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Als je verder kijkt,
zie je meer van je eigen buurt.
Stila helpt met kijken.
Wat zie jij?

Voorwoord
Voor u ligt het tweede jaarverslag van STILA, Stichting Stimulering
Leefbaarheid Assen.
Op 1 juli 2015 is STILA van start gegaan. Was 2015 nog een voorbereidingsjaar,
in 2016 heeft STILA zich als organisatie stevig doorontwikkeld. STILA staat in
Assen en omgeving; bewoners en organisaties weten ons steeds beter te
vinden. In dit jaarverslag leest u over de activiteiten welke in 2016 gerealiseerd
zijn, de werkwijze en de buurtprojecten die een financiële tegemoetkoming
hebben ontvangen. In het financieel verslag legt STILA verantwoording af over
de besteding van de middelen.
Tina Boes,
voorzitter
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WAAROM STILA? De gemeente Assen geeft ruimte aan haar inwoners en

werken nauw met elkaar samen om de doelstelling van STILA vorm te geven.

initiatieven. Ruimte leidt tot nieuwe ideeën en andere structuren in de
samenleving. Gemeente Assen wil weten wat haar inwoners echt willen en

HET BESTUUR richt zich op missie en visie van STILA, het verbinden van STILA

stimuleert graag activiteiten, die Assen mooier maakt en mensen met elkaar

aan andere organisaties in Assen en het extern uitdragen van de doelstelling.

verbindt. Daarom is STILA in het leven geroepen. Een zelfstandige stichting,

Bovendien geeft het bestuur het panel kaders mee en kan als second opinion

bestaande uit een bestuur en een panel, van en voor álle Assenaren. Voorheen

worden ingezet bij klachten. Voor aanvragen boven € 5000 wordt door het

ontvingen doorgaans dezelfde groepen Assenaren gemeentelijke subsidie. Met

panel advies gevraagd aan het bestuur. Naast het verzorgen van een

de oprichting van STILA krijgen initiatiefrijke inwoners van Assen de

faciliterende omgeving, kent het bestuur ook uitvoerende taken zoals het

mogelijkheid activiteiten te ontplooien in hun eigen wijk of buurt.

bezoeken van activiteiten die met ondersteuning van STILA worden
gerealiseerd en sluiten we aan op uitnodiging van de gemeente o.a. bij het

DOELSTELLING STILA STILA is een zelfstandige stichting die actieve inwoners

Cultuurprogramma en ‘Assen beweegt’.

van de gemeente Assen stimuleert bij het organiseren van activiteiten die
gericht zijn op het verbinden van mensen en het versterken van de sociale

HET PANEL bespreekt maandelijks de binnengekomen aanvragen aan de hand

cohesie. De stichting doet dit door op aanvraag kennis, financiële en andere

van vastgestelde criteria. Deze criteria staan op het aanvraagformulier dat op de

middelen en diensten ter beschikking te stellen van Assenaren die samen met

website te vinden is. Regelmatig worden aanvragers persoonlijk uitgenodigd bij

anderen willen werken aan welzijn en leefbaarheid. Korte lijnen, weinig regels

panelvergaderingen om hun aanvraag toe te lichten. Het panel maakt

en snelle besluiten zijn kenmerkend voor STILA.

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

WERKWIJZE STILA heeft een bestuur bestaande uit vier leden en een

voorkomende gevallen biedt het panel hulp en ondersteuning aan om de

panel bestaande uit zeven leden. Het zijn inwoners van de gemeente Assen die

activiteit kansrijk uit te voeren. Na afloop van een activiteit stuurt de aanvrager

maatschappelijk betrokken zijn. Zowel bestuur als panel hebben een

een verslag en beeldmateriaal dat, met toestemming, geplaatst kan worden op

voorzitter, een secretaris en er is een penningmeester. Bestuur en panel

de website.
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SAMENWERKING STILA is verweven met Mijn Buurt Assen, Assen voor

Assen en het loket van de gemeente voor het aanvragen van vergunningen.
Door samenwerking en uitwisseling willen de organisaties elkaar
inspireren en dubbele aanvragen van subsidie voorkomen. Mijn Buurt
Assen richt zich voornamelijk op verbeteringen van de wijk en de buurt.
STILA daarentegen focust op activiteiten die de sociale samenhang in
alle wijken en buurten bevorderen. Mijn Buurt Assen en STILA werken
vaak samen om een optimaal resultaat te bereiken.

DE INSPIRATIEDAG 16 juni 2017 STILA draagt bij aan verbinding in buurten en

organisaties in de gemeente Assen. Ze organiseert jaarlijks een
inspiratiedag. Een dag voor organisaties en de inwoners die activiteiten
via STILA hebben georganiseerd in Assen. Op 17 juni 2016 verzorgde STILAAssen in het Duurzaamheidscentrum in Assen de eerste inspiratiedag: Word
Meester van je eigen buurt. Samen met Mijn Buurt Assen, Vaart Welzijn en
de gemeente Assen, diverse organisaties en actieve inwoners deelde
iedereen ervaringen uit. Kennismaken, leren en inspireren van activiteiten in
de buurt stond centraal. Korte workshops waren te bezoeken, onder
andere: wandelen met varkens in je buurt; de organisatie van een SWAMP
festival; Vier Het leven; het lenen van elkaars materiaal en het Taalcafé.
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burger meester,
van je eigen buurt.
stila helpt mee.
welke hoed pasT jou?

FINANCIËLE VERANTWOORDING STILA is een initiatief van de gemeente

Assen. De gemeente maakte in 2016 € 174.000 over aan STILA. Conform
de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Assen mag daarvan
maximaal € 10.000 worden besteed aan organisatiekosten. STILA heeft
€ 7.253 euro (zie tabel resultaat 2016) besteed aan de website,
administratieve kosten, vergaderactiviteiten, flyers en andere
communicatiemiddelen. Het overige bedrag is bedoeld om activiteiten in
de gemeente Assen te ondersteunen die aan de doelstellingen en criteria
van STILA voldoen. In de volgende paragraaf wordt daar uitgebreid
aandacht aan besteed. Besluitvorming vindt plaats in het panel. De
penningmeester in het bestuur voert de betaling uit. De eindcontrole
vindt plaats door een externe organisatie.
AANVRAGEN 2016 VERDEELD OVER DE WIJKEN De gemeente Assen bestaat

uit de wijken: Centrum, Assen-Oost, Assen-West, Kloosterveen, Lariks,
Marsdijk, Noorderpark, Peelo, Pittelo. Daarnaast het buitengebied: Loon,
Rhee, Ter Aard, Ubbena en Witten en de buurtschappen Anreep, De Haar,
Graswijk en Schieven. In 2016 zijn er 66 activiteiten georganiseerd mede
gefinancierd door STILA. Er is in totaal € 112.852 uitbetaald. De 66
activiteiten hebben plaatsgevonden in alle wijken. Vanuit de dorpen heeft
enkel Loon een beroep gedaan op STILA. De buurtschappen hebben
STILA nog niet weten te vinden.
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van alle gehonoreerde aanvragen. In
de grafiek hiernaast zien we de verdeling over de wijken.

Boerderij Fair in Loon

In onderstaande grafiek STILA bijdragen per wijk en buitengebied

1
2
3
4
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6
7
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1 Assen-Oost | 2 Assen-West | 3 Buitengebied | 4 Centrum | 5 Kloosterveen
6 Lariks | 7 Marsdijk | 8 Noorderpark | 9 Peelo | 10 Pittelo | 11 Stedelijk
Stedelijk, ook toegankelijk voor Assenaren uit andere wijken
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SWAMP festival 2016 Marsdijk

KENMERKEN VAN DE GEHONOREERDE AANVRAGEN

De 66 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.
15 aanvragen zijn niet gehonoreerd. Deze voldeden niet aan de criteria van
STILA. Bijvoorbeeld: Organisaties die bekostigd worden door de overheid
of verenigingen die voor eigen leden iets extra’s wilden organiseren zijn
afgewezen. Activiteiten meer gericht op de bekostiging van materialen,
activiteiten waarbij de reikwijdte te laag was of het niet volledig inleveren
van alle noodzakelijke informatie heeft geleid tot afwijzing van (delen van)
de financiële tegemoetkoming.

Soort van Activiteiten
Sport en spel
Ontmoeting
Muziek en ontmoeting
Markt
Kunst en theater
Groen
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Alle leeftijden

Jongeren

Volwassenen

De aanvragen hadden een divers karakter: naast wijkfeesten en
jongerenactiviteiten in de buurt, kwamen er ook verzoeken binnen
op het gebied van sport, ontmoeting, musical etc.
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INSPIRERENDE VOORBEELDEN
STRATENVOLLEYBAL KLOOSTERVEEN

Stratenvolleybal Kloosterveen georganiseerd door enkele bewoners. Er
waren 90 deelnemers en tientallen supporters. Jong en oud in eigen buurt
waren aanwezig. Een zeer geslaagd idee en er waren veel positieve
reacties.

ASSEN BEWEEGT

Assen Beweegt organiseert met veel partners de Summerbreak 2016 aan
de Baggelhuizerplas. Deze activiteit was ook in 2016 een groot succes!

VIER HET LEVEN BESTAAT 11 JAAR

Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten vaak thuis. Veel ouderen
verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij,
met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te
herstellen. Doel is een positieve bijdrage te leveren aan het beperken van
eenzaamheid en voorkomen van sociaal isolement.
Wij nemen drempels weg (liever niet alleen erop uit, niet in donker over
straat willen, minder mobiel zijn, etc) door ouderen persoonlijk te begeleiden bij film-, concert-, museum- en theaterbezoek. In 2016 stonden activiteiten en verbinding in de buurt centraal.
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INSPIRERENDE VOORBEELDEN
SCOUTING EN AZC: TWEE WERELDEN
ONTMOETEN ELKAAR

Een goed voorbeeld is hoe een
scouting groep met de kinderen in het
AZC samen genoten van een sport- en
speldag. Samen hebben ze deze dag
georganiseerd en 65 kinderen van de
scouting en 75 kinderen van het AZC
brachten zo twee werelden samen.
Bron: Gezinsblad 31 mei 2016

Eerste winterwandeltocht
Asser Boys voor het goede
doel G - Voetbal

Ruim 240 deelnemers, leden en
niet-leden wandelden langs de
Drentse Aa voor het goed doel.
De afsluiting was met een kop
snert. Deze activiteit wordt
komende jaren voortgezet.
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Bijlage 1			

VOORUIT KIJKEN In 2017 wordt de organisatie STILA verder verstevigd.

Alle wijken hebben een wijkambassadeur (lid van het bestuur of panel). In
de wijken zijn contacten gelegd en die verbindingen en contacten worden
uitgebouwd. Naast individuele activiteiten van inwoners in buurten,
stimuleren we ook verenigingen in wijken om bredere activiteiten te
organiseren. Daar is organisatiekracht en al een verbinding met
wijkbewoners, jong en oud.
Hoe kunnen we niet alleen organisaties in Assen verbinden, maar
belangrijker, hoe laten we zien aan welke activiteiten we ons verbinden.
Van interne verbinding tussen organisaties naar externe zichtbaarheid in
Assen. In 2017 gaan we op zoek naar nieuwe online mogelijkheden: een
platform crowdfunding in je buurt. Het SWAMP festival in Marsdijk viert
in 2017 haar jubileum. We nodigen andere wijken uit om rond te kijken,
gevolgd met workshops: organiseer een festival, klein of groot in je eigen
wijk.
Ook de voorbereidingen van de Volksopera in 2018 zijn gestart. Een
prachtig initiatief waar verschillende organisaties elkaar vinden om
samen iets groots neer te zetten en gelijktijdig talenten in de wijk Lariks,
Pittelo en in Assen een podium te geven. Ook voor de zomer is er weer
een inspiratiedag 2017, op 16 juni wordt deze dag georganiseerd i.s.m.
het Drenthe College, locatie Cicero. Waar naast de huidige vormen van
contacten leggen, ook nieuwe vormen van verbinding worden gezocht en
gepresenteerd.
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€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
150,00
€ 2.200,00
€
5.327,71
€
700,00
€
2.257,83
€ 5.000,00
€
500,00
€
750,00
€
250,00
€
700,00
€
500,00
€
200,00
€
450,00
€ 2.500,00
€
700,00
€ 2.500,00
€
200,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€
956,00
€ 2.000,00
€
550,00
€
430,00
€
300,00
€ 1.500,00
€
560,00
€ 1.500,00
€ 4.000,00
€
550,00
€ 5.600,00

Activiteiten (Aanvraag chronologische volgorde / tijd)

Scw Pittelo
Platform Assen-Oost
Bevrijdingsconcert Assen
Boerderijfair Loon
Moestuin Baggelhuizen
Scw Pittelo
Stichting Nooderpark
Zeskamp Assen-Oost
Stichting Appiedam
Loopgroep Kloosterveen
Buitenspeeldag
Chaichi Oud Zuid
Multicultureel feest (Metaforum)
Wijkavond Assen-Oost
Oranjestraat
Mamacafé
Kunst aan de Vaart
Buurtvereniging Noorderpark
SWAMP
Kinderactiviteit Scouting en het AZC
Leencafé
Zomerfeest SCW Pittelo
Activiteiten SCW Pittelo 2e halfjaar 2016
Anastasia DNK
Kunstroute Assen-Oost
Biljart ICO
Sjoelclub Assen-Oost
Wijkfeest Assen-Oost
Buurtfeest Witterbrug
Kinderactiviteiten Componist
Doe- en spelweek
Wijkfeest Peelo
Activiteiten Peelo

Pittelo
Assen-Oost
Stedelijk
Loon
Assen-West
Pittelo
Noorderpark
Assen-Oost
Assen-Oost
Kloosterveen
Assen-West
Centrum
Stedelijk
Assen-Oost
Assen-Oost
Centrum
Stedelijk
Noorderpark
Marsdijk
Assen-West
Lariks
Pittelo
Pittelo
Stedelijk
Assen-Oost
Centrum
Assen-Oost
Assen-Oost
Centrum
Noorderpark
Lariks
Peelo
Peelo

€ 1.500,00
€
365,00
€
470,00
€
130,00
€ 3.500,00
€ 2.704,00
€
600,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 3.750,00
€ 2.000,00
€
1.139,00
€ 2.680,00
€
226,70
€ 2.550,00
€ 1.200,00
€ 5.000,00
€
500,00
€
718,00
€
600,00
€ 2.500,00
€ 3.750,00
€ 2.500,00
€
600,00
€ 5.000,00
€ 2.600,00
€
500,00
€ 1.400,00
€ 1.800,00
€
200,00
€
1.038,18
€ 5.500,00
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Bevrijdingsfestival Gouverneurstuin
Stratenvolleybaltoernooi Kloosterveen
Activiteitengroep Baggelhuizen
Kids got talent SCW Pittelo
Summerbreak
Meidenclub Noorderpark
Stichting Ovaal (deel 1)
Gozero procent
Tuinendag
Ouderendag
Stichting Ovaal (deel 2)
Pop-up Winkel Goed verhaal
Koersbal Assen-Oost
Scw Pittelo ronde tafelgesprekken
SWAP party Pittelo
Budget support
Stichting SIAR ontmoet anderen
Budget support kerstpakketten
Activiteiten Loon
Metaforum Ruslandmaand
Weggeefwinkel kerstpakketten
Werkgroep Valkenstein
Scw Pittelo 1e half jaar 2017
Doe en spelweek nagekomen aanvraag 2016
Winterwandeltocht Asser Boys
Vier het leven
Werkgroep 500 jaar Reformatie
Lariks Pittelo cup
Kinderdisco Zonnereep
Nieuwjaarsduik
Het maken van Kerstpakketten beloond
Pepernotenconcert
Resto van harte 2016
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Stedelijk
Kloosterveen
Assen-West
Pittelo
Stedelijk
Noorderpark
Stedelijk
Stedelijk
Noorderpark
Stedelijk
Centrum
Centrum
Assen-Oost
Pittelo
Pittelo
Stedelijk
Marsdijk
Stedelijk
Loon
Stedelijk
Centrum
Assen-Oost
Pittelo
Lariks
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
Lariks
Assen-Oost
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk
Stedelijk

Bijlage 2

Resultaat 2016
			
Inkomsten				
Bijdrage gemeente Assen
€ 174.000,00
Terugstorting aanvraag 2015*
€
1.760,00

Uitgaven
Aanvragen 2016
Vergaderkosten
Bankkosten
Vrijwilligersbijdrage
Pr & communicatie
Organisatiekosten
Onderhoud website
Over van 2016

Totaal			
€ 175.760,00
			
*Terugstorting overige gelden activiteiten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

112.852,42
691,70
158,85
2.400,00
137,40
2.313,66
1.551,10
55.654,87
175.760,00

€
€
€
€
€
€
€
€

165.004,00
1.500,00
200,00
2.400,00
2.000,00
2.000,00
1000,00
900,00

€

175.004,00

Bijlage 3

Begroting 2017
			
Inkomsten				
Bijdrage gemeente Assen
€ 175.004,00

Totaal			
		

€ 175.004,00

Uitgaven
Aanvragen 2017
Vergaderkosten
Bankkosten
Vrijwilligersbijdrage
PR & communicatie
Organisatiekosten
Onderhoud website
Onvoorzien

Contactgegevens STILA

www.stila-assen.nl

Bestuur
info@stila-assen.nl
Tina Boes		
Voorzitter
tina@stila-assen.nl
Gerard Pit		
Secretaris
gerard@stila-assen.nl
Erwin Tollenaar		Penningmeester			
Bas Kloppenborg
Lid
Vacature		 Bestuurdslid*
....
*Word jij ons nieuwe bestuurslid?
Panel 				
Eric Schaap		
Voorzitter
Thilla Franken		
Secretaris		
Roeli Prikken		
Lid
Henkjan van Veen
Lid
Hans Franssen		
Lid
Eline Bergsma-Ruiter
Lid
Nasr Errabhi		
Lid
Vacature		Administratief support
*Word jij onze nieuwe support?
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aanvraag@stila-assen.nl

