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VOORWOORD 
 

Voor je ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen, kortweg STILA. 

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Bovendien laten we graag zien hoe 

we de stichting runnen, hoeveel subsidieaanvragen de panels hebben behandeld en het resultaat 

daarvan. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan de gemeente Assen en informeren we 

haar inwoners. 

 

STILA viert in 2020 haar eerste lustrum. In de afgelopen periode is gebouwd aan een goede basis waarop 

verder gebouwd kan worden. In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een aantal 

vrijwilligers, waaronder enkele pioniers die aan de wieg van de stichting stonden. We danken hen voor 

hun tomeloze inzet bij de opbouw van de stichting. Zowel in het bestuur als in de twee panels hebben 

we gelukkig nieuwe enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen. Het verheugt ons dat inwoners zich 

graag inzetten voor de doelen van STILA. Samen bouwen we verder aan de onderlinge verbinding tussen 

de panels en het bestuur. 

 

Ons vijfjarig bestaan wilden we vieren met een vijftal activiteiten. Helaas zijn we door de 

coronapandemie niet verder gekomen dan de start van één activiteit, de Mercurius Marchingband. We 

hopen in 2021 een vervolg te kunnen geven aan de viering van ons lustrum.  

 

De coronamaatregelen hebben het aantal aanvragen doen teruglopen. Bovendien zijn diverse 

activiteiten van de aanvragers gecanceld of doorgeschoven naar het volgende jaar. We rekenen erop dat 

we samen in 2021 de coronapandemie onder de duim krijgen, zodat inwoners weer allerlei activiteiten 

kunnen organiseren om elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zullen ons best doen om de inwoners 

van de gemeente Assen daartoe te inspireren en bij te staan met onze kennis en de financieel 

beschikbare middelen. We zetten STILA nog steviger op de kaart.   

 

John Matahelumual 

voorzitter STILA 

mei 2021 
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OVER STILA 
 

STILA (Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen) 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. 

 

De leden van STILA zijn betrokken en enthousiaste inwoners van de gemeente Assen, die zich vrijwillig 

inzetten. Er zijn twee panels: het Wijkpanel voor aanvragen gericht op activiteiten en projecten in de 

eigen buurt of wijk en het Preventiepanel voor initiatieven gericht op kwetsbare doelgroepen. De panels 

vergaderen iedere maand en bespreken de binnengekomen aanvragen aan de hand van de doelstelling 

en criteria van STILA. Indien nodig of gewenst, worden inwoners uitgenodigd om in de panelvergadering 

hun aanvraag toe te lichten. Een groot deel van de aanvragen kan worden toegekend. STILA spant zich 

altijd in om waar nodig aanvullende informatie te verkrijgen of om aanvragers te ondersteunen bij het 

concretiseren of financieel onderbouwen van hun plannen. Aanvragen die niet aan de criteria voldoen, 

worden afgewezen. Daarbij kan het gaan om: 

− commerciële activiteiten 

− het ontbreken van een lokale focus bij landelijke activiteiten 

− onvoldoende financiële onderbouwing/begroting 

− te weinig concrete plannen 

Bij een afwijzing vermeldt STILA altijd de reden van de afwijzing, geeft adviezen en/of verwijst naar 

andere organisatie of instantie voor ondersteuning. 

 

Het bestuur van STILA richt zich op de missie en visie van STILA, de verbinding met gemeente en andere 

organisaties in Assen en het extern uitdragen van de doelstelling. Daarnaast is het bestuur 

verantwoordelijk voor de interne organisatie van STILA, de financiën en het stellen van kaders aan de 

panels. Aanvragen boven € 5.000 worden door panel en bestuur gezamenlijk afgehandeld.  

 

STILA werkt op het gebeid van leefbaarheid en ondersteuning van doelgroepen in Assen samen met 

organisaties als Mijn Buurt Assen, Vaart Welzijn, Actium, de gemeente, wijkverenigingen en het 

professionele preventiefonds. 
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STILA IN 2020 
 

Net als overal stond ook bij STILA het jaar 2020 in het teken van Corona. Door de opgelegde maatregelen 

konden veel geplande en reeds goedgekeurde activiteiten niet meer doorgaan. Hoewel er rond de zomer 

nog hoop was op activiteiten in de tweede helft van het jaar,  was het door de tweede golf opnieuw niet 

mogelijk deze uit te voeren. Dit gold ook voor de plannen voor een feestelijke activiteit rond het eerste 

lustrum van STILA. We hopen dat de plannen in 2021 alsnog doorgang kunnen vinden. 

 

In 2020 kwam er een einde aan de zittingstermijn van een aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter 

Tina Boes. Nieuwe leden werden geworven en ook werd besloten de voorzitters van de panels toe te 

voegen aan het bestuur. 

 

Op 31 december 2020 bestond het bestuur van STILA uit de volgende leden: 

 

John Matahelumual  voorzitter 

Karin Zwiers   secretaris 

Erwin Tollenaar   penningmeester 

Mirjam Hadderingh  voorzitter Wijkpanel 

Chris Niemeijer   voorzitter Preventiepanel 

Leo van Gent   algemeen bestuurslid 

Bas Kloppenborg  algemeen bestuurslid 

 

Bestuursontwikkelingen in 2020: 

− lancering nieuwe website (https://stila-assen.nl/) 

− onderzoek onder inwoners van de gemeente Assen over STILA en leefbaarheid, uitgevoerd door 

Zorgbelang Drenthe 

− instellen PR-commissie 

 

 

 

 

 

In oktober heeft de PR-

commissie in een aantal wijken 

alsnog optredens van de 

Mercurius Marching-/Showband 

Assen kunnen organiseren. 

  

https://stila-assen.nl/
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AANVRAGEN 
 

In 2020 ontving STILA 89 aanvragen voor het Wijkpanel en 12 voor het Preventiepanel. In verband met 

corona werden meerdere aanvragen teruggetrokken of on-hold gezet. 31 aanvragen werden afgewezen, 

omdat zij niet voldeden aan de criteria van STILA.  

 

Wijkpanel 

 

ontvangen toegekend afgewezen teruggetrokken on-hold 

89 23 28 10 28 

 

Wijk-Dorp ontvangen 

Algemeen Stedelijk 47 

Assen-Oost 13 

Assen-West / Baggelhuizen 1 

Buitengebied 2 

Centrum 11 

Kloosterveen 3 

Lariks 1 

Marsdijk 2 

Noorderpark 3 

Peelo 3 

Pittelo 3 

 

 

Toegekende bedragen 2020 wijkfonds per gebied

Wijk-Dorp Wijkfonds Algemeen Stedelijk
Wijkfonds Assen-Oost Wijkfonds Assen-West / Baggelhuizen
Wijkfonds Buitengebied Wijkfonds Centrum
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Preventiepanel 

 

ontvangen toegekend afgewezen 

12 9 3 

 

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 

Jaarlijks ontvangt STILA van de gemeente Assen een bedrag  waarmee STILA kan werken aan haar 

doelstelling: het (financieel) stimuleren en  ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan het 

verbinden van mensen en het vergroten van de sociale cohesie in de wijken en buurten van de gemeente 

Assen. In 2020 bedroeg de bijdrage van de gemeeente Assen € 181.000. Van dit bedrag is € 10.000 voor 

de organisatiekosten voor STILA, het overige deel voor de stimulering van de activiteiten. Daarnaast 

ontvangen we jaarlijks € 10.000 voor de organisatiekosten van het Preventiefonds. De financiële 

bijdragen aan activiteiten die  via het Preventiefonds worden gehonoreerd, worden  via de gemeente 

Assen uitbetaald. Deze gelden zijn dus niet in beheer bij STILA.  

 

Zagen we vanaf de start van STILA in 2015 het bedrag toenemen dat we jaarlijks uitkeerden ter 

stimulering aan de activiteiten in Assen, in 2020 is dat fors afgenomen. We hebben voor slechts € 85.000 

aan activiteiten financieel ondersteund, waarvan de helft van dit bedrag uiteindelijk niet in 2020 is 

besteed, maar is doorgeschoven naar 2021. Zie ook de paragraaf met het overzicht van de aanvragen. 

Daar is uiteraard maar één verklaring voor: Corona, en dat in het eerste lustrumjaar van STILA! We 

hebben echter niet stilgezeten. We hebben binnen alle Coronabeperkingen toch nog een beetje 

aandacht aan ons lustrum kunnen geven door een aantal mooie optredens van de Mercurius Marching 

Band in een aantal wijken in Assen. Verder is onze website vernieuwd en hebben we via Zorgbelang 

Drenthe een onderzoek laten uitvoeren naar de aanvragen van de afgelopen vijf jaar.  Verder heeft zij de 

bekendheid van STILA verder onderzocht. Door deze acties hebben we, binnen de afgesproken bedragen 

met de gemeente, iets minder dan € 20.000 aan organisatiekosten. Daarmee zijn we klaar voor een mooi 

2021! 

 

Het bedrag dat we jaarlijks overhouden, verrekenen we met de gemeente Assen. Omdat deze 

verrekening in 2019 niet heeft plaatsgevonden, komt dat bovenop de verrekening van het bedrag van 

2020. Dit betekent dat we in totaal ruim € 118.000 moeten verrekenen met de gemeente Assen. Voor 

2021 is er door de gemeente bezuinigd op de jaarlijkse bijdrage. Dit is nu € 155.000. Dit betekent per 

saldo dat we voor 2021 een netto bedrag van ruim 36.000 van de gemeente ontvangen voor het STILA 

Wijkpanel en daarnaast 10.000 voor de organisatiekosten van het preventiepanel.  

 

  



 

8 
 

Financieel overzicht STILA 2020 

 

Inkomsten in €  Uitgaven in € in € 

Door gemeente Assen toegekend 

   aan STILA 

181.000  Organisatiekosten 19.145  

Ontvangen van gemeente Assen 

   voor organisatie Preventiefonds 

10.000  Toegekende aanvragen 2020 85.386  

   daadwerkelijk uitgevoerd in 2020 

niet in 2020, inzet wel in 2021 

44.981 

40.705 

   Terugstortingen 2020 (300)  

   Terugstortingen 2019 (1.535)  

   Retour gemeente Assen over 2019 (30.370)  

   Restant 2020 118.674  

Totaal 191.000  Totaal 191.000  
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AANVRAGEN 2015-2020 
 

ontvangen toegekend  totaal toegewezen 

bedrag 

658 428 65% € 759.817 

 

Fonds Wijk-Dorp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wijkfonds Algemeen Stedelijk 2 28 45 65 56 47 

Wijkfonds Assen-Oost 5 11 19 23 9 13 

Wijkfonds Assen-West/Baggelhuizen 2 5 3 5 1 1 

Wijkfonds Buitengebied 1 2 2 1 5 2 

Wijkfonds Centrum 4 11 25 14 12 11 

Wijkfonds Kloosterveen 4 4 10 10 13 3 

Wijkfonds Lariks 
 

4 6 2 1 1 

Wijkfonds Marsdijk 1 5 7 4 7 2 

Wijkfonds Noorderpark 7 8 8 11 4 3 

Wijkfonds Peelo 2 9 5 7 7 3 

Wijkfonds Pittelo 5 7 16 13 8 3 

Preventiefonds Algemeen Stedelijk 
    

6 12   
33 94 146 155 129 101 

 
cumulatief 33 127 273 428 557 658 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Wijkfonds Algemeen Stedelijk

Wijkfonds Assen-Oost

Wijkfonds Assen-West / Baggelhuizen

Wijkfonds Buitengebied

Wijkfonds Centrum

Wijkfonds Kloosterveen

Wijkfonds Lariks

Wijkfonds Marsdijk

Wijkfonds Noorderpark

Wijkfonds Peelo

Wijkfonds Pittelo

Preventie Algemeen Stedelijk

Aantal Toekenningen per gebied en fonds

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Totale bedragen toegekend per jaar per categorie - STILA wijkpanel en preventiefonds tezamen 

 

Categorieën 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Cultuur, Film, Theater, Dialoog en Ontmoeting € 12.810 € 9.200 € 31.373 € 34.489 € 25.115 € 18.475 € 131.461 

Dak- en thuislozen         € 9.785   € 9.785 

Festival, Concert en Ontmoeting € 2.500 € 7.500 € 13.500 € 17.500 € 8.500   € 49.500 

Informatie en Communicatie € 3.736   € 200 € 4.480 € 1.500 € 2.000 € 11.916 

Kinderfeest, Rommelmarkt en Ontmoeting   € 2.025 € 6.686 € 6.045 € 3.145   € 17.900 

Kunst en Ontmoeting € 208 € 3.768 € 3.600 € 8.000 € 5.900   € 21.476 

Markt, straatfeest, BBQ en organisatie van buurthuisactiviteiten € 10.520 € 25.914 € 12.983 € 14.460 € 11.457 € 36.641 € 111.974 

Materiële ondersteuning, hulp en Ontmoeting € 1.000 € 9.150 € 20.329 € 19.100 € 7.545 € 16.970 € 74.094 

Muziek, Natuur, Groen en Ontmoeting   € 10.230 € 2.700 € 2.850 € 10.720   € 26.500 

Sport, Spel, Beweging en Ontmoeting € 4.964 € 27.062 € 22.959 € 33.228 € 46.824 € 3.150 € 138.186 

Veiligheid en Ontmoeting in de wijk     € 12.143       € 12.142 

Welzijn, Eenzaamheid, ontmoeting           € 15.400 € 15.400 

Welzijn, Hobby, Eten, Gezondheid en Ontmoeting € 12.607 € 18.004 € 9.576 € 21.775 € 33.541 € 6.950 € 102.452 

Welzijn, Persoonlijke Financieën, ontmoeting           € 5.000 € 5.000 

Welzijn, Persoonlijke veiligheid, ontmoeting           € 1.750 € 1.750 

Welzijn, Psychische kwetsbaarheid, Stigma, Ontmoeting         € 3.500 € 730 € 4.230 

Welzijn, Sport, Spel, Beweging en Ontmoeting         € 9.800 € 16.046 € 25.845 

 € 48.345 € 112.852 € 136.048 € 161.927 € 177.332 € 123.111 € 759.616 
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CONTACT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) 

 

www.stila-assen.nl 

e-mail: info@stila-assen.nl 

 

 

 

http://www.stila-assen.nl/

