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Colofon
Dit jaarverslag is met zorg samengesteld door het bestuur van ASP en de 
pastor. Er kunnen geen rechten ontleed worden aan de inhoud van dit 
jaarverslag. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, 
of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het bestuur van ASP. 

Arnhem, 1 maart 2022 
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Bestuurlijk jaarverslag 
Algemeen 

Na het ‘Coronajaar’ 2020 werd de hoop uitgesproken dat we het ergste 

achter ons hadden gelaten. Niets bleek minder waar, ook 2021 stond 

volop in het teken van Corona. Na een geleidelijke opening van het land – 

lees versoepelingen door een hoge vaccinatiebereidheid – kon ook ASP 

weer gaan plannen met activiteiten waar meer mensen bij elkaar konden 

zijn. Telkens met inachtneming van de Coronamaatregelen. Na de zomer 

leek het een hele tijd goed te gaan tot het begin december weer volledig 

terug ging naar af: een lockdown. De kerstactiviteit ‘Secret Santa’ was 

weer volledig online.. 

Onze gezamenlijke appgroep geeft een mooi inkijkje in hoe Corona ons 
bezig heeft gehouden het afgelopen jaar. De concrete vragen van onze 
pastores naar aanleiding van de persconferenties en de snelle manier van 
schakelen daarna bracht snel uitsluitsel naar de studenten. Dat is fijn, als 
communicatielijnen kort en effectief zijn.  

Bestuurlijk hebben we de nodige veranderingen doorgemaakt en 
financieel staan we er prima voor. Al met al een bijzonder en bijzonder 
goed jaar, zoals u verderop zult lezen in het jaarverslag van onze pastores. 
Meervoud inderdaad! Daarover meer in het volgende paragraaf. 
Mochten er naar aanleiding van dit jaarverslag vragen zijn, dan nodig ik u 
uit te reageren via de mail: miriam.zwaan@han.nl  

Twee pastores! 

Begin 2021 kondigde Iris aan 

dat ze in verwachting was 

van haar tweede kindje. Een 

prachtige boodschap, een 

zusje voor Eloise bleek in de 

maak. Op 20 juli 2021 werd 

een gezonde dochter 

geboren: Amilia. Omdat we 

het goede werk van Iris wilde 

voortzetten tijdens haar 

zwangerschapsverlof, zijn 

we op zoek gegaan naar 

vervanging. Na een tweetal 

sollicitatierondes waren we 

er snel uit: Yanniek van der 

Schans ging Iris vervangen. 

Na een snelle schakeling met PKN kon Yanniek per 1 juni aan de slag.  

De samenwerking bleek goed te zijn en tijdens het verlof heeft Yanniek de 

honneurs prima waargenomen. Het aantal studenten dat ASP weet te 

bereiken groeit nog steeds. Er is veel vraag naar het werk dat Iris doet. Nu 

we de beschikking hadden over twee ingewerkte pastores is gekeken of het 

haalbaar zou zijn om Yanniek te behouden. Wenselijk was het sowieso. 

Want: hoe meer aanbod je hebt, des te meer vraag er ontstaat, zeker in 

tijden van Corona blijkt ASP een goede plek voor studenten om contact te 

maken en hun verhaal kwijt te kunnen. Of gewoon samen een spelletje 

doen en bij praten. Het is fijn te weten dat Yanniek kan blijven. 

In het uitgebreide verslag van de activiteiten verderop in het jaarverslag 
ziet u wat zij concreet hebben ondernomen en georganiseerd.  

mailto:miriam.zwaan@han.nl
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Samenstelling bestuur 

In 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het aanvullen van 

ons bestuur met een lid werkzaam bij HVHL is nog steeds actueel. Er zijn 

goede aanwijzingen dat het in 2022 gaat lukken. 

We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Marieke Fernhout. Zij 

heeft een nieuwe functie aanvaard in Nijmegen (als studentpastor!) en gaf 

aan dit niet meer te kunnen combineren. Ook hebben we afscheid 

genomen van Florentin Popescu. Door zijn drukke werkzaamheden 

die deels in het buitenland plaatsvinden heeft hij besloten zich terug 

te trekken. Onze dank gaat uit naar de bijdrage van Marieke en Florentin! 

Voor Florentin hebben we binnen de HAN een nieuw bestuurslid 

gevonden in de persoon van Marleen Brouwer. Zij heeft naast haar werk 

als secretaresse van onze facilitair directeur een achtergrond waarin 

zingeving en religie een belangrijke rol spelen. Samen met buurtgenoten 

heeft ze een kerk opgericht in Arnhem-Zuid. We zijn erg blij met haar in 

ons bestuur. 

Op 7 november j.l. verliep de eerste termijn van mijn voorzitterschap. Het 

zijn vier mooie en turbulente jaren geweest. Er is veel bereikt en ik ga met 

vertrouwen de tweede termijn in. 

Wederom ben ik zeer tevreden met hoe het huidige bestuur heeft 

samengewerkt. De samenstelling en functieverdeling op 31-12 -2021 was: 

voorzitter 

penningmeester 

secretaris 

Miriam Zwaan (HAN )  

Ilona Baltussen (ArtEZ  ) 

Judith van de Looij (HAN) 

Marleen Brouwer (HAN) lid  

Schema van aftreden en herbenoeming 

Naam functie Start: Herbenoembaar 

vanaf:  

Aftredend 

per: 

Miriam 

Zwaan 

Voorzitter 7-11-

2017

7-11-2021 7-11-2025

Ilona 

Baltussen 

Penningmeester 18-5-

2018

18-5-2022 18-5-2026

Judith van de 

Looij 

Secretaris 1-12-

2019

1-12-2023 1-12-2027

Marleen 

Brouwer

Lid 1-9-2021 1-9-2025 1-9-2029

Onze pastor(s) 

2021 was het tweede jaar voor Iris in dienst van ASP. Al vanaf de start van 

haar werkzaamheden voor ASP in september 2019, heeft Iris zelfstandig 

haar takenpakket ingevuld en uitgebreid. Dit heeft geresulteerd in een 

continue groei van het aantal studenten die zij bereikt. Ondanks de 

Coronamaatregelen zijn we trots op wat zij heeft bereikt. Ook genereerde 

Iris veel PR voor ASP in het afgelopen jaar. Daarmee is ASP nog meer in het 

vizier gekomen van andere partijen in Arnhem. Zij neemt deel aan het 

landelijk overleg van studentenpastors en krijgt vaak te horen dat wij het 

in Arnhem zo goed doen. Een enorm compliment die geheel terecht is.  
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De komst van Yanniek maakt dat Iris nu (eindelijk) een echte collega heeft 

om mee samen te werken. Waar het bestuur de beleidsmatige kant 

ondersteund, moet Iris het uitvoerende werk voor haar rekening nemen. 

En dat kan dus nu samen. Er is meteen meer ruimte voor afwisseling in de 

weekactiviteiten en met een jong gezin kan Iris af en toe ruilen met Yanniek 

zonder dat de activiteit afgelast wordt. Continuïteit is gewaarborgd. 

De Kastanjelaan is nog steeds het vaste honk voor Iris en nu dus ook 

Yanniek. Regelmatig ontvangen ze daar studenten (dinsdag- en 

donderdagavond is nu vaste prik). Er kan samen gegeten worden en de 

ruimte op de eerste etage is multifunctioneel.  

Financiering ASP in 2021 

De kosten voor de aanstelling van Iris worden voor 80% gedekt door PKN 

en 20% door lokale subsidies. Iris is in dienst bij een zgn. mobiliteitspool. 

Functioneel stuurt het bestuur van ASP haar aan. Dit betekent korte lijnen 

en veel zelfstandigheid. 

Verder heeft ASP in 2021 de nodige subsidie ontvangen van verschillende 

partijen. Met name de hogescholen dragen bij aan het werk van ASP. Daar 

zijn we erg content mee. Hierover meer in de financiële verantwoording.  

Om Yanniek te kunnen behouden, was extra financiering nodig. Hiervoor is 

bij PKN aan het eind van het jaar meegegaan in ons verzoek. Yanniek kan 

blijven en zodoende hebben we nu twee pastors. 

Aan het einde van 2021 staat ASP er gezond voor. Onze penningmeester 
heeft wederom een lange termijn financiële planning gemaakt waardoor 
we tot een paar jaar vooruit kunnen kijken. Het ziet er vooralsnog goed uit.  

Vergaderen en besturen 

Het bestuur heeft 6 keer formeel vergaderd dit jaar. Omdat het inmiddels 

een gewenning is geworden alle keren online. Dat scheelt veel tijd. Een 

strategische sessie aan het eind van het jaar was wel offline en bracht ons 

naar o.a. de voorbereiding van het 35-jarig lustrum in 2022. Daarnaast 

hebben we gekeken naar de speerpunten voor de komende jaren. 

Belangrijk blijft dat we goed voor ogen hebben waarom ASP bestaat. En 

waar wij goed in zijn. Een onafhankelijke stichting die studenten 

ondersteunt in zingevingsvragen. 

Begin 2021 hebben Miriam en Iris een online sessie gehad met het College 

van Bestuur van de HAN. Eerst alleen met Bridget Kievits en Yvonne de 

Haan. Een week later hebben Iris en ik nog uitgebreid met Rob Verhofstad 

gesproken. Ze waren enthousiast over het goede werk van ASP. Eind 2021 

hebben we een verhoging van de bijdrage van de HAN weten te realiseren. 

Een mooi eind van het jaar. 

Judith en ondergetekende hebben in mei een bezoek gebracht aan PKN in 

Utrecht. Een mooi gesprek waarin we de goede verstandhouding tussen 

ASP en PKN hebben bestendigd.  

Er is contact geweest met PGA, hier is echter geen concrete bijeenkomst 
uit voortgekomen. 
Ook is er wederom intensief contact geweest met de Vrienden van ASP o.a. 

met de voorzitter Egon Haffmans. Het bestaande bestuur is niet meer actief 

als fondsenwervers voor ASP. Na overleg is besloten om de Stichting 

Vrienden van het ASP op te heffen. De fondsen zijn overgeheveld naar ASP 

en zijn geoormerkt voor grote activiteiten. 

2021 was een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken. Ondanks dat 

de pandemie nog steeds een enorme invloed heeft gehad op de studenten, 

hebben we ook veel voor ze kunnen betekenen. 
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2022 is begonnen met het vooruitzicht op het lustrum op 19 april a.s. Ik 

hoop u allen daar te treffen om terug te blikken op 35 jaar ASP en vooruit 

te kijken naar de volgende 35 jaar! 

Dank aan iedereen die ASP een warm hart toedraagt en op welke manier 
dan ook steunt. Namens alle studenten in Arnhem en Velp en  

namens het bestuur, 

Miriam Zwaan, voorzitter 
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Jaarverslag pastores 

2021 was een jaar waarin het uiterste van ons gevraagd werd met 

betrekking tot weerbaarheid, veerkracht en flexibiliteit. We begonnen en 

eindigden het jaar in een lockdown vanwege het Coronavirus en 

daartussenin waren er af en toe mogelijkheden om elkaar live te 

ontmoeten. De tendens die in 2020 werd ingezet met allerlei 

online activiteiten, werd vervolgd in 2021. 

Tevens veranderde in 2021 het team studentenpastores. In juni ging Iris 
Springvloet met zwangerschapsverlof en werd zij vervangen door Yanniek 
van der Schans. Toen Iris in oktober weer begon met werken, ontstond er 
de mogelijkheid dat Yanniek bleef voor een aanstelling van 0.4 FTE. Een 
fijne samenwerking volgde en opende weer nieuwe mogelijkheden voor de 
komende jaren. 

Tijdens al die ontwikkelingen hebben we in 2021 meer studenten weten te 
bereiken dan ooit en bleek de doelstelling van ASP onverminderd te blijven 
staan: studenten een veilige plek bieden, waar zij zich kunnen 
verbinden met zichzelf, met anderen en met hun inspiratiebronnen. 
Waar de mogelijkheid ontstaat om naar binnen te keren en zichzelf te 
verrijken.  

In totaal heeft ASP in 2021 1043 studenten weten te bereiken via 
de activiteiten en persoonlijke gesprekken,  183 studenten via de 5 
actieve whatsapp groepen die zijn opgezet vanuit verschillende projecten 
én 1142 mensen via de Social Media (Instagram en Facebook). Van deze 
studenten was 79 procent internationaal en 21 procent Nederlands.   
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Iris en Yanniek hebben dit niet alleen gedaan; het studententeam heeft een 
enorme rol gespeeld in het bekend maken van ASP, in het organiseren van 
de activiteiten, in het onderhouden van de sociale media en in het bereiken 
van studenten. In 2021 waren de leden van het studententeam als volgt: 

• Melina Vgenopoulou, ArtEZ - tot voorjaar 2021
• Ana- Maria Gusu, ArtEZ – tot zomer 2021
• Aryo Rastegar, HAN – tot zomer 2021
• Ana Cojocaru, ArtEZ – vanaf voorjaar 2021
• Antonia Vasileva, HAN – vanaf voorjaar 2021
• Jayesh Jain, HAN – vanaf voorjaar 2021

een deel van het studententeam, bij een team drankje in maart. 
(v.l.n.r Jayesh, Jokubas (sinds ‘22 lid), Antonia, Iris, Yanniek, Aryo) 

Projecten 
Buddy projecten 

In het voorjaar van 2021 zijn er 
twee buddy projecten 
georganiseerd. Beide buddy 
projecten hadden dezelfde opzet: 
om studenten één op één aan 
elkaar te verbinden en op die 
manier te zorgen voor meer 
connecties in Arnhem en het 
verbreden van het netwerk.  

De buddyprojecten van 2021 
waren gefocust op het maken 
van wandelingen in en 
rondom Arnhem. In het kader 

daarvan werd er bij de connectie een gids meegestuurd waarin 
studenten verschillende wandelroutes konden vinden. Daarnaast stond er 
een lijst in met leuke vragen die de studenten elkaar konden stellen 
om zo de connectie soepeler te laten verlopen. In het buddy project 
van februari deden 120 deelnemers mee en bij het buddy project van mei 
waren er 60 deelnemers.  

Van de deelnemers kregen we mooie reacties: 
“The buddy was indeed something I needed most at the moment. I had just 
relocated to the Netherlands and everything was very new to me. The 
culture, the land, the climate, the language , the people and to top that all 
off, my masters course! It was a lot to process all at once. I was mentally 
feeling a bit disheartened and doubtful if I would be able to make it in the 
end. And then I heard about this buddy walk. I was apprehensive about 
responding being the introvert I am. But I figured I should let myself out of 



9 

my comfort zone if i want to make it somewhere. And let me just say it was 
just what I needed. My buddy, …, a senior at my university, was so kind and 
understanding. She told me she went through the exact same thing when 
she moved here a year ago. She was kind enough to bear with all my 
venting! She even gave me some stress buster tips! I thank ASP for all the 
effort they put into this.” 

“The project is very creative, especially during these times! I really 
connected with my buddy and I must say it was very interesting to meet 
someone totally random. Congratulations for your effort in making 
everybody happy!” 

Start of the week 

In oktober 2020 is er gestart met een 

wekelijkse maandagochtend meeting, 

genaamd ‘start of the week’. Deze zijn in 

het voorjaar van 2021 gecontinueerd. 

Tijdens deze bijeenkomsten konden 

studenten elkaar op maandagochtend 

ontmoeten en bespreken hoe het met ze 

gaat, hoe het weekend voor hen geweest is 

en wat ze van plan zijn in de week. De 

bijeenkomsten werkten verbindend en 

studenten vonden het prettig om een vast punt in de ochtend te hebben 

om de week op te starten.  

De start of the week bijeenkomsten zijn in totaal 19 keer georganiseerd; dit 

was wekelijks tot aan de zomervakantie. Vanaf de zomervakantie was het 

weer mogelijk om live af te spreken waardoor deze online bijeenkomsten 

kwamen te vervallen en in de zomervakantie door andersoortige 

activiteiten werden vervangen.  

Tijdens de zomer was Yanniek elke donderdagochtend aanwezig voor een 

koffiemoment. Dit om de start of the week weer fysiek te doen, gezien de 

maatregelen dit toestonden. Zo konden de studenten die daar behoefte 

aan hadden langskomen voor een praatje en een drankje.  

Na de zomer was er onder de studenten geen behoefte meer om deze 
bijeenkomsten te organiseren, waardoor ze niet gecontinueerd zijn.   

How are you really doing/ Sharing Circle 

We hebben acht keer een bijeenkomst 
rondom het thema ‘how are you really 
doing’ georganiseerd. Tijdens de 
bijeenkomsten werden onderwerpen 
besproken die te maken hadden met hoe 
het met de studenten ging en hoe ze 
omgingen met de lockdown. Eenzaamheid 
en een gebrek aan motivatie waren 
thema’s die vaak terugkwamen. 

Tijdens het zwangerschapsverlof van Iris hebben de bijeenkomsten, mede 
door de zomervakantie, een tijdje stilgelegen. Daarna zijn ze weer opgepakt 
en hebben ze een nieuwe naam gekregen: Sharing Circles. Meestal waren 
er tussen de 4 en 8 studenten aanwezig bij deze bijeenkomsten.  
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Dinsdagavonden 

Vrijwel iedere dinsdagavond is er een laagdrempelige activiteit 

georganiseerd. Het doel van de dinsdagavond activiteiten is om een ‘home 

away from home’ te vormen, waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en 

waar zij zich veilig voelen om hun eigen perspectieven en verhalen te delen. 

Er waren allerlei soorten bijeenkomst. Van spelletjesavonden tot creatieve 

workshops en van filmavonden tot cultural nights. Een groot deel van deze 

avonden waren vanwege de lockdowns online. Rondom de zomer waren er 

meer mogelijkheden om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Bij de online 

bijeenkomsten was de opkomst met gemiddeld zo’n 10 studenten lager 

dan bij de offline bijeenkomsten met gemiddeld 18 studenten.   

De bijeenkomsten die we in samenwerking met Loesje organiseerden 

waren ook altijd erg geliefd, net als de spelletjesavonden, de cultural nights 

en de buitenactiviteiten.  

 Hoewel de online bijeenkomsten goed bezocht werden, was iedereen blij 
dat we weer offline af konden spreken. Elkaar live zien, lichaamstaal lezen 
en elkaar recht aankijken bleken enorm belangrijk te zijn voor de 
onderlinge communicatie en het gevoel van verbondenheid.  

Een van de meest inspirerende online bijeenkomsten was de bijeenkomst 

over wensen en intenties voor 2021. Er werden diepgaande gesprekken 

gevoerd over de wensen en de gedachtes die daarachter schuilen. Een van 

de 

aanwezige 

studenten, 

een ArtEZ 

student, 

maakte van 

deze avond 

een mooi 

overzicht:  
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Talks & Walks 

In de herfst zijn er een aantal zaterdagen geweest waarbij er een wandeling 
georganiseerd werd. Het idee van de Talks& Walks is dat de studenten ook 
in het weekend elkaar kunnen treffen en dat zij Arnhem en omgeving 
kunnen ontdekken. Aryo, een van de studenten die in het studententeam 
zat, was de initiatiefnemer van de groep. We hebben een excel sheet 
opengesteld waar de studenten zelf een wandeling kunnen organiseren en 
daarin een tijd & plek aangeven. Zodoende wordt het door de studenten 
zelf gedragen, en zijn Iris en Yanniek er bij wanneer zij zelf kunnen.   

Individuele gesprekken 

In 2021 zijn er 24 individuele gesprekken gevoerd, met 
zowel Nederlandse als internationale studenten. 
Gezien de Covid-19 pandemie, en de bijbehorende 
maatregelen, hebben een deel van deze gesprekken 
online plaatsgevonden. Een aantal gesprekken zijn 
buiten gevoerd, waarbij er een rondje door Sonsbeek 
park gelopen kon worden. Een van de studenten gaf 
als feedback na een gesprek : “Ik voelde me echt door 
je gezien als persoon en kreeg daardoor ook de kans 
om mezelf te zien zoals ik ben” 

Thema’s die eruit sprongen in 2021 waren eenzaamheid, rouw, gebrek aan 
motivatie, afstand tot familie, vrijheid en (gender)identiteit.  

Walk in 

Met de wisselingen in de maatregelen 
hebben we het afgelopen jaar ook een 
periode gekend waarbij er een avond-
lockdown gehanteerd werd. Tijdens deze 
maanden zijn de dinsdagavond activiteiten 
online doorgegaan, maar om de studenten 
toch de mogelijkheid te bieden om ons en 
elkaar live te treffen hebben Iris en Yanniek 
de deuren van de Kastanjelaan opengezet. 
Op verschillende momenten in de week 
konden studenten binnenlopen voor een kopje koffie of thee, en een 
kletspraatje. Deze momenten werden wisselend bezocht, met de ene keer 
3 en de andere keer 9 studenten.  
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Secret Santa & Kerstpakket 

Rondom de Kerstperiode hebben we, 
net als in 2020, een Secret Santa project 
opgestart. In de loop van het jaar werd 
er door verschillende studenten terug 
verwezen naar de Secret Santa activiteit 
van 2020, dus we konden het niet laten 
om een vervolg te organiseren! Helaas 
was het nog steeds niet mogelijk om 
elkaar live te ontmoeten, maar we 
hebben een bijzondere en warme online 
bijeenkomst gehad waarin Kerst en de 
boodschap van verbondenheid en 
samenzijn centraal stonden.   

Voorafgaande aan de 
online viering, werden 
studenten aan elkaar 
verbonden, schreven 
zij een gedicht en 
kochten zij een cadeau 
voor de ander – die zij 
vervolgens twee 
weken voorafgaande 
aan de online bijeenkomst, af konden geven bij ASP. In de week daarna kon 
iedereen zijn/haar cadeau op komen halen. In totaal deden 31 studenten 
mee aan het Secret Santa project.  

Kerstpakket 
Net als in 2020 wilden we studenten een extraatje geven tijdens de 
kerstperiode. Daarom zijn er wederom kerstpakketten gemaakt voor de 
deelnemers van het Secret Santa project. In de kerstpakketten zaten 
duurzame, lekkere en nuttige dingen die de studenten konden gebruiken 
om de Kerstperiode te verlichten. Zo was er bijvoorbeeld een kaars, 
chocolade, en een fleece deken en kaartspel (beiden met ASP logo). Loesje 
– de organisatie uit Arnhem – heeft speciaal voor ASP een bijpassende
kerstkaart ontworpen.

Iedere deelnemer aan het Secret Santa project heeft een kerstpakket 
ontvangen. Tevens is er een cadeauactie opgezet via Instagram, waar 
studenten elkaar konden nomineren voor 
een kerstpakket. Studenten reageerden 
enthousiast en waren enorm blij met de 
cadeaus. 
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Social media 

Net als de voorgaande jaren is ASP actief op de sociale media, waaronder 
whatsapp, facebook en met name Instagram.  

Social media werkt in de eerste plaats de zichtbaarheid van ASP in de hand, 
maar het heeft ook een belangrijke community functie doordat we enorm 
veel van onze eigen community laten zien en ervaren via onze Instagram.  

Op dat laatste platform hebben we in 2021 een aantal dingen vernieuwd: 
• Instagram reels : om de

week wordt er een
Instragram reel geplaatst van
één van de ASP-groep leden
met foto’s en video’s van de
week. Het idee is een soort
mix van de ‘what have you
been up to?’ en het beter
leren kennen van
een  ASP’er. De  reels
worden goed bekeken, en
geven een leuk beeld van de
ASP community en het
studentenleven.

• Moment of Inspiration: iedere twee weken plaatst iemand uit het
studententeam een post waarin inspiratie rondom zelfontwikkeling en
-ontplooiing wordt gedeeld.

• Block Calendar. Tijdens de dinsdagavond bijeenkomsten zijn er twee
workshops georganiseerd waarbij we met de deelnemers een blok
kalender voor 2022 hebben samengesteld. Het is niet gelukt om het
hele jaar in te vullen, maar op de dagen dat er een pagina is, wordt
deze geupload in de stories van de Instagram. Studenten kunnen deze

terugkijken in de highlights en het is een heel leuk community-project 
geworden waar de deelnemers trots op zijn.   

• Woensdag vragen: iedere woensdag stellen we een verdiepende vraag
aan de community en deze wordt altijd enthousiast beantwoord. We
delen de vragen (anoniem), waardoor studenten ook inzicht krijgen in
elkaars reacties.
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Netwerk  
 

• Vanuit de HAN city deal kennismaking, is een serie workshops opgezet 
om samen met studenten na te denken over wat er nodig is in Arnhem 
rondom studenten welzijn. Miriam de Jager, van Studiestad Arnhem, 
nam hierin het voortouw. Na de workshops is er een groep studenten 
ontstaan die onder Studiestad Arnhem een initiatief gaat ontwerpen 
rondom studenten welzijn in Arnhem.   

• Feeling alright sessies met HAN, Radboud en Studentenkerk. Er zijn in 
totaal twee van deze bijeenkomsten gehouden in 2021. Het waren 
steeds online bijeenkomsten waarbij stil werd gestaan bij het mentale 
welzijn van de studenten, waar organisaties zoals ASP zich konden 
presenteren en waar studenten onderling in gesprek konden gaan.   

• Met het international office van de HAN en 
ESN (Erasmus Student Network) 
organiseerden we op 22 mei een middag en 
avond over vrijheid - genaamd ‘The Culture 
Club’. Er waren drie onderdelen: podcasts 
van studenten die een visie of verhaal 
hebben over dit thema, een gastspreker die 
vanuit zijn expertise als filosoof vertelde 
over vrijheid en break out rooms waar we 
met de deelnemers in gesprek gingen over 
het thema.   

• Spijkerkwartier project Dazo  
• Bijeenkomsten met HAN Studiesucces  
• Bijeenkomsten rondom samenwerking met 

Gisela Binkhorst en Nicoline Lodeweges van ArtEZ.   
 
 
 

• Santiago students hebben voor ASP een pelgrimswandeling rondom 
Arnhem samengesteld. De wandeling is Nederlandstalig en Engelstalig 
zodat ook de internationale studenten deel kunnen nemen. De route is 
gratis te downloaden op:  
https://www.santiago.nl/werkgroepen/santiagostudents/meer-
wandelingen/   

• Iris sprak op een conferentie van community makers van bibliotheken 
over de community die ASP is. In de nieuwsbrief schreef ze:   
• “Een paar weken geleden werd ik uitgenodigd om op een 

inspiratiebĳeenkomst voor community makers van bibliotheken te 
spreken over de community die ASP is. Ik vertelde over de 
activiteiten en projecten. Ik vertelde over het gebruik van sociale 
media en over het gesprek aan gaan met je doelgroep. Gaandeweg 
vertelde ik over een van de meest mooie resultaten die uit de ASP 
community naar voren komt. Een uitkomst die gaat over de 
verbindingen die binnen de community ontstaan. Verbindingen die 
studenten samen leggen. Contacten en afspraken die ontstaan 
buiten mĳn zicht om. Studenten die bĳvoorbeeld iedere zondag 
samen afspreken om op de Veluwe te wandelen of studenten die 
wekelĳks samen gaan skaten. Studenten die elkaar buiten 
bĳeenkomsten om tegenkomen en dan opeens iemand hebben om 
tegenaan te praten als ze op school komen. En studenten die elkaar 
helpen - bĳvoorbeeld met bellen naar de belastingdienst of het 
wegwĳs maken in Arnhem. Naast dat ASP een mooie community 
vormt met de (wekelĳkse) activiteiten, whatsapp groepen en buddy 
projecten – is het ook een fĳne opstap voor studenten om een 
netwerk in Arnhem te vormen. Is het een plek waar vriendschappen 
ontstaan. En misschien is dat wel een van de meest waardevolle 
uitkomsten van dat wat ASP doet en is.”  

https://www.santiago.nl/werkgroepen/santiagostudents/meer-wandelingen/
https://www.santiago.nl/werkgroepen/santiagostudents/meer-wandelingen/
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• Introdagen: Samen met twee
leden van het studententeam is
Yanniek aanwezig geweest tijdens
de introductiedagen van Artez.
Op de informatiemarkt hebben zij
daar met verschillende studenten
gesproken. Via Instagram heeft
ASP bij de HAN introductiedagen
een take-over mogen doen, een
keer in september en een keer in
februari. Daarnaast hebben
Jayesh en Yanniek aan het einde
van februari een introductie
gehouden bij de internationale
groep masterstudenten aan de
HAN. Vanuit de organisatoren
kregen we een warm welkom,
met grote complimenten richting
de community die ASP
vormt. Yanniek is ook aanwezig
geweest bij de introductiedag
van de Masterstudenten bij VHL,
waar een plenaire introductie en
lunch aan verbonden zat.

• Op 18 november is er een
samenwerking met het
Humanistisch verbond opgezet.
Het thema was vrijheid en het plan was om in de avond in gesprek te
gaan over dit thema aan de hand van een aantal stellingen. Helaas kon
Iris uiteindelijk niet aanwezig zijn vanwege een persoonlijk noodgeval
en waren er geen studenten vanuit ASP aanwezig tijdens de avond zelf.

Reset 2021 

Een grotere netwerk- samenwerking dit jaar was het Reset 2021 
programma. In dit programma werden studenten gecoacht terwijl zij 
werkzaam waren op een wijngaard in Groesbeek. Het idee van het project 
was dat studenten samen konden komen en een gezamenlijke ervaring 
hadden en dat zij tevens gratis gecoacht werden door professionele/ 
ervaren coaches. Naast de coaching gingen de studenten aan de slag op de 
wijngaard, waarbij zij hielpen met het snoeien, binden en oogsten van de 
druiven. Ook hebben zij een gecertificeerde wijncursus gehad, waar ze de 
in & outs over wijn leerden. De studenten moesten een klein bedrag 
betalen om deel te mogen nemen en ASP heeft dit bedrag voor 8 studenten 
betaald, zodat de drempel om mee te doen nog lager werd.  
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Scholing 
Iris heeft op 18 maart 2021 meegedaan aan het symposium van de 
Universiteit voor Humanistiek over rituelen in de huidige tijd. Daarnaast 
heeft ze deelgenomen aan de inspiratiesessie die op 7 april door de PKN 
georganiseerd werd. Ook waren er verschillende bijeenkomsten van het 
landelijk netwerk studenten welzijn waar ze aan deel heeft genomen.  
Daarnaast is Iris bij alle bijeenkomsten van het Landelijk Beraad 
Studentenpastores (LBS) aanwezig geweest en was ze bij de conferentie 
van dit beraad op 26 oktober. Tevens was Iris het gehele jaar de secretaris 
van het LBS.  

In de media  
• In januari stond er een interview met Iris in het blad ‘kerkperspectief’

van de Protestantse gemeente Arnhem.
• Interview in de Gelderlander: Iris (26) helpt eenzame Arnhemse

studenten: 'Sommigen hebben alleen de binnenkant van hun kamer
gezien' | Arnhem | gelderlander.nl

• Wij verstuurden zelf iedere twee maanden een nieuwsbrief naar een
grote groep mensen (550) die zich via de website hebben ingeschreven.

https://www.gelderlander.nl/arnhem/iris-26-helpt-eenzame-arnhemse-studenten-sommigen-hebben-alleen-de-binnenkant-van-hun-kamer-gezien~a6abbdae/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/iris-26-helpt-eenzame-arnhemse-studenten-sommigen-hebben-alleen-de-binnenkant-van-hun-kamer-gezien~a6abbdae/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/iris-26-helpt-eenzame-arnhemse-studenten-sommigen-hebben-alleen-de-binnenkant-van-hun-kamer-gezien~a6abbdae/
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Vooruitblik 2022 
In 2022 gaan we door met de meeste van onze activiteiten. De lock downs 

zijn tot een einde gekomen en we mogen alle bijeenkomsten weer offline 

organiseren, waardoor er meer mogelijkheden zijn.  

Wat ook meer mogelijkheden met zich mee gaat brengen is dat Yanniek 

bij ASP aangesteld mag blijven via de PKN. Vanaf april zal ze met een 

aanstelling van 0.3 FTE werkzaam blijven voor ASP.  

We willen deze mogelijkheden gebruiken om nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen. Waar we tot op heden aan denken zijn stilte-/retraite 

weekenden en een grotere activiteit tijdens de zomervakantie.  

Daarnaast willen we meer samenwerkingen aangaan met organisaties die 

dicht bij ASP staan. Concreet zijn er al plannen voor een viering in 

samenwerking met de PGA en D3rde verdieping en een samenwerking 

rondom een Deathcafé met de studentenkerk in Nijmegen.  

Tevens zal Iris vanaf februari de voorzitter van het Landelijk Beraad 

Studentenpastores worden. Daarmee hoopt ze ook landelijk meer 

samenwerkingen aan te kunnen gaan.   

Een andere belangrijke mijlpaal in 2022 is het 35 jarig jubileum van ASP 

dat we groots zullen gaan vieren op 19 april 2022. 

Financieel jaarverslag 
Het ASP heeft een aantal financieel spannende jaren achter de rug. In 2018 

en 2019 hebben we veel reserves moeten inzetten om de eindjes aan 

elkaar te knopen. In 2020 verbeterde de situatie doordat er nieuwe 

afspraken gemaakt zijn met de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Eind 

2020 zijn er goede financiële afspraken gemaakt met ArtEZ en in 2021 ook 

met de HAN. Dat zorgt ervoor dat we nu een stabiele basis hebben om de 

toekomst in te gaan en aan de gegroeide vraag van studenten tegemoet te 

kunnen komen.  

Het resultaat van 2021 is positief. De reserves zijn toegenomen. Daarbij 

moet wel direct opgemerkt worden dat er een aantal eenmalige 

resultaten in zaten die we gereserveerd hebben voor de financiering van 

toekomstige activiteiten. Het grootste eenmalige resultaat is de bijdrage 

van De Vrienden van ASP. De Vrienden hebben besloten zich op te heffen, 

waardoor hun vermogen is vrijgevallen aan ASP. Wij zijn hen daar erg 

dankbaar voor. 

Het ASP heeft momenteel voldoende toegezegde steun om zowel de twee 

pastores als ook de projecten te kunnen financieren. 

Financiële gevolgen coronamaatregelen  

Als gevolg van de Coronamaatregelen, zijn activiteiten beperkt uitgevoerd 

en deels ook digitaal. Daardoor is er minder besteedt. De verwachting is 

dat de projectkosten de komende jaren zullen toenemen. 

Ilona Baltussen, Penningmeester 
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A. Exploitatieresultaat

Exploitatie 2021 2020 2019 2018 

INKOMSTEN 

Bijdrage projecten € 2.790 € 7.600 
Subsidies en giften € 50.115 € 49.744 € 10.254 € 6.170  
Overige baten 

Rentebaten 

Totaal Inkomsten € 50.115 € 52.534 € 17.854 € 6.170  

UITGAVEN 

Kosten pastor en stagiairs € 7.907 € 33.439 € 20.195 € 3.300  
Huur Parkstraat 22E € 3.108 € 3.108 € 3.092 € 3.040  
Verzekeringen € 255 € 255 € 255 € 218  
Overige kosten € 703 € 70 € 869 € 504  
Abonnementen en contributies € 125 € 150 € 150 
Projecten € 2.481 € 3.274 € 3.275 € 4.511  
Reclame en PR € 71 € 493 € 448 
Website en IT € 11 € 99 € 193 € 433 
Bankkosten en Overige kosten € 203 € 180 € 912 € 234 

Nog te ontvangen facturen € 3.000 

Totaal Uitgaven € 17.793 € 40.646 € 29.434 € 12.688 

RESULTAAT BOEKJAAR € 32.322 € 11.888  € 11.581- € 6.518-  

B. Balans

Balans 
31-dec-

21
31-dec-

20
31-dec-

19
31-dec-
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ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Inventaris € 1 € 1 € 1 € 1 

BELEGGEN EN SPAREN 

Spaarrekening € 402 € 426 € 6.436 € 12.936 

Obligaties 

VLOTTENDE ACTIVA 

Bankrekening courant € 60.840 € 25.328 € 7.431 € 1.111 
Vorderingen  € 6.000 

Overlopende activa 

Totaal Activa € 61.243 € 25.755 € 13.868 € 20.048 

PASSIVA 

VLOTTENDE PASSIVA 

Voorziening Jubileum € 5.000 
Voorziening projecten € 20.000 

 
Nog te ontvangen facturen € 3.000 
Lening Vrienden ASP € 14.400 € 5.400 

EIGEN VERMOGEN € 33.243 € 11.355 € 8.468 € 20.048 

Totaal Passiva € 61.243 € 25.755 € 13.868 € 20.048 
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Partners 2021 
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. https://www.han.nl/ 

ArtEZ.  
https://www.artez.nl/ 

Hogeschool Van Hall Larenstein. 
https://www.hvhl.nl/  

Parkstraatgemeente Arnhem. 
https://www.parkstraatgemeente.nl/ 

Protestantse gemeente Arnhem. 
https://pgarnhem.nl/   

Protestantse kerk Nederland. 
https://www.protestantsekerk.nl/ 

D3rde verdieping. 
https://d3rdeverdieping.nl/ 

Arnhem Studiestad. 
https://www.arnhemstudiestad.nl/ 

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 
https://www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl/ 

International Student Cirkel ArtEZ 

Studentenkerk Nijmegen 
https://www.ru.nl/studentenkerk/ 

International School of Business, HAN 

Landelijk Beraad Studentenpastores 
https://studenten-pastoraat.nl/  

Erasmus Student Network 
https://www.esn.org/  

Radboud Universiteit 
https://www.ru.nl/  

Stichting op de toekomst 
https://www.stichtingopdetoekomst.nl/ 

Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek 
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-
oost/afdeling-arnhem-rijnstreek/  

https://www.han.nl/
https://www.artez.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.parkstraatgemeente.nl/
https://pgarnhem.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/
https://d3rdeverdieping.nl/
https://www.arnhemstudiestad.nl/
https://www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl/
https://www.ru.nl/studentenkerk/
https://studenten-pastoraat.nl/
https://www.esn.org/
https://www.ru.nl/
https://www.stichtingopdetoekomst.nl/
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-oost/afdeling-arnhem-rijnstreek/
https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-oost/afdeling-arnhem-rijnstreek/

