015-2019
Welzijn, Hobby, Eten, Gezondheid en Ontmoeting
Veiligheid en Ontmoeting in de wijk
Sport, Spel, Beweging en Ontmoeting
Muziek, Natuur, Groen en Ontmoeting
Materiele ondersteuning, hulp en ontmoeting
Markt, straatfeest, BBQ en organisatie van buurthuisactiviteiten
Kunst en Ontmoeting
Kinderfeest, Rommelmarkt en Ontmoeting
Informatie en Communicatie
Festival, Concert en Ontmoeting
Cultuur, Film, Theater, Dialoog en Ontmoeting
€0
2019

€ 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 € 50.000
2018

2017

2016

2015

Tabel 5:
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Aantal toegekende aanvragen per jaar gesorteerd naar activiteiten/ soort
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4Mijl van Assen

FINANCIËLE VERANTWOORDING
STILA PREVENTIEFONDS
STILA PREVENTIEFONDS

STILA Preventiefonds is een initiatief
van de gemeente Assen. Bij het Stila
Preventiefonds kunnen aanvragen van
vrijwillige inwoners(groepen) uit Assen
gedaan worden, die gericht zijn op
preventie in brede zin. Het uitgangspunt
is te bevorderen dat “doelgroepen”
maatschappelijk kunnen meedoen in de
samenleving, zonder onnodig gebruik
te hoeven maken van (vaak duurdere)
professionele voorzieningen. Op die
manier kan iedereen in Assen meedoen,
ongeacht een eventuele beperking. Het
Preventiefonds van de gemeente Assen
kent twee regelingen: een regeling voor
inwoners en vrijwilligers (groepen) en een
regeling voor professionele organisaties. De
regeling voor inwoners en vrijwilligers wordt
door het Stila Preventiefonds uitgevoerd.
Er kunnen aanvragen tot een maximum
van € 10.000 worden gedaan die door
een panel van Assenaren beoordeeld
worden. De Kick-off van het Preventiefonds
Stila was op 20 september 2019. Op 27
november vond de formele start van het
Stila Preventiefonds plaats samen met de
wethouder Harmke Vlieg in het Open Huis
te Assen.
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In 2020 is er een budget van € 50.000
beschikbaar en in overleg met de
gemeente kan dit worden uitgebreid.

DOELGROEPEN

Het Panel Preventiefonds bestaat uit
leden met expertise op en affiniteit
met de volgende terreinen: Ouderen;
Jeugd en gezin; Fysiek; Mentaal;
Participatie; Mobiliteit en Wonen. Het
Panel Preventiefonds heeft een folder
uitgebracht (link naar folder op website)
en op te vragen bij preventiefonds@stilaassen.nl.

Het autisme café verzorgt
tweemaandelijkse bijeenkomsten, gericht
op kinderen en volwassenen met autisme
en hun omgeving. Hierdoor worden zij
minder afhankelijk van hulpverlening. Het
autisme café werkt aan een “inclusieve
samenleving”.

AANVRAGEN

In 2019 zijn 3 aanvragen gehonoreerd.
Een aanvraag voor aanpassingen
in “Het Open huis”, een stichting die
zich op vrijwillige basis bezighoudt
met opvang van thuis- en daklozen in
Assen. Een tweede aanvraag betrof
“Het Sportcarrousel”; een stichting die
het mogelijk wil maken om jongeren en
jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking een duurzame plek binnen
een sportvereniging te geven. De derde
aanvraag die gehonoreerd is, was een
aanvraag van het “Autisme café”.

€

PREVENTIEFONDS IN CIJFERS

Er zijn in 2019 in totaal 5 aanvragen bij het panel binnengekomen en beoordeeld.
De gehonoreerde aanvragen waren:

Aanvragen									Aangevraagd		Toegekend
Stichting Open Huis (opvang thuis- en daklozen)		
€ 9785,-			
€ 9785,Stichting Sportcarrousel 						€ 9800,-			€ 9800,(sporten met jongeren met verstandelijk beperking)		
Autisme café Assen 							€ 4500,-			€ 3500,(mensen met een ASS en hun omgeving)				
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GoZeroProcent Assen

VOORUIT KIJKEN

Begin 2019 is het panel verrijkt met het Preventiefonds en
meer inwoners - panelleden. Nieuwe buurt- en doelgroep
activiteiten van ondernemende en talentvolle inwoners
helpen we graag op weg en jaarlijks terugkomende en
goed bezochte activiteiten zetten we graag voort. Dat we
ons blijven richten ook op het betrekken van jongeren bij
STILA.
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BIJLAGEN
inkomsten					2019			Uitgaven			2019
Bijdrage gemeente Assen		
€ 181.000		
Onderhoud Website
€ 2.755
Bijdrage gemeente Assen 		
€ 10.000		
Pr & communicatie
€ 434
organisatiekosten preventiefonds
Rente						€ 6			Organisatiekosten
€ 1.976
									Overlegkosten 		€ 1.122
									Bankkosten			€ 163
									Onvoorzien			€ 0
									Vrijwilligersbijdrage
€ 4.050
									Bijdragen 			€ 149.247
									Stimuleringsaanvragen
									Retour activiteiten
-€ 1.319
									Retour Gemeente		€ 30.370
totaal					€ 191.006						€ 191.006

Bijlage 2

BEGROTING 2020
STILA WIJKGERICHT
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Bijlage 1

RESULTATEN 2019
STILA WIJKGERICHT

Inkomsten					2020			Uitgaven				2020
Bijdrage gemeente Assen		
€ 181.000		
Onderhoud Website		
€ 2.500
Organisatiekosten preventiefonds €10.000		
Pr & communicatie		
€ 2.500
									Organisatiekosten 		€ 7.000
									(1e lustrum stila)			
									Overlegkosten 			€ 1.500
									Bankkosten				€ 175
									Onvoorzien				€ 1.325
									Vrijwilligersbijdrage		€ 5.000
									Bijdragen 				€ 171.000
									stimuleringsaanvragen		
totaal				€ 191.000								€ 191.000

Bijlage 3

ACTIVITEITEN 2019 STILA WIJKGERICHT
Kenmerk
Activiteit						Bedrag aanvraag
Bedrag toegekend
ST18139
Hondenspeeltuin Pittelose Park		
€ 12.398			
€ 5.000
		
ST19001
Buurthuis Markehuus Peelo			
€ 2.955 			
€ 2.955
ST19002
Scout it out 					
€ 585 			
€ 585
ST19003
4 mijl van Assen					
€ 7.500
		
€ 3.000
		
ST19004
Kennismakingsconcert Blend Assen
€ 500 			
€ 500
ST19005
Herenboerderij Assen 			
€ 10.000
		
€ 5.000
		
ST19007
Waar eet jij op 5 mei
			
€ 8.000
		
€ 7.000
		
ST19008
Europa’s Rafelende Randen 		
€ 950 			
€ 950
ST19009
Ontmoeting bewoners Kloosterveen
		- Vestepraat
				€ 1.618 			€ 1.618
ST19011
Stichting Vier het Leven 			
€ 4.000
		
€ 4.000
ST19012
Autisme cafe Assen				
€ 3.000
		
€ 3.000
ST19013
Gozeroprocent 2019				
€ 4.000 			
€ 4.000
ST19015
Open dag Scouting de Zwervers
€ 650
		
€ 300			
ST19017
Dart afdeling BBVP Assen
		
€ 450 			
€ 450
ST19018
Stratenvolleybalkloosterveen 		
€ 375
		
€ 375
ST19019
Noabershop en vredesweek 		
€ 3.350 			
€ 1.500
		
ST19020
buurt BBQ Ubbena/Rhee
		
€ 800 			
€ 250
		
ST19021
Assen zingt van bevrijding
		
€ 2.000
		
€ 2.000
ST19022
Odensehuis
				
€ 850
		
€ 850
ST19023
Culturele manifestatie Assen 		
€ 3.500
		
€ 2.000
		
ST19026
Zwemles voor vrouwen 			
€ 2.300
		
€ 2.300
ST19027
Buitenspeeldag 				
€ 850
		
€ 850
ST19028
Pizzapunt bijeenkomst 			
€ 116 			
€ 116
ST19029
4 mei herdenkingsbijeenkomst
€ 295
		
€ 295
ST19030
Kunst aan de Vaart
			
€ 5.000
		
€ 5.000 		
20
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Bedrag afgewezen
€ 7.398

€ 4.500
€ 5.000
€ 1.000

€ 350

€ 1.850
€ 550

€ 1.500

Kenmerk
ST19031
ST19033
ST19035
ST19038
ST19039
ST19041
ST19044
ST19046
ST19047
ST19048
ST19049
ST19050
ST19051
ST19052
ST19054
ST19055
ST19056
ST19057
ST19060
ST19063
ST19064
ST19066
ST19068
ST19069
ST19071
ST19072
ST19073
ST19074
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Activiteit						Bedrag aanvraag
Bedrag toegekend
Assen toen en nu PPT				
€ 95 			
€ 95
Opfietse in Assen 				
€ 450
		
€ 417 			
VluchtVoorwaarts
			
€ 1.500
		
€ 1.500
jaaractiviteiten BBVP				
€ 8.150 			
€ 4.750
		
Avond4Daagse Assen 			
€ 12.000
		
€ 12.000
BBQ Noorderpark 				
€ 330
		
€ 200 			
Zing met mij mee cafe 			
€ 3.500
		
€ 2.800
		
Rommelmarkt Oranjebuurt
		
€ 200
		
€ 200
Buurtfeest Hommelkleuven
		
€ 250
		
€ 250
Zomerborrel Oud Zuid 			
€ 1.104 			
€ 1.104
Midnightwalk Assen
			
€ 3.500
		
€ 3.500
Voetbal Assen Oost				
€ 450
		
€ 450
Schaken
					
€ 280
		
€ 280
BBQ Kloostersingel				
€ 400
		
€ 260
		
Samen eten
				
€ 2.625
		
€ 2.625
Arabisch film festival
			
€ 2.000
		
€ 2.000
Speurtocht GGZ 				
€ 625
		
€ 625
Sjoelclub
					
€ 300
		
€ 300
4 Mijl Festival
				
€ 5.000
		
€ 5.532
BBQ Tuinstraat
				
€ 300
		
€ 300
Wagnergames
				€ 165 				€ 165
Summerbreak
				
€ 8.500
		
€ 8.500
BBQ Rosa Spierweg				
€ 200
		
€ 200
BBQ Stedesingel 				
€ 175 			
€ 100
		
Maatjesboek
				
€ 1.000
		
€ 1.000
Wijkfeest Assen Oost		
		
€ 4.500
		
€ 4.000
		
BBQ Mensingestraat		
		
€ 220
		
€ 84 			
Activiteitengroep Baggelhuizen
€ 300
		
€ 300
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Bedrag afgewezen
€ 33
€ 3.400
€ 130
€ 700

€ 140

€ 75
€ 500
€ 136

Kenmerk
Activiteit						Bedrag aanvraag
Bedrag toegekend
ST19075
BBQ De Goster
				
€ 350 			
€ 190 			
ST19076
Straattennistoernooi
			
€ 920 			
€ 920
ST19077
Ouderen niet op vakantie
		
€ 3.225 			
€ 3.225
ST19078
Klaverjasmiddag 				
€ 300 			
€ 300
ST19079
Kunstroute Kunstig Oost			
€ 900 			
€ 900
ST19080
Sport en Spel middag Peelo 		
€ 750 			
€ 750
ST19081
GoZeroProcent 2019 deel 2
		
€ 4.000 			
€ 4.000
ST19082
Feestdag Kinderboerderij Pittelstee
€ 350 			
€ 350
ST19084
Pleinfeest Salland 				
€ 350 			
€ 350
ST19085
Willeke Alberti
				
€ 475 			
€ 475
ST19086
De laatste stenen
			
€ 6.000 			
€ 3.000 			
ST19087
Keuning Jeugd orkest 			
€ 500 			
€ 500
ST19088
Ouderenmiddag					€ 395 			€ 395
ST19091
Popupwinkel mooi verhaal
		
€ 1.500 			
€ 1.500
ST19092
Buurt moestuin TTuin				
€ 890 			
€ 420 			
ST19093
Buurtfeest en burendag Peelo
€ 2.255 			
€ 2.255
ST19094
VluchtVoorwaarts feest 			
€ 1.500 			
€ 1.500
ST19095
Kerstinstuif Dreuplein
			
€ 75 			
€ 75
ST19096
Maatjesboek deel 2				
€ 700 			
€ 700
ST19101
Sinterklaas Theatervoorstelling
		Basisscholen
				€ 2.650 			€ 2.650
ST19102
Sopoptimist film festival			
€ 500 			
€ 500
ST19103
Wij ruilen en geven weg Sinterklaas
€ 295 			
€ 295
ST19104
Wij ruilen en geven weg Kersfeest
€ 395 			
€ 395
ST19105
Wij ruilen en geven weg beloning vrijw.
€ 1.250 			
€ 250 			
ST19106
Wij ruilen en geven weg
		
inloop / ontmoeting
			
€ 1.200 			
€ 1.200
ST19107
Europa s Rafelende Randen 		
€ 1.275 			
€ 1.275
ST19108
Buurt kerstboom Reggestraat
€ 364 			
€ 364 		
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Bedrag afgewezen
€ 160

€ 3.000

€ 470

€ 1.000

Kenmerk
ST19109
ST19109
ST19110
ST19111
ST19112
ST19113
ST19116
ST19117
ST19118
ST19122
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Activiteit						Bedrag aanvraag
Kerstpakkettenactie minima 2019
€ 5.000			
Kerstpakkettenactie minima 2019
€ 5.000
		
Nieuwjaarsduik Assen 			
€ 800
		
Koor de Ridder van Pittelo
		
€ 4.950
		
Samen eten met kerst 			
€ 2.350
		
Het Trefpunt
				
€ 3.350
		
Vrijwilligersmarkt 				
€ 282
		
Participeren Open huis Assen 		
€ 1.450
		
Boerderij Fair Loon
			
€ 700
		
Wij zijn de wijk
				
€ 1.500
		

STILA JAARVERSLAG 2019

Bedrag toegekend
€ 5.000
€ 5.000
€ 800
€ 2.000			
€ 1.850 			
€ 3.350
€ 282
€ 700
		
€ 700
€ 1.500

Bedrag afgewezen

€ 2.950
€ 500

€ 750

CONTACTGEGEVENS
BESTUUR STILA 				info@stila-assen.nl

Tina Boes					Voorzitter bestuur
Inge Eshuis					Secretaris bestuur
Erwin Tollenaar				
Penningmeester bestuur en panel		
Bas Kloppenborg				
Lid en portefeuille werkateliers
Jason Li					
Lid en portefeuille communicatie en de website
Chris Niemeijer				
Toehoorder en adviseur
Eric Schaap				
Toehoorder en adviseur		

PANEL WIJKGERICHT			

info@stila-assen.nl / aanvraag@stila-assen.nl

PANEL PREVENTIEFONDS		

preventiefonds@stila-assen.nl

Eric Schaap				
Voorzitter panel wijkgericht (tot maart 2020)
Monique Sybrandi			
Secretaris (tot september 2020)
Jan Stegeman				
Administratief medewerker en portefeuille website en ICT
Bert Magermans				
Lid en verslaggever / Fotograaf STILA
Roeli Prikken				
Lid (voorzitter vanaf maart 2020)
Henkjan van Veen			
Lid
Sylvia Mijnheer 				
Lid (tot november 2020)
Henk Otten					Lid
Wim Oosting				
Lid (tot september 2020)
Philip Nanuru				Lid
Annemiek Smit				Lid
Chris Niemeijer 				
Voorzitter panel Preventiefonds
Lieanne Strating 				Lid
Jan Schuil 					Lid
Fenny Wijnholds 				Lid
Harry Jan Keizer 				
Lid
Gerard Aikema 				Lid
Ineke Dilling 				Lid

Het STILA Preventiefonds is in september 2019 van start gegaan met in totaal 7 panelleden, inclusief voorzitter.
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