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VOORWOORD 
 

Voor U ligt het Jaarverslag 2021 van stichting Asareel.  
Het was een boeiend jaar, gevuld met corona en met hoop voor de 
toekomst.  

De toekomst van Asareel is onder andere mogelijk gemaakt door giften 
van individuen en van instanties. Met iedere euro is Asareel blij. Dank, 
goede gevers! En weet dat iedere euro in 2022 goed besteed zal worden.  

Ook dank aan de trouwe bezoekers van onze kringloopwinkel. Het is niet 
belangrijk om veel aan U te verkopen, maar vooral dat we U steeds 
terugzien. Dat schept een band, en daar zijn we blij mee. We hopen dat U 
zich altijd welkom voelt. 

De vele medewerkers van Asareel zijn echt blij met alle contacten in en 
buiten de winkel: we zijn een hecht team van vrijwilligers die het goed 
met elkaar hebben. Zonder jullie goede hart en enorme inzet zou de 
wereld van Asareel niet bestaan. De waardering voor elkaar is immens. 
We zijn dankbaar voor elkaar! 

Ook dank aan hen die in 2021 vertrokken zijn.  
Jaap Hoek, dank voor je enorme inzet als bestuurslid. Je hebt ook buiten 
het bestuurswerk op andere gebieden heel veel gedaan, en je gaat 
verder bij een andere stichting. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
is een bekende uitspraak. Jouw passie ligt in het directe contact met de 
mens die het minder heeft.  
Jos Lindhout, ook jij heel veel dank voor je kennis en kunde als 
penningmeester van Asareel. Je bent gelukkig nog even bij ons gebleven 
als vrijwilliger tot we een geschikte penningmeester hebben gevonden. 
Je bent een bruggenbouwer pur sang. Jij was ook de persoon die ons in 
contact bracht met LIVE, de kleine en liefdevolle gemeente aan het 
Baljuwplein waar we ook in 2021 konden vergaderen en andere 
activiteiten konden opzetten. De spontaniteit van jou en LIVE raakt! 
In maart 2022 zijn er goede opvolgers voor jullie, Jaap en Jos, gekomen 
in de persoon van Jaap van der Plas en Arie Ouwehand.   
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De directeur en oprichter van Asareel, Amerike Verdoes, vertrok 
eveneens in 2021. Met haar verlieten ook andere medewerkers Asareel.  
 
Wij wensen hen alle goeds en Gods zegen toe! 

De grondslag! 
 
Asareel is een christelijke stichting. Door alle besognes over inkomsten 
en uitgaven, PGB-gelden en stijgende kosten, door alle voor sommige als 
groot ervaren obstakels die met corona samenhangen en door de waan 
van de dag verliezen we dat vaak snel uit het oog. Desondanks zijn en 
blijven we christelijk. Dat is onze grondslag: Christus volgen! 
 
We wensen U veel leesplezier toe! 
 
het bestuur van stichting Asareel 

 

Dirk Ouwehand  voorzitter 
Joop Burgerhout  secretaris 
Jaap van der Plas  penningmeester 
Arie Ouwehand  tweede penningmeester 
Thamar Ouwehand coördinator 
Trudy Parlevliet  coördinator 

 Katwijk, 2 juni 2022 
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Deel een:  
INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2021 

 
INLEIDING 
 
Art. 9 van de statuten van stichting Asareel spreekt over een boekjaar en 
een daaraan verbonden jaarverslag, waarin – en we citeren – de balans en 
een staat van baten en lasten over het geëigende boekjaar vermeld staan . 
Een financieel jaarverslag loopt als het goed is parallel met het 
inhoudelijke verslag: geld ontvangen en geld uitgeven hebben nu 
eenmaal te maken met de inhoud van wat gedaan is. 

Leeswijzer 
 
Dit jaarverslag bestaat uit twee gedeelten, een inhoudelijk en een 
financieel gedeelte.  

Het inhoudelijke verslag kent de volgende systematiek: er wordt gewerkt 
vanuit de doelstelling:  

- wat zijn de statutaire doelstellingen,  
- wie zijn verantwoordelijk voor het voorwaardenscheppende en 

bepalende beleid en hoe kreeg dat gestalte in 2021 
- hoe zag de uitvoering van het beleid eruit 
- hoe werd het beleid georganiseerd.  

 
Het financieel jaarverslag bestaat uit  

- de winst- en verliesrekening,  
- gevolgd een overzicht van het eigen vermogen per 31 december 

2021.  

Uiteraard worden bij diverse posten toelichtingen gegeven. 
 
We beginnen evenwel met een korte terugblik: 
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EEN KORTE TERUGBLIK OP 2021 
 

2021 stond wereldwijd in het teken van corona en de bestrijding ervan. 
Het heeft een grote wissel getrokken op menige onderneming die 
vanwege een verbod op directe contacten gesloten werd. De zorg- en 
hulpverlening zijn in deze periode ook bij Asareel geminimaliseerd 
geworden, te meer omdat bepaalde activiteiten door de 1.5 
metermaatregel geen doorgang konden vinden. Individuele face-to-face 
gesprekken waren lastig te voeren.  
De Kringloopwinkel is enige tijd niet of slechts gedeeltelijk geopend 
geweest. Het team medewerkers heeft er alles aan gedaan om 
continuïteit te waarborgen: er is gewerkt met mondkapjes, er is toezicht 
geweest op het maximum aantal mensen in de winkel, er is gewerkt op 
afspraak en er is ook aan huis bezorgd.  
Diverse medewerkers zijn in deze periode ziek geworden door het virus, 
van wie enige ernstig. Het gemis aan de periodieke 
medewerkersvergaderingen heeft niet geleid tot een vermindering van 
onderlinge hartelijkheid: men heeft elkaar opgezocht, geholpen en 
sterkte gewenst via de whatsapp, de telefoon of op andere manieren. 
Het aantal vrijwilligers dat in de kringloopwinkel meewerkt, is min of 
meer stabiel gebleven. Enige zijn vanwege gezondheidsredenen 
opgestapt. Er hebben zich ook nieuwe medewerkers aangemeld.  
  
Op 12 september 2021 liet de directeur het Asareel-bestuur weten op te 
stappen, tenzij ofwel het zittende bestuur zou opstappen en de directeur 
als enig bestuurslid zou benoemen ofwel Asareel in dienst stellen van het 
bedrijf van de directeur, waarbij de inkomsten van de kringloopwinkel 
geheel ten goede zouden komen aan dat bedrijf. Op 13 september 2021 
is formeel afscheid genomen van de directeur. Een aantal vrijwilligers en 
dan vooral zij die meewerkten in de opslag en het bewerken van de tuin 
nam eveneens afscheid. 
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Het bestuur/coördinators in 2021 (incl. mutaties) 
 

J. Burgerhout - secretaris 
R. van Duyn - coördinator winkel, uit functie per 13 september 2021 
J. Hoek  - bestuurslid, uit functie per 29 september 2021 
J. Lindhout  - penningmeester, uit functie per 1 oktober 2021 
D. Ouwehand - bestuurslid, in functie per 4 juli 2021 
   - voorzitter, in functie per 22 september 2021 
T. Ouwehand - coördinator winkelmedewerkers 
   - algemeen coördinator per 22 september 2021 
   - bestuurslid, in functie per 1 december 2021 
T. Parlevliet  - coördinator winkelmedewerkers 
   - algemeen coördinator per 22 september 2021 
A. Verdoes  - directeur, uit functie per 13 september 2021 
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DE DOELSTELLING EN DE BASIS 
 
De doelstelling van stichting Asareel staat vermeld in art. 2 van de 
statuten: 

De stichting heeft ten doel het begeleiden van jongeren, en activiteiten 
aanbieden aan jongeren die tijdelijk niet naar school gaan of op 
wachtlijsten staan van jeugdzorg of niet geholpen worden door 
jeugdzorg, omdat ze niet gemotiveerd zijn, alsmede het verrichten van 
alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.  

De basis 
 
De basis van Asareel staat niet in de statuten, maar wordt in haar naam 
verhelderd. Asareel is een persoonsnaam die slechts een keer voorkomt 
in de Bijbel1 en betekent waarschijnlijk ‘door een plechtige gelofte 
gebonden door God’, met andere woorden: God heeft Zichzelf gebonden 
aan de mens, Hij laat niet in de steek.  
Dit impliceert dat principieel niemand geweigerd wordt en zeker niet de 
mensen die tussen wal en schip vallen. Dat heeft te maken met het 
christelijke uitgangspunt dat de liefde tot de naaste het hoogste goed is 
binnen de mensheid, en wat tot uiting komt in de oproep om Christus te 
zien in de mensen die nergens terecht kunnen. Om het wat Bijbels te 
zeggen: “Al wat U gedaan hebt aan de minste Mijner broeders, hebt U aan 
Mij gedaan2”. 
 
Om de doelstellingen te realiseren is Asareel georganiseerd. Daarover het 
volgende: 
 
 

 

 

1 I Kronieken 4: 16 
2 Mattheus 25: 40 
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ORGANISATIE 
 
Asareel kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle reilen en zeilen 
m.b.t.  Asareel. 

 

 
Het schema is helder: de zorg- en hulpverlening en de winkel zijn twee 
zaken die onder verantwoording van het bestuur worden uitgevoerd. In 
het volgende hoofdstuk wordt daarop verder ingegaan.  

 

HET BESTUUR 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle reilen en zeilen van stichting 
Asareel. Beleid kan in drie segmenten verdeeld worden, namelijk 
voorwaardenscheppend beleid, beleidsbepalend en uitvoerend beleid. 
Het bestuur was in 2021 geheel voorwaardenscheppend en ten dele 
beleidsbepalend actief. 
Het bestuur heeft in 2021 acht maal vergaderd.  
Aan de vergaderingen deden de bestuursleden en tot 13 september 2021 
ook de directeur mee.  
 
Omdat het bestuur voor een belangrijk deel ook beleidsbepalend is, is na 
het vertrek van de directeur ervoor gekozen om de twee algemene 
coördinators uit te nodigen voor de vergaderingen. Zij hebben een 
gelijke inbreng in de bestuursvergaderingen. Per 1 december is een van 
de coördinators bestuurslid geworden; de andere coördinator besloot 
om haar moverende redenen om af te zien van het 

Bestuur 

hulp- en 
zorgverlening winkel
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bestuurslidmaatschap, maar zij heeft in bestuursvergaderingen een 
volwaardige inbreng. 

Voorwaardenscheppend beleid:  
Het bestuur schept voorwaarden ten einde de doelstellingen te 
realiseren, het is beleid op heel grote lijnen. In 2021 kwamen de 
volgende zaken aan de orde: 

Hulp- en zorgverlening: in het najaar van 2021 is besloten om niet 
langer te werken met PGB-gelden, noch met vergoedingen in natura3. 
Ook is besloten om per client te zoeken naar een adequate hulp of zorg, 
waarbij het niet langer automatisch zou zijn dat Asareel zelf de uitvoering 
ter hand zou nemen.  

Reglementen: Daarnaast is het Klachtenreglement en de Regeling 
Aanname Vrijwilligers gereviseerd, en is een profielschets voor 
bestuursleden opgesteld. 
 
De winkel: Tot medio 2021 hebben zorgen om de kringloopwinkel veel 
aandacht gekregen. De toename van goederen – en dan vooral het grote 
meubilair – en de erbarmelijke staat van de aan de Wassenaarsweg 
gelegen opslagplekken (de barakken)  noopten steeds tot een discussie 
om naar een beter geoutilleerde opslag te zoeken, waar tevens hulp en 
scholing kon worden geboden aan de doelgroep. De huren van de 
aangeboden panden waren evenwel niet verantwoord. Besloten werd om 
de accenten te verleggen naar haalbaarheid en zorgvuldigheid, en niet 
langer naar energie om nieuwe panden te betrekken.  

Financieel-economisch: in het najaar van 2021 is besloten om de 
overhead zo minimaal mogelijk te houden. 

Beleidsbepalend:  
als de kaders vastgesteld zijn, kan het beleid op middellang termijn 
geformuleerd worden.  

 

3 Bij een pgb koopt de client zelf zorg in. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de 
zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie de client kan kiezen.  
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Corona: het bestuur heeft strikt alle door de overheid in 2021 
geformuleerde aanwijzingen en regelingen nageleefd, het heeft ten tijde 
van de corona steeds een protocol voor winkelmedewerkers en klanten 
zichtbaar opgehangen. 

Hulp- en zorgverlening: er zijn gesprekken geweest met scholen en 
andere verwijzende instanties om hen erop te wijzen dat Asareel open 
staat om begeleiding van jongeren en jongvolwassenen die nergens 
terecht kunnen te bieden.  
Het bestuur heeft besloten dat alle medewerkers van Asareel 
gelegenheid krijgen om scholing te krijgen in het kader van hulp- en 
zorgverlening. Voorwaarde is dat er een goede kans om de eindtermen 
van de scholing te behalen.  
In 2021 is er geen scholing geweest vanwege de corona.  
 
De zorg en hulpverlening werden tot september 2021 bijna volledig 
uitgevoerd door de in september vertrokken directeur. Met haar is 
overeengekomen dat ze de door haar tot 13 september 2021 begeleide 
cliënten (en natuurlijk met instemming van hen) zou mogen blijven 
ondersteunen.  
Het afhankelijk zijn van een persoon is een risico voor de continuïteit van 
hulp en zorg. Het bestuur heeft daarom besloten om de zorg en de 
hulpverlening onverminderd voort te zetten, maar die te spreiden over 
uitvoerders die ook buiten het medewerkersbestand van Asareel gezocht 
kunnen worden.  
Hoewel leerwerktrajecten niet direct tot de corebusiness  van Asareel 
behoren is besloten om scholieren voor een stage mee te laten lopen in 
de Kringloopwinkel.  

De winkel: na het vertrek van de directeur is besloten om niet langer 
groot meubilair aan te nemen. Een goede en droge opslag werd 
gevonden op loopafstand van de kringloopwinkel. 

Financieel-economisch: de bedrijfsvoering van de winkel is aangepast 
op de filosofie van Asareel. De klant is koning, de winkel moet er piekfijn 
uitzien. Alles wat in de winkel wordt aangeboden is van goede kwaliteit 
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en goedkoop. De mensen die komen mogen niet de indruk hebben dat 
er tweedehands verkocht wordt. Dat is alleen zichtbaar aan de zeer 
goedkope prijzen. 
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UITVOERING 
 
Het beleid van Asareel wordt uitgevoerd door 

• De medewerkers in de winkel 
• De hulp- en zorgverleners 

 

Zorg en hulpverlening 
Een aantal jongeren en jongvolwassenen is onder auspiciën van Asareel 
tot medio september 2021 begeleid, waarvoor onder andere PGB-gelden 
zijn ontvangen. Jongeren hebben voorbereidende werkzaamheden 
verricht voor de Kringloopwinkel. Ze leerden meubels en fietsen 
opknappen; en zijn spullen opgehaald uit huizen die vervolgens schoon 
werden achtergelaten. Tot medio september is er ook onder 
verantwoording van Asareel gewerkt in een tuin, waar jongeren leerden 
omgaan met agrarische technieken. Na september zijn deze 
werkzaamheden overgedragen aan de in september vertrokken directeur. 

Aan zorg, hulpverlening en opleidingen heeft Asareel in de periode 
september – december 2021 het volgende gerealiseerd: er zijn twaalf 
jongeren incl. gezinsgesprekken intensief begeleid; er is een korte 
opleiding aangeboden (en die is met succes afgerond) aan een 
jongvolwassene die al dertien jaar – vanaf de tiende jaar – thuis zat 
wegens fobische klachten.  

In 2021 zijn er geen cursussen aan de medewerkers gegeven: zij hebben 
al jarenlang de mogelijkheid om cursussen, zoals ‘gespreksvoering’ en 
‘elementaire hulpverlening’ te volgen. Studenten van de Hogeschool 
Leiden en de aan Asareel verbonden psycholoog verzorgden deze 
opleidingen. Vanwege corona is in 2021 geen cursus gegeven. In 2022 
zullen die wederom verzorgd worden.  
Het doel is dat medewerkers van Asareel – als zij dat willen – adequate 
aandacht kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. De lange 
wachtlijsten in bepaalde sectoren van hulp en zorg zijn voor mensen die 
hulp en/of zorg nodig hebben soms heel bezwaarlijk. Een luisterend oor 
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bieden en de mogelijkheid om mee te helpen in de winkel kunnen 
mensen perspectief bieden tijdens het wachten.  
 

De winkel 
De winkel is min of meer het uithangbord van Asareel. Het beleid is dat 
het netjes is, de goederen goed geordend zijn, en dat klanten zich 
welkom voelen en zich niet afgeschrikt voelen door deftigheid en dure 
prijzen. Wie je ook bent, je bent welkom … is een van de motto’s van 
Asareel en zijn kringloopwinkel.  
Het beleid is in 2021 vastgelegd: ingebrachte goederen worden 
gecontroleerd, toonklaar gemaakt, er wordt een prijsonderzoek verricht 
om daarna de goederen met een sticker, waarop de vraagprijs staat, te 
etaleren.  
Er wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van de winkel: de 
spullen moeten zodanig staan opgesteld dat ze goed te zien zijn, en de 
klant moet iedere keer weten dat er verrassingen in kwaliteit en prijs voor 
hem of haar te wachten staan. Daarom is een goede omloopsnelheid 
gewenst. Ook houden de medewerkers rekening met de seizoenen, en 
dat geldt met name voor de kleding. In het voorjaar wordt de 
wintercollectie al gestaag vervangen door zomerse aanbiedingen, en 
worden de winterspullen zorgvuldig opgeslagen in een nabij gelegen 
ruimte.  
Elektronische spullen worden voordat ze in de winkel staan altijd getest.  
De samenwerking met de buren is goed. Een van de buren sloot haar 
winkel en Asareel kon de vitrines overnemen.  
In oktober 2021 is gestart met de afdeling Opslag en Vervoer. Voor de 
minder mobiele klanten kunnen tegen een gering tarief goederen 
gebracht worden. Grote en seizoensgebonden spullen worden 
opgeslagen. 
Op Facebook en Marktplaats wordt wekelijks aandacht gevraagd voor 
wat Asareel te bieden heeft.  
 
De medewerkers 
De medewerkers van de winkel zijn zuinig op de winkel en op elkaar. Als 
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iemand verhinderd is, dan leidt dat nooit tot problemen. Men vond het 
ook in 2021 fijn om voor elkaar in te vallen. Er wordt zo veel mogelijk 
gewerkt in vaste samenstellingen, zodat de medewerkers aan elkaar 
gewend zijn, maar dat laat onverlet dat ook samenwerking met een 
ander nooit problematisch is.  
De medewerkers komen – dat is althans het beleid – eens in de twee 
maanden bijeen. Vanwege de corona is daarvan weinig terecht gekomen. 
In 2021 is slechts een maal vergaderd.  
Tijdens die vergadering zei een medewerker toen het ging over de 
doelstelling van Asareel: “Alle jongeren zijn welkom bij ons. Wie ze ook 
zijn en wat ze ook gedaan hebben, en wat hun achtergrond ook is. Wij 
zitten toch ook niet voor niets bij Asareel!” 
Unaniem vinden de medewerkers het fijn om betekenis te hebben voor 
hun jonge medemens.  
 
 
Tot slot … 
 
We zijn aan het einde gekomen van dit inhoudelijk jaarverslag. In deel 2 
komt het financiele gedeelte aan bod.  
 
Ook voor 2022 geldt dat Asareel open staat voor alle jongeren en 
jongvolwassenen die tussen wal en schip vallen. Bel ons rustig op, we 
kunnen altijd kijken naar mogelijkheden. Telefoonnummers staan op de 
website: https://asareel.nl/over-ons/bestuur/ 

 
 

Kringloop en doelgroep hebben met elkaar gemeen dat we nooit 
spullen en mensen bij voorbaat als waardeloos wegzetten.  
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Deel twee:  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 
 

WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 

INKOMSTEN    
 Verkoop cash 25.719,86  
 Verkoop pin 26.178,72  
 Giften 4.028,92  
 PGB 14.898,08  
   70.825,58 
    
UITGAVEN    
 Huur winkel 12.429,60  
 Energie 2.967,45  
 Vergoeding ruimte 2.791,93  
 Begeleiding  27.587,00  
 Vervoer 6.534,00  
 Brandstof 3.380,43  
 Onkosten 12.045,37  
 Omzetbelasting 2.710,00  
 Overige uitgaven 655,40  
   71.101,18 
    
  Saldo -275,60 

 

Toelichting  
 

Per saldo heeft Asareel een licht verlies geleden van 275,60 euro. 

Bijna 75 % van de inkomsten werden gegenereerd uit de 
kringloopwinkel.  
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Bij de uitgaven moet opgemerkt worden dat de begeleidingspost de 
kosten voor de ingehuurde ZZP-ers behelst. Vervoer betreft de huur van 
een auto en de brandstof heeft onder meer te maken met de met 
benzine aangedreven generator in de barakken die niet aangesloten zijn 
op de gas- en electriciteitsvoorzieningen.  
De onkosten hebben betrekking op bedrijfsafval, verzekeringen.  
 
In de bestuursvergadering van 31 mei 2022 is de rekening besproken en 
goedgekeurd, waarbij opgemerkt werd dat de kascommissie niet bijeen 
is geweest.  

 

     

Eigen vermogen 
 

Betaal- en 
spaarrekening 

Per 1 januari 2021 Per 31 december 2021 

 26.777,30 26.501,70 
 


