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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 2021 
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1. Bestuurlijk verslag 2020 
 

Algemeen 
‘2019 was een turbulent en mooi jaar.’ 

Zo begon het bestuurlijk verslag van 2019. Nietsvermoedend van wat er in 2020 

zou gebeuren en welke impact dat zou hebben op onszelf en alles en iedereen om 

ons heen. 2020 was ook een turbulent maar gelukkig ook een mooi jaar. 

Ook nu zal ik een aantal thema’s bespreken. Mochten er naar aanleiding van dit 

jaarverslag vragen zijn, dan nodig ik u uit te reageren via de mail: 

miriam.zwaan@han.nl  

Corona 
Een allesomvattend thema in 2020 is natuurlijk Corona, COVID-19 of de pandemie 

die ons land in zijn greep kreeg half maart en binnen enkele weken de hele wereld. 

Na de kerstvakantie waren de activiteiten van ASP weer volop gestart en zagen we 

een groei in het aantal studenten dat actief meedeed. Zowel de activiteiten in de 

Kastanjelaan als daarbuiten waren gepland en we keken uit naar wat grotere 

activiteiten later in het jaar. 

De eerste persconferentie van premier Rutte maakte dat we als ASP ons moesten 

bezinnen op wat nog wel en niet meer kon. We hebben getracht om nauwgezet de 

veiligheidsregels in acht te nemen. Niet alleen om onze pastor en studenten te 

beschermen maar ook om geen ‘coronahaard’ te worden. Gelukkig is onze 

doelgroep heel ‘tech savvy’ en was de switch naar online gauw gemaakt. De lijnen 

binnen ons bestuur en de pastor zijn kort en via onze Whatsapp groep kon er snel 

geschakeld worden als er weer nieuws was over versoepelingen of meer 

restricties. 

Zo is er toch nog een hele reeks aan activiteiten geweest waarover u meer kunt 

lezen in het verslag van de pastor. 

Bestuurssamenstelling 
In 2020 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Waar Ilona Baltussen 

eerst tijdelijk de rol van penningmeester op zich had genomen (naast haar 

secretarisrol) is er na een paar maanden besloten om Judith van de Looij als 

secretaris te benoemen en Ilona definitief als penningmeester. Helaas is de wens 

om een student-lid aan te laten haken niet uitgekomen. Deels doordat Corona roet 

in het eten gooide en deels omdat we dit student-lid graag uit onze eigen 

gelederen wilden werven (actieve studenten die ASP al kennen) en daar geen 

animo bleek te zijn. 

Het aanvullen van ons bestuur met een lid werkzaam bij HVHL was nog steeds 

actueel. Ook daar zijn we in 2020 helaas niet in geslaagd. We hopen op nieuwe 

kansen in 2021. 

Desalniettemin ben ik zeer tevreden met hoe het huidige bestuur heeft 

samengewerkt. De samenstelling en functieverdeling op 31-12 -2020 was:  

 

Miriam Zwaan (HAN)    voorzitter 

Marieke Fernhout (predikant)   vicevoorzitter 

Ilona Baltussen (ArtEZ)    penningmeester 

Judith van de Looij (HAN)    secretaris 

Florentin Popescu (HAN)    lid 

 

 

 

mailto:miriam.zwaan@han.nl
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Schema van aftreden en herbenoeming 

Naam Functie Start: Herbenoem-

baar vanaf: 

Aftredend 

per: 

Miriam Zwaan Voorzitter 7-11-2017 7-11-2021 7-11-2025 

Marieke  

Fernhout 

Vicevoorzitter 1-7-2019 1-7-2023 1-7-2027 

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 

Florentin  

Popescu 

Lid 18-5-2018 18-5-2022 18-5-2026 

 

Nog steeds heeft ASP een rol voor o.a. de oud-bestuursleden: Roos Vonk (voorma-

lig medewerker HVHL) en Bram Steennis (HAN) hebben zich bereid verklaard om 

ons bestuur als ‘ASP-Ambassadeur’ met raad en daad terzijde te staan. Hiervoor 

zijn wij Roos en Bram erg dankbaar. Het uitdragen van het goede werk van onze 

pastor en het ondersteunen van zovele studenten is belangrijk. 

Onze pastor  
2020 was het eerste volledige kalenderjaar 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 stimuleren wij van harte aangezien 

ze het goed oppakte na haar aanstelling en alle werkzaamheden tot op heden naar 

volle tevredenheid uitvoert. Ze heeft meer bereik dan ooit gecreëerd en heeft 

tezamen met haar studententeam een goede regelmaat gevonden in 

terugkerende en nieuwe activiteiten. Iris werkte in 2020 grotendeels vanuit huis. 

Gedwongen door de Coronamaatregelen was ons ‘honk’ aan de Kastanjelaan niet 

bruikbaar voor activiteiten. Tussen de eerste en de tweede golf lukte dit gelukkig 

deels weer wel en vonden de studenten hun weg weer offline naar ASP. Daarna 

was bijna alles weer online. 

Tijdens haar inwerkperiode en gedurende haar hele eerste jaar is Iris gecoacht 

door Marieke. Functioneel was ondergetekende haar aanspreekpunt. Het 

jaargesprek heeft plaatsgevonden in oktober met zowel Marieke als Miriam. Hierin 

zijn we tot de conclusie gekomen dat we uiterst tevreden zijn en graag op dezelfde 

voet verder gaan.  

Contractueel is wel e.e.a. gewijzigd. Meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

Financiering ASP in 2020  
De kosten voor de aanstelling van Iris worden voor 80% gedekt door PKN en 20% 

door lokale subsidies. Door middel van het door ons ingediende 5 jaren 

projectplan, heeft PKN geconcludeerd dat ze ASP graag ondersteunen en zo was 

de eerste helft van het jaar de constructie als volgt: Iris was functioneel in dienst 

bij ASP en de financiële afhandeling gebeurde middels een payroll constructie via 

Driessen HRM. Voor deze constructie is gekozen omdat goed werkgeverschap 

hoog in het vaandel staat van ASP. De expertise van en financiële afwikkeling door 

Driessen betekende meer aandacht binnen het bestuur voor datgene wat nodig 

was om de pastor goed te begeleiden. Echter de salariskosten waren daardoor 

aanzienlijk hoger dan gewenst. Dit drukte behoorlijk op het budget van ASP en 

daarom was het belangrijk om te zoeken naar een alternatief. Gelukkig bood PKN 

dit alternatief door aan te bieden om Iris in dienst te nemen bij PKN binnen een 

zgn. mobiliteitspool. Dit betekent dat Iris nu volledig in dienst is bij PKN. De 80/20 

verdeling voor de kosten is gehandhaafd. 

Verder heeft ASP in 2020 subsidie ontvangen van verschillende partijen. Hierover 

meer in de financiële verantwoording. 
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Vergaderen en besturen  
Het bestuur heeft 6 keer formeel vergaderd dit jaar. De eerste keer was offline en 

daarna 5 keer online.  

Er was een uitnodiging om zowel het College van Bestuur van de HAN als van ArtEZ 

te ontvangen om de werkzaamheden van ASP te komen bekijken, echter deze is 

vanwege Corona niet doorgegaan.  

Er is een presentatie gehouden bij PGA over het werk van de pastor en bilateraal 

overleg tussen Dick van Dijk (vz PGA) en ondergetekende. Dit resulteerde in een 

toezegging voor een eenmalige bijdrage. Per jaar zal worden gekeken of dit 

verlengd wordt. 

Ook is er wederom intensief contact geweest met de Vrienden van ASP in de 

persoon van Egon Haffmans. Hij heeft de voorzitter menig keer geholpen door mee 

te denken en actief bij te dragen aan ASP. Deze geste wordt zeer op prijs gesteld.  

Er is ook op bestuurlijk niveau contact geweest met Arnhem Studiestad, de Derde 

Verdieping, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis en de CvB’s van HAN en 

ArtEZ. 

2020 is een jaar van uitersten geweest. Van een open wereld met mogelijkheden 

te over naar een afgesloten wereld met veel leed en verwarring. ASP heeft als doel 

gehad de verbinding met haar doelgroep te behouden en zelfs te verstevigen. 

Daarin zijn we bijzonder goed geslaagd door het goede werk van Iris en haar team. 

We zijn 2021 begonnen met de hoop dat er weer lucht komt voor de studenten. 

Een kwetsbare groep die juist in deze fase van hun leven zo’n behoefte heeft aan 

ontdekken en verkennen. 

 

 

Voor nu 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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2. Activiteiten Jaarverslag 2020  
2020 was voor ons allemaal een jaar van verandering, aanpassing en bovenal 

zoeken naar verbinding. We begonnen het jaar vol inspiratie en vuur: de 

activiteiten werden goed bezocht, de introductiemarkt voor studenten die startten 

in februari was enorm leuk en leverde veel nieuwe contacten op en ASP kreeg een 

boost door nieuwe samenwerkingen en de vooruitzichten voor nieuwe projecten. 

Toen werd het maart en veranderde alles. De inspiratie en het vuur van ASP 

werden niet minder, maar moesten wel op een andere manier worden ingezet. Het 

werd een zoektocht naar online activiteiten en nieuwe soorten projecten. De 

inspiratie van ASP bleef hetzelfde: studenten een veilige plek bieden, waar zij zich 

kunnen verbinden met zichzelf, met anderen en met hun inspiratiebronnen, en 

waar de mogelijkheid ontstaat om naar binnen te keren en zichzelf te verrijken. 

De manier waarop veranderde, van offline naar online, van veel en grote 

activiteiten naar kleinere activiteiten én grotere projecten. In totaal heeft ASP in 

2020 838 studenten weten te bereiken.   

 

 

 

Dit heb ik niet alleen gedaan: het studententeam heeft een enorme rol gespeeld 

in het bekend maken van ASP, in het organiseren van de activiteiten, in het 

opzetten van de sociale media en in het bereiken van studenten. In 2020 waren de 

leden van het studententeam als volgt: 

- Ana- Maria Gusu, ArtEZ. 

- Trang Nguyen, HAN – tot juni 2020. 

- Marvin Funk, HAN – tot juni 2020. 

- Melina Vgenopoulou, ArtEZ – vanaf februari 2020. 

- Aryo Rastegar, HAN – vanaf augustus 2020.  

Bedankt voor jullie inzet in 2020.  

 

Iris Springvloet, studentenpastor ASP.  

Totaal aantal 
deelnemers; 838

Aantal 
activiteiten; 53

Deelnemers 
activiteiten; 496

Deelnemers buddy 
projecten; 322

Persoonlijke 
gesprekken; 20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Deelnemers in 2020

Internationaal
73%

Nederlands
27%

Nationaliteit deelnemers

Internationaal Nederlands



 
 

7 
 

Projecten & activiteiten 
Buddy projecten 

De ASP Buddy Box 
Toen in maart 2020 de eerste lockdown in 

Nederland werd aangekondigd heeft Iris, in 

navolging van Saxion Hogeschool, een buddy 

box project opgezet. De lockdown had (en 

heeft) een enorme impact of het sociale en 

emotionele welzijn van studenten. Het 

hoofddoel van het project was om studenten 

ondersteuning aan te bieden in de vorm van 

een buddy – iemand waarmee zij online 

kunnen praten, aan wie zij hun vragen kunnen 

stellen en iemand die hun laat weten dat zij 

niet alleen zijn en niet vergeten worden. In de 

eerste instantie werd het project specifiek 

gericht op internationale studenten, maar 

uiteindelijk is de inschrijving opengesteld voor 

alle studenten. 

De buddy’s stuurden een gevulde 

schoenendoos met lekkere, leuke en 

inspirerende dingen naar de student aan wie 

ze werden gekoppeld. Dat was het eerste 

contact en vanuit dat contact hadden buddy 

en student (online) regelmatig contact met 

elkaar. We hebben leuke, mooie en warme 

reacties mogen ontvangen. 

Het project was een groot succes. In totaal zijn er 88 studenten gekoppeld aan 

buddy’s en hebben 140 buddy’s zich ingeschreven om deel te nemen.   

In het journalistieke medium van HAN werd een interview met Iris en een 

deelnemer gepubliceerd: https://medium.com/sambyhan/buddy-box-van-

arnhem-student-point-slaat-aan-b34664b9f39c  

Ook NPO3 besteedde aandacht aan de buddy box:  

https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/390508-via-minecraft-de-campus-

ontdekken 

HAN
56%

HVHL
6%

ArtEZ
23%

Overig
15%

Waar studeren de 
buddy box 

deelnemers?

HAN

HVHL

ArtEZ

Overig

https://medium.com/sambyhan/buddy-box-van-arnhem-student-point-slaat-aan-b34664b9f39c
https://medium.com/sambyhan/buddy-box-van-arnhem-student-point-slaat-aan-b34664b9f39c
https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/390508-via-minecraft-de-campus-ontdekken
https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/390508-via-minecraft-de-campus-ontdekken
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Buddy project najaar 2020 
In het najaar van 2020 is er een buddy project 

opgezet dat speciaal gericht was op 

eerstejaars studenten. Aan dit buddy project 

deden 28 eerstejaars studenten en 35 buddy’s 

mee. De buddy’s hielpen de studenten bij het 

wennen aan het studentenleven en het leren 

kennen van Arnhem.  

Secret Santa 
De Kerstperiode is altijd al een periode die 

voor moeilijke momenten en lastige gevoelens 

kan zorgen. Het is een periode waarin 

eenzaamheid nog duidelijker aanwezig is dan 

tijdens andere periodes. Veel studenten gaven 

aan moeite te hebben met de maatregelen die 

vanwege het coronavirus werden opgelegd: er 

mochten geen feestjes plaatsvinden, real life 

contact in groepen was niet mogelijk en 

Kerstdiners en bijeenkomsten werden online 

georganiseerd. 

Om toch iets voor studenten te kunnen 

betekenen in deze tijd, is er een secret santa project opgestart. Met dit project 

werden studenten aan elkaar verbonden, schreven zij een gedicht en kochten zij 

een cadeau voor de ander – die zij vervolgens als pakket persoonlijk afleverden of 

met de post verstuurden. In totaal deden 31 studenten en medewerkers van de 

hogescholen mee aan het Secret Santa project.  

Het project werd afgesloten bij de online Secret Santa kerstviering op maandag 21 

december. Tijdens de viering is er een Kerstverhaal verteld door Elsje Pot 

(stadspredikant) en werd er een verhaal verteld door Nicoline Lodeweges (decaan 

ArtEZ). Tijdens de kerstviering zijn de studenten uiteengegaan in break out rooms 

om, onder leiding van Iris, Elsje en Nicoline, te vertellen over hun ervaringen en 

gevoelens tijdens en rondom Kerst. Ook werden de cadeaus uitgepakt en de 

gedichten één voor één voorgelezen. Aan het einde van de viering werd Iris verrast 

door een prachtige film die een aantal studenten voor haar had gemaakt, om haar 

te bedanken voor alles wat ze voor hen heeft gedaan in 2020. Het was een warme, 

bijzondere en prettige bijeenkomst die ons liet ervaren dat online nabijheid 

mogelijk was.  

Kerstpakket 
Om studenten extra te ondersteunen rondom 

de kerstperiode, zijn er 50 kerstpakketten 

gemaakt met behulp van allerlei lokale 

ondernemers in Arnhem. 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, waren er koekjes, 

chocolade en kerststollen, zaten er 

cadeaubonnen voor lunch en lokale producten 

in de tas en mochten studenten ieder een 

duurzame koffiebeker en een gezelschapsspel 

uitzoeken. 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. In het bijzonder willen we Stichting het Burger en Nieuwe Weeshuis 

bedanken voor het mogelijk maken van dit kerstpakket.   
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How are you REALLY doing? 
In November 2019 hebben Ad Boogaard en Iris 

het project ‘hoe gaat het écht met je?’ 

opgezet. Dit project is van start gegaan in 2020 

door middel van een whatsapp groep waarin 

studenten elkaar kunnen vinden en door 

middel van maandelijkse (online) 

bijeenkomsten om te praten over hoe het gaat 

met studenten. De whatsapp groep is in de 

loop van het jaar uitgegroeid naar een plek 

waar studenten met elkaar kunnen praten – 

over van alles en nog wat. Aan het einde van 2020 waren er 40 deelnemers aan de 

Whatsapp groep. De bijeenkomsten zorgden voor een plek waar studenten konden 

praten over wat er op dat moment in hen om ging.  

Het project werd in de eerste instantie in het Nederlands opgezet, maar vanwege 

de grote hoeveelheid internationale studenten die mee wilden doen is het in de 

loop van het jaar omgezet naar het Engels. Daardoor veranderde de naam in: How 

are you REALLY doing?  

Er is ook nog een leuk interview over dit project gegeven: 

https://www.reliwerk.nl/2020/02/niemand-vraagt-meer-aan-me-hoe-het-nou-

echt-met-me-gaat/ 

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. In het 

begin van 2020 hebben we nog een heel 

aantal live activiteiten uit kunnen voeren. We 

begonnen het jaar met een prachtig concert in 

de Parkstraatgemeente. We werden 

uitgenodigd door studenten van ArtEZ voor 

een workshop op locatie en organiseerden in 

samenwerking met de International Student 

Circle van ArtEZ een culturele eet-avond. 

Daarnaast bleef het eigen programma van 

spelletjes en workshops door lopen. In 

september en oktober was er wat ruimte in de 

corona maatregelen om met grotere groepen 

buiten af te spreken. We hebben een 

strandfeest georganiseerd op een strand langs 

de Rijn en gepicknickt in Sonsbeek. 

https://www.reliwerk.nl/2020/02/niemand-vraagt-meer-aan-me-hoe-het-nou-echt-met-me-gaat/
https://www.reliwerk.nl/2020/02/niemand-vraagt-meer-aan-me-hoe-het-nou-echt-met-me-gaat/
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Tijdens de maanden dat er geen groepsvorming mocht plaatsvinden, zijn alle 

dinsdagavond activiteiten online georganiseerd. Het vroeg wat creativiteit, maar 

uiteindelijk is er een divers aanbod aan online dinsdagavond activiteiten opgezet. 

We hebben spelletjes gespeeld, online friend speed dating opgezet, we hebben 

workshops gegeven in samenwerking met Loesje, we hebben brainstorm 

activiteiten georganiseerd en aan het einde van het jaar hebben we enorm 

bijzondere workshops rondom wensen voor 2021 gegeven. 

 

Wandelingen 
In de zomer was er binnen de corona 

maatregelen meer ruimte voor live 

ontmoetingen met studenten. Er zijn toen 

verschillende wandelingen in Sonsbeek 

georganiseerd, waar Iris met groepen 

studenten ging wandelen. 

In totaal hebben er in de maanden juli, 

augustus en september acht wandelingen 

plaats gevonden. Tijdens de wandelingen was 

er ruimte om elkaar te leren kennen en in 

gesprek met elkaar te gaan.  

 

Start of the week 
In oktober is er gestart met een wekelijkse 

maandagochtend meeting, genaamd ‘start of 

the week’.  Deze wekelijkse activiteit kwam 

voort uit een brainstorm met verschillende 

studenten die allen aangaven structuur te 

missen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen 

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 

werken verbindend en studenten vinden het prettig om een vast punt in de 

ochtend te hebben om de week op te starten.   
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Individuele gesprekken 
In 2020 hebben er 20 individuele begeleiding gesprekken plaats gevonden. De 

onderwerpen liepen sterk uiteen van het verlies van motivatie tot morele 

afwegingen en van rouw tot het zoeken naar de eigen identiteit.  

 

Sociale media 
Tijdens de lockdown in het voorjaar heeft het 

studententeam van Arnhem Student Point 

een nieuwe huisstijl ontworpen. Deze huisstijl 

werd direct geïmplementeerd op alle sociale 

mediakanalen en werd doorgevoerd op de 

website, die tijdens de zomer een update 

kreeg. Vanaf het voorjaar zijn we ook met een 

grotere regelmaat actief op social media 

aanwezig geweest. We zijn gestart met 

culturele tips op maandag, blogs op 

woensdag, weekoverzichten van onze 

community op donderdag en inspiratie-posts 

op vrijdag. Tijdens de zomervakantie hebben 

we wekelijks studenten uitgenodigd om ons 

een kijkje in hun leven te geven via de live 

stories van Instagram. 

We hebben via Instagram een grote 

community opgebouwd die in de loop van het 

jaar steeds actiever werd. Doordat veel van de 

introductie activiteiten geen doorgang konden 

vinden – of online plaatsvonden, werd social 

media de meest gebruikte manier om in 

contact te komen met (nieuwe) studenten.  

Naast Instagram, Facebook en LinkedIn, zijn er 

ook drie verschillende Whatsapp groepen 

gedurende het jaar opgezet.  
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Netwerk 
In de loop van het jaar zijn er verschillende samenwerkingen opgezet buiten de 

eerder omschreven activiteiten en projecten om. Hieronder is een beknopt 

overzicht met de grootste samenwerkingspartners te vinden:  

- Spijker studenten: vanuit het spijker-

kwartier in Arnhem worden er in samen-

werking met de HAN verschillende inclu-

sieve projecten voor Arnhem en Arn-

hemmers opgezet. Ieder half jaar starten 

er groepjes studenten met deze pro-

jecten. Een van deze projecten is ‘stu-

dentenwelzijn’ en Iris ondersteund en 

begeleidt de studenten bij het uitvoeren 

van hun project. In het voorjaar van 2020 

heeft een groep studenten een pro-

gramma ontworpen om studenten on-

line te bereiken via verdiepende vragen 

in de stories van Instagram. Deze vragen 

werden wekelijks gedeeld via de Insta-

gram van Arnhem Student Point. In het najaar heeft een groep studenten een 

internationaal studenten kookboek ontwikkeld.  

- In maart 2020 is er in samenwerking met de D3rde verdieping een activiteit 

genaamd ‘open vuur’ georganiseerd. De bedoeling was dat dit een maande-

lijkse bijeenkomst zou zijn waar inwoners en studenten van Arnhem zich bij 

aan kunnen sluiten. Helaas is het initiatief na één bijeenkomst op 9 maart 

stopgezet vanwege de corona maatregelen.  

- In samenwerking met Nicole Schubert van de Studentenkerk in Nijmegen en 

Jorcho Vlijmen van de HAN is er een opzet voor een verstillende en beteke-

nisvolle cursus voor medewerkers van de HAN gemaakt. De ontwikkeling 

hiervan loopt door in 2021 en de uitvoering gaat van start zodra er mogelijk-

heden zijn voor offline bijeenkomsten.  

- HAN city deal kennis maken is een initiatief vanuit verschillende (landelijke) 

organisaties. Ieder jaar wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor verschil-

lende projecten. Studenten strijden in groepjes tijdens een tweedaagse chal-

lenge om de beste projectopzet en het winnende project wordt uitgevoerd 

vanuit de subsidie. Iris werkte samen met dit initiatief en was de projectleider 

van het onderwerp ‘studenten welzijn tijdens de Covid Crisis’. Vanwege de 

coronamaatregelen werd de tweedaagse challenge uitgesteld naar 2021.  

- In samenwerking met de HAN, de stu-

dentenkerk en de Radboud Universiteit, 

werd er in november – tijdens de week of 

the international student - een online bij-

eenkomst over mental health georgani-

seerd. Dit initiatief wordt vervolgd in 

2021.  

- De introductiedagen in 2020 waren an-

ders dan anders. Veel van de gebruike-

lijke offline activiteiten konden geen 

doorgang vinden. Voordat alle corona-

maatregelen in werking traden, was er in 

februari 2020 een introductiemarkt voor 

nieuwe studenten aan de HAN. In de zo-

mer werden er online introductiedagen 

georganiseerd waarvoor Iris en het stu-

dententeam verschillende filmpjes heb-

ben gemaakt ter introductie van ASP. Bij 

ArtEZ werden er live welcome days voor 
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internationale studenten georganiseerd. Iris heeft hier een presentatie ge-

houden, op de informatiemarkt gestaan en een workshop georganiseerd. In 

oktober was er een online introductie bij Hogeschool van Hall Larenstein.  

- Iris neemt deel aan HAN studiesucces, het gedeelte van de HAN dat zich be-

zighoudt met studentbegeleiding. Ze neemt onder andere deel aan de verga-

deringen, heeft een plek in de nieuwsbrief en op de website van de HAN 

- Iris heeft in het najaar van 2020 nauw samengewerkt met de decaan van Ar-

tEZ, Nicoline Lodeweges.  

Scholing Iris  
In 2020 heeft Iris verschillende activiteiten ondernomen ter bevordering van haar 

professionaliteit. Hieronder een korte opsomming 

- Iris heeft twee online cursussen gevolgd bij Driessen: “presenteren als een 

pro” en “hoe maak ik een online cursus?”.  

- Er waren in 2020 verschillende online bijeenkomsten van het landelijk net-

werk studentenwelzijn, waar Iris deel aan neemt.  

- Deelname aan vrijwel alle bijeenkomsten van het Landelijk Beraad Studen-

tenpastores (LBS). Iris is in de loop van 2020 ook aangetreden als secretaris 

voor het LBS en heeft geholpen bij het opzetten van de najaar conferentie in 

November.  

- Deelname aan de online wereldconferentie over Student Chaplaincy op 30 

juni.  

- Deelname aan een online conferentie voor geestelijk verzorgers aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek.  

- Iris is lid van de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers en wordt via hun mails 

en tijdschriften op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen in het 

veld.  

In de media  
Naast eerder in dit jaarverslag genoemde publicaties die zich richtten op specifieke 

projecten, zijn er ook twee algemenere artikelen over Iris en ASP verschenen.  

- Het medium van de HAN schreef een artikel over het werk van ASP en wat 

studenten er kunnen vinden: https://medium.com/sambyhan/tijd-voor-

trage-vragen-bij-arnhem-student-point-2720e343ac00 

- Walter Burgering schreef een boek over 

het studentenpastoraat, waar in 12 inter-

views het belang van deze werksoort 

wordt beschreven. Iris heeft hier een 

plek in gekregen. Het boek heet ‘zinzoe-

ken en zijn’ en werd op 26 juni gepresen-

teerd in Utrecht.  

- Wij verstuurden zelf iedere twee maan-

den een nieuwsbrief naar een grote 

groep mensen die zich via de website 

hebben ingeschreven.  

 

 

 

https://medium.com/sambyhan/tijd-voor-trage-vragen-bij-arnhem-student-point-2720e343ac00
https://medium.com/sambyhan/tijd-voor-trage-vragen-bij-arnhem-student-point-2720e343ac00
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3. Financieel Jaarverslag 2020 
 

Het kalenderjaar 2020 was een spannend jaar voor het ASP. In 2019 heeft de 

stichting veel van haar reserves ingezet om de continuïteit van de activiteiten en 

de inzet van Iris te borgen. Een constructie die, financieel gezien, voor de lange 

termijn niet houdbaar zou zijn. Daarnaast is het onwenselijk om als kleine stichting 

het risico van werkgeverschap te dragen. In 2020 heeft de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN), op basis van het meerjarenplan van ASP, de toezegging gedaan 

het grootste deel van de salariskosten van Iris te zullen dragen. Daarvoor zijn wij 

hen uiteraard zeer dankbaar. Daarnaast is Iris in dienst gegaan bij PKN. Daarmee 

vervalt het risico van werkgeverschap bij ASP. ASP blijft wel deels verantwoordelijk 

voor de salariskosten. 

In de loop van 2020 heeft ASP wederom geld geleend bij de Stichting Vrienden van 

ASP om voldoende liquide middelen te hebben. In december 2020 heeft PKN de 

vergoeding voor de loonkosten van Iris vastgesteld en uitbetaald. Hiermee is het 

eigen vermogen van ASP weer toegenomen tot een minimaal wenselijk niveau. In 

2021 zal de lening worden terugbetaald. 

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet om ASP financieel weer gezond te krijgen. In 

2021 zal het bestuur actief blijven zoeken naar financiële middelen. Dat is nodig 

om vaste lasten, een deel van het salaris van Iris en de projectkosten te kunnen 

dekken. 

 

 

 

 

 

Financiële gevolgen coronamaatregelen 
Het aantal deelnemers aan activiteiten was in 2020 heel hoog. De verwachting was 

dan ook dat dit tot hogere projectkosten zou leiden. Dat was echter door 

Coronamaatregelen niet het geval. Ook aan reclame en PR is minder uitgegeven. 

 

Ilona Baltussen, Penningmeester 
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A. Exploitatieresultaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Balans 

 
 

 

  

Exploitatie 2020 2019 2018

INKOMSTEN

Bijdrage projecten 2.790€            7.600€            -

Subsidies en giften 49.744€          10.254€          6.170€            

Overige baten -€                 -€                 -€                 

Rentebaten -€                 -€                 -€                 

Totaal Inkomsten 52.534€          17.854€          6.170€            

UITGAVEN

Kosten pastor en stagiairs 33.439€          20.195€          3.300€            

Huur Kastanjelaan 22E 3.108€            3.092€            3.040€            

Verzekeringen 255€                255€                218€                

Overige kosten 70€                  869€                504€                

Abonnementen en contributies 150€                150€                -€                 

Projecten 3.274€            3.275€            4.511€            

Reclame en PR 71€                  493€                448€                

Website en IT 99€                  193€                433€                

Bankkosten en Overige kosten 180€                912€                234€                

Totaal Uitgaven 40.646€          29.434€          12.688€          

RESULTAAT BOEKJAAR 11.888€          11.581-€          6.518-€            

Balans 31-dec-20 31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Inventaris 1€                     1€                     1€                     

BELEGGEN EN SPAREN

Spaarrekening 426€                6.436€            12.936€          

Obligaties -€                 -€                 -€                 

VLOTTENDE ACTIVA

Bank rekening courant 25.754€          7.431€            1.111€            

Vorderingen -€                 -€                 6.000€            

Overlopende activa -€                 -€                 -€                 

Totaal Activa 26.181€          13.868€          20.048€          

PASSIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Lening Vrienden ASP 14.400€          5.400€            

EIGEN VERMOGEN 11.781€          8.468€            20.048€          

Totaal Passiva 26.181€          13.868€          20.048€          
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4. Partners 2020 

 

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/  

 

 
Rozet 
https://www.rozet.nl/  

 

 
International Student Cirkel ArtEZ 

 

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

 

https://www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl/
https://www.rozet.nl/
https://www.ru.nl/studentenkerk/

