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De Stichting Emmense Uitdaging is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 674 95 389 en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onderstaande Founders en Sponsors: 

   

 

 
 

GH-Consultancy 

 

02-01 Begeleiden/opleiden van Veronique M. (Li) 
vanuit UWV en  
Jurjen B. (Re) vanuit Gemeente op een 
werkontwikkelplek, 3 maanden. (2 matches)  

 € 3.520 

 € 3.520 

02-01 25 timers en energiezuinige (spaar-) lampen vanuit de 
Spullenbank beschikbaar gesteld tijdens een cadeau-

actie in het centrum van de Gemeente Emmen. 

€ 50 

15-01 Steun voor een speciale bus voor de Mytylschool. Via 
Nieuwsbrief uitgezet bij 900 relaties en alle bekende 
Maatschappelijke- en Vrijwilligers- organisaties in Emmen. 
2 matches, want  

ook € 250 door GH-Consultancy laten sponsoren. 

 
 

€ 150 
 

€ 250 

16-01 BenBellen gaf een laptop aan inloopcafé Sedna in 
Klazienaveen om ouderen, laaggeletterden en 
sociale statushouders de kans te geven om te 
oefenen met “de computer” en met internet. 

€ 200 

22-01 Aanhanger van de Gemeente Emmen geregeld 
voor stichting CHO50+ voor het vervoer van 
spullen. 

€ 50 

24-01 De gemeente Emmen gaf een springkast en een 
dikke mat aan Sporthal Erica. Te gebruiken door alle 
sporters. 

€ 300     

31-01 Area Reiniging bood Terre des Hommes een etalagepop aan, te 
gebruiken tijdens hun “modeshows” voor het goede doel. 

 

€ 150  

02-02 Joop van Luit’s plan/gedachtengoed om een pop-up-winkel/inloopcafé/ 
ontmoetingsplek te starten doorgezet naar het “Plan-B-project van 
Alya Assen (vermijden/verminderen winkelleegstand). 

€ 100  

 

07-02 Stichting Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje 
kreeg van Area Reiniging een nieuwe laptop 
aangeboden. 
 

€ 500  
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16-02 Fellowship of Mother Earth in contact gebracht met mevrouw José 
Adam-van Geijn (eigenaresse van Zorgonderneming Eigen Pad) voor 
het uitbouwen van een ASS netwerk.  

€ 100 

22-02 GreenDrinks bij Toolbox-Emmen. 38 deelnemers kregen info over deze 
Social Company, waarin veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans krijgen en worden begeleid naar zelfstandig ondernemerschap  

(1 match) 

€ 950 

01-03 Verlenging begeleiding Veronique M. vanuit UWV en Jurjen B. vanuit 
Menso/Gemeente op een werkontwikkelplek, 3 maanden. (2 matches) 

€ 3.520 
€ 3.520 

01-03 Stichting OSOG kreeg een 2e nieuwe laptop van Area 
Reiniging. 

€ 500  

02-03 Kantoormeubilair van Sedna De Velden vond een 
nieuwe bestemming bij Bewonersbedrijf Op Eigen 
Houtje.  
Vervoer werd geregeld door Het Goed. 
(2 matches) 

€ 400 
 
 

€ 100 

08-03 GreenDrinks bij Menso, het verzelfstandigde bemiddelingsbedrijf 
vanuit de Gemeente om langdurig werklozen uit de bijstand te 
begeleiden naar betaald werk (42 deelnemers =1 match). 

€ 1.050 

09-03 Na bemiddeling van de Emmense Uitdaging bezorgde D66-Emmen In 
het kader van NLDoet een groep bewoners van “De Trans” een 

prachtige middag. 

€ 200 

09-03 Na bemiddeling van de Emmense 
Uitdaging schilderde Olijslager in het 
kader van NLDoet een tuinhuisje bij 
Stichting “De Trans”. 

€ 1.000 

12-03 World of Birds Foundation in contact gebracht met VIP Emmen voor 
de vraag naar vrijwilligers. 

€ 80 

12-03 De Zonnebloem in contact gebracht met VIP Emmen voor de vraag 
naar vrijwilligers. 

€ 80 

12-03 Eerlijk Drenthe in contact gebracht met VIP Emmen voor de vraag 
naar vrijwilligers. 

€ 80 

12-03 Stichting “Wij hebben buren” in contact gebracht met VIP Emmen 
voor de vraag naar vrijwilligers. 

€ 80 

12-03 Gehandicapten Sport Club in contact gebracht met VIP Emmen voor 
de vraag naar vrijwilligers. 

€ 80 
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12-03 Muziektheater Niet Remmen in contact gebracht met VIP Emmen voor 
de vraag naar vrijwilligers. 

€ 80 

16-03 3Axi-R&D, initiatief binnen Toolbox, nam een 
kopieerapparaat en een printer in ontvangst, 
beschikbaar gesteld door Fuhler Wegenbouw. 

€ 300 

20-03 “Stichting Life” gaf een financiële bijdrage in de opstartkosten van het 
Nachtwacht-project. Een groep kunstschilders wil in het voormalige 
giraffe-huis van de dierentuin de Nachtwacht 1-op-1 naschilderen. 

€ 500 

23-03 Wensstichting Drenthe kreeg juridisch advies van advocatenkantoor 
Janny de Graaf: “Hoe om te gaan met het weigeren van toestemming 
van 1 van gescheiden ouders voor de realisatie van een kinderwens’. 

€ 200 

21-03 Sigrids Garden stelde 12 stoelen beschikbaar aan 
het Museum of Contemporary Tibetan Art.  

€ 200   

26-03 Voor mogelijke support voor de MH17-kraanvogelexpositie (verhuist in 
2018 naar Hilversum) de organisatoren in contact gebracht met de 
Utrechtse Uitdaging. 

€ 200 

28-03 Meubilair, aangeboden door Verzekeringscollectief, 
overgedragen aan Stichting New Dutch 
Connections. 

€ 400 

28-03 3 archiefkasten van Verzekeringscollectief 
overgedragen aan judovereniging Uki Waza. 

€ 150 

29-03 Stichting “Terre des Hommes” gratis deelname aan “Emmen Goes 
Eco” aangeboden om bekendheid en zichtbaarheid te vergroten. 

€ 50 

29-03 Stichting “New Dutch Connections” gratis deelname aan “Emmen Goes 
Eco” aangeboden om zichtbaarheid te vergroten en trainers/maatjes 
te werven. 

€ 50 

29-03 Bewonersbedrijf “Op Eigen Houtje” 
kreeg van Hotel Ten Cate 6 
kunstleren stapelstoelen en 7 tafels 
voor in de ontvangstzaal. Meer 
stoelen zijn toegezegd na afronding 
van de interne verbouwing van het hotel.  

€ 160 
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29-03 Stichting “Op ’t Stee” (hulp aan asielzoekers in nood via 
de Bed, Bad, Broodregeling) blij gemaakt met 40 
topdekmatrassen van Hampshire Hotel-Emmen. 
Een deel bleef in Emmen, een ander deel ging naar een 
zusterorganisatie in Groningen 

€ 200 

06-04 Stichting “New Dutch Connections” ontving 8 stoelen 
en 2 bijzettafels van Webba. 

€ 150 

06-04 Quality-ICT installeerde bij “New 

Dutch Connections” op 10 
desktopcomputers software, leverde 
toetsenborden & muizen en legde 
een PC-netwerk aan! 

€ 600 

12-04 GreenDrinks i.c.m. HET Duurzame Event in Assen. Vanuit de regio 
Zuidoost Drenthe 18 deelnemers (1 match)  

€ 450 

22-04 Middels de Monarch Rally leverde GH-Consultancy een 
bijdrage aan “Stichting De Vlinderkinderen”. 

 

€ 250 

24-04 Bewonersbedrijf “Op Eigen Houtje” 
kreeg van Hotel Ten Cate 16 
terrasstoelen + 8 terrastafels. 

€ 250 

25-04 Stichting Mooie Mensen kreeg van Recreatiecentrum 
Parc Sandur 80 zit- en rugkussens om te gebruiken 
tijdens het Mooie mensen festival.  
Daarna worden de kussens doorgezet naar stichting 
Catch  (2 matches). 

 
 

€ 100 
 

€ 100 

27-04 Een krimpende organisatie gaf haar “oude” kantoorinventaris aan de 
Emmense Uitdaging, om vernietiging te voorkomen en circulariteit te 
bevorderen. De organisatie wil daar niet mee in de publiciteit, maar 

het is natuurlijk wel een “vette match”. 

 

27-04 Enexis stelde de kelder van haar kantoor tijdelijk beschikbaar voor 
opslag van bovengenoemde kantoorinventaris in de Spullenbank. 

€ 1.000 
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27-04 Stichting Dordtse Kerk in Nieuw-Dordrecht kreeg 86 
stoelen vanuit de Spullenbank. 

€ 450 

03-05 Vanuit UWV is Astrid uit Coevorden voor 3 maanden geplaatst op een 
werkontwikkelplek bij de Emmense Uitdaging. 

€ 3.250    

07-05 “Leger des Heils 50/50” kreeg 5 thermoskannen, 2 
serveertrays, 2 dienbladen, 1 dubbele kapstok, 1 
verrijdbare tafel en 1 kast uit de Spullenbank. 

€ 150    

07-05 Toolbox ontving 5 grote bureaus en 2 folderstandaards uit de 
Spullenbank. 

€ 240 

07-05 Wijkklik Emmerhout ontving 2 archiefkasten uit de 
Spullenbank. 

€ 100   

07-05 Voetbalvereniging Zandpol ontving 7 krukken uit de 
Spullenbank. 

€ 70 

07-05 Het Broeinest ontving 12 thermoskannen, 8 prullen-
bakken en 2 bureauschermen uit de Spullenbank. 
 

€ 150 

07-05 Emco ontving 4 thermoskannen, 1 archiefkast, 21 
afvalbakken, 2 enkele kapstokken en 7 perforators uit 
de Spullenbank. 

€ 235  

07-05 Stichting Cho ontving 3 tafels en 2 dubbele kapstokken uit de 
Spullenbank. 

€ 200 
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09-05 GreenDrinks bij JanReinier De Jong. 42 deelnemers werden 
geïnformeerd over biologisch boeren i.c.m. grootschalige opwekking 
van zonne-energie, de opslag ervan en de handel daarin (1 match). 

€ 1.050  

22-05 Veenloopcentrum Weiteveen ontving 12 stoelen van 
Pors Accountants. 

€ 120  

22-05 Vanuit Menso is Agnes K. voor 3 maanden geplaatst op een 
werkontwikkelplek bij de Emmense Uitdaging. 

€ 3.250 

22-05 Griendtsveenpark kreeg 3 stellingkasten van Olympia 
Uitzendbureau. 

€ 50 

27-05 Via de Emmense Uitdaging leverde GH-Consultancy een bijdrage in de 
organisatie van het “Kinder Kook Festival” in Emmen. 

€ 200 

30-05 Advies uitgebracht aan Bewonersbedrijf “OpEigenHoutje” over het 

gratis kunnen afvoeren van asbesthoudende materialen aan AREA. 

€ 130 

04-06 Museum of Contemporary Tibetan Art kreeg 1 witte stoel en 1 witte 
kapstok uit de Spullenbank. 

€ 30 

11-06 Veronique M. stroomde vanuit de werkontwikkelplek 
bij de Emmense Uitdaging uit naar een betaalde 
baan bij Bebo, Assen. 

€ 8.000 

11-06 Alle Maatschappelijke- en Vrijwilligersorganisaties geïnformeerd over 
het vrijwilligersfestival en opgeroepen om daaraan deel te nemen. 

€ 100 

14-06 GreenDrinks i.c.m. MVO-Conferentie in Assen. 20 deelnemers vanuit 
Regio Zuidoost Drenthe. (1 match). 

Aan GH-Consultancy, 4GreenSupport en WenO-Drenthe kon het MVO-
certificaat worden uitgereikt. (3 matches). 

€ 500 
 

€ 600 

19-06 Workshop verzorgd tijdens BOKD bijeenkomst over 
fondsenwerving. 

€ 250 

21-06 GreenDrinks bij Zonnepark (particulier initiatief om zonne-energie op 
te wekken) + Dorpenzorg (begeleiden en versnellen van zorgvragen 
naar zorgaanbieders). 20 deelnemers (1 match). 

€ 500 
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30-06 De firma Wolbers stelde pallets beschikbaar aan 
Beachpark-Emmen om daar “beachpark-meubels” 
(zie foto) mee te maken. 

 
 

€ 100 

03-07 Het Managementteam van Enexis Emmen bouwde 
(nog als invulling van NLDoet) een opslagschuurtje 

bij Stichting De Trans, leverde daartoe (om niet!) 
zelfs de bouwmaterialen en schakelde voor het 
straatwerk een van haar onderaannemers in. Een 
prachtige invulling van hun Maatschappelijk 

Verantwoord/Betrokken Ondernemerschap! 

 
 

 
 

  

  € 11.000 

04-07 Enexis Emmen stelde de kelder van het kantoorgebouw 
beschikbaar om tot begin september te fungeren als  
“Spullenbank” van de Emmense Uitdaging.  
Drie (!) verhuiswagens vol kantoorinventaris mochten 
daar gedurende 2 maanden worden opgeslagen. 

 
 
 
 

€ 450 

06-07 6 prachtige hoge bloempotten met kunstbloemen vonden 
vanuit de Spullenbank meteen een mooie plek op een 
aantal woonlocaties van De Trans in Emmen. 

€ 120 

06-07 13 felgroene, verrijdbare, stoeltjes vanuit de Spullenbank 
overgedragen aan Stichting De Trans. 

€ 130 

06-07 

09-07 

Aanhanger Gemeente Emmen ingezet voor Gym-
vereniging Nieuw-Dordrecht voor het vervoer van 
spullen. 2 data, 2 matches. 

€ 100 

09-07 Om ook een 4e verhuiswagen vol kantoorspullen op te 
kunnen slaan stelde Sedna haar loods in Klazienaveen 
beschikbaar als aanvullende “Spullenbank”. 

 

€ 500 

11-07 GreenDrinks bij Domesta (woningcoörporatie) over energiebesparende 
maatregelen voor de huurwoningen, de Maatschappelijk Verantwoorde 
benadering van en -zo nodig- hulp aan huurders. 52 deelnemers. 

€ 1.300 

 

11-07 Lokale Omroep ZO!34 ontving uit de Spullenbank 5 krukken om 
in te zetten bij buitenactiviteiten. 

€ 75 
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01-08 Jurjen B. stroomde vanuit de werkontwikkelplek uit naar een betaalde 
baan bij GGZ, Assen. 

€ 8.000 

13-08 VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) de mogelijkheid geboden voor de 
inzet van 2 vrijwilligers. Eén plek daarvan is in ieder geval voor drie 
maanden ingevuld door Jolanda S. Belofte! Zie ook 13-11. 

€ 3.520 
 

13-08 VIP-kandidaat-2 (door overlijden partner en daaraan voorafgaand 5-6 

jaar mantelzorg grote afstand tot de samenleving) gedurende 2 dagen 
begeleid om weer in contact te komen met de samenleving. Conclusie 
van betrokkene: Project komt te vroeg, is nog TE ingrijpend. 

€ 250 

 

20-08 Groenbeheer Rensenpark kreeg de complete kantoor-
inventaris van adviesbureau Vander AA. Wordt ingezet in 
de begeleidingsruimte voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

      € 400 

 

21-08 Voorraad Spullenbank opnieuw uitgebreid met aanvullend meubilair, 
vanaf eind 2017 opgeslagen bij verhuisbedrijf DeLange. Mag alsnog 
worden uitgegeven vanuit bestaande opslag. De opslag gedurende 1½ 
maand heeft een huurwaarde van  

 
 

      € 450      

21-08 Begeleiding van een kandidaat, vanuit Broekmann Re-integratie 
ingezet op een werkontwikkelplek, beoogd voor 3 maanden, na de 1e 
week door kandidaat beëindigd, omdat het “niet bij haar past”. 

€ 300 
 

21-08 Privé aangeboden, zo goed als nieuwe, kleding geschonken 
aan winkel van Terre des Hommes, te verkopen t.b.v. goede 

doelen. 

€ 200 
 

22-08 Verlenging begeleiding WOP’er Agnes (vanuit Menso ingezet op een 
werkontwikkelplek) tot eind september.  

€ 1.750 
 

29-08 Met een particulier aangeboden beeldscherm kon van een desktop een 

complete PC-set worden gemaakt en voor hergebruik worden ingezet. 

€ 150 

31-08 Twee herenkostuums overgedragen aan Terre des Hommes voor 
verkoop in hun winkel. Opbrengst er van gaat naar goede doelen. 

€ 75 

31-08 Aanhanger Gemeente Emmen 3 dagen ingezet voor 
Rotary-Monarch. Fietsen vervoeren van deelnemers 

aan een NL/DE-weekend activiteit. 

€ 150 

01-09 Vanuit Spullenbank naar kantoor Emmense Uitdaging 
aan Columbusstraat: 1 bureaustoel 
Aan Hoofdstraat: 2 grote tafels, 2 onderkastjes, 8 oranje 

stoelen plus 1 groene armleuningstoel 5 matches 

 

€ 50 

€ 250 

mailto:info@emmenseuitdaging.nl
http://www.emmenseuitdaging.nl/


  

 G.D. Huitema, manager  
Postadres: Columbusstraat 32  

7825 VR Emmen 
0591 239 049 of 06 3020 5277 

info@emmenseuitdaging.nl 
http://www.emmenseuitdaging.nl 

 

De Stichting Emmense Uitdaging is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 674 95 389 en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onderstaande Founders en Sponsors: 

   

 

 
 

GH-Consultancy 

 

01-09 Leger des Heils ontving uit de Spullenbank  
6 paarse stoelen (Li) 
en 1 middelhoog roldeurkastje (Re). 2 matches 

 
€ 100 
€ 50 

13-09 GreenDrinks bij Vriend Duurzaam in Coevorden. 36 deelnemers 
werden geïnformeerd over de totstandkoming van het volstrekt 
energie-neutraal nieuwe bedrijfspand. 1 match 

 

€ 900  

17-09 Stichting De Trans ontving uit de Spullenbank een groot aantal 
koffie- en theekannen, alsmede een 10-tal fotolijsten. 2 matches  
Een van de “kinder”-locaties ontving 4 stoelen, een speeltoestel en 2 
lage, witte, stoelen. 3 matches 
 

€ 100 

€ 210  

17-09 3 Repaircafé’ s ontvingen uit de Spullenbank ieder een 

brandblusser en EHBO-doos. 
voor Klazienaveen tevens 2 prullenbakken en een 
schuifdeurkastje 5 matches 

 

      € 60 
 

€ 60 

18-09 Start van uitgifte van kantoorinventaris uit de Spullenbank: 
Growing Emmen: Ruilde vast meubilair en middelhoge kasten in 
voor 10 in hoogte verstelbare bureausets, 7 roldeurkastjes, 1 ronde 
tafel, 19 oranje stoelen, 4 zwarte- + 6 groene vergaderstoelen. 

Emco-Parkonderhoud: Conferentietafel 2x2, onderkastje, 
folderkast, prikbord + Whiteboard 
Parkservice: Prikbord, onderkastje en een hoge roldeurkast  
16 matches 

 
 
 

€ 2.385  

 
€ 250 

 
€ 150 

19-09 Gymvereniging Klazienaveen geadviseerd om hulp te zoeken van AKE 
voor de productie van een decorstuk (“tijdmachine”) voor hun 
jubileumvoorstelling. 

€ 50  

24-09 
t.e.m.  
27-09 
 
 

De hele week uitgifte van kantoormeubilair vanuit de Spullenbank. 
Aanhanger van de Gemeente Emmen 4 dagen 
ingezet voor vrijwilligersorganisaties om spullen te 
kunnen afhalen. 

 
€ 250 

Uitgegeven vanuit de Spullenbank aan: 
Nachtwacht: 2 roldeurkasten-hoog, 11 designstoelen, radio, 2 
prikborden, 2 onderkastjes, 3 grote tafels, 1 roldeurkast midden, DE-
koffieautomaat, 38 prullenbakken. 
LegerDesHeils: Serveertrolley, kapstok, klein wit tafeltje, bureau + 4 
theekannen 
De Klink: Foldertrolley, 3 stekkerdozen, 2 complete bureausets+ 2 
extra onderkastjes, 1 whiteboard, 1 hoge roldeurkast, 

Toolbox: vergaderstoelen 5zwart + 7groen + 4oranje + 7 theeglazen 
AKE: Schildersezel, waterkoker. 
50/50 Workcenter: flipover, bestek, 5 vergaderstoelen. 
World of Birds:  3 hoge roldeurkasten, 4 bureausets compleet, 
bureaustoel, 1 vergaderstoel groen, baliebureau, hanglamp groot, 
pedaalemmer, 2 bijzettafels, 10 prullenbakken  

 
€ 1.215 

 
 

€ 165 
 

€ 540 
 

€ 330 
€ 30 

€ 130 
€ 1.235 
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Humanitas: 14 groene vergaderstoelen, roldeurkast middelhoog. 
SVBC: 1 grote roldeurkast, 1 middelhoge roldeurkast, kapstok. 
Zonnige Start: 1groene+1oranje stalen kapstok + 4 prullenbakken. 
Op Eigen Houtje: Flipover, roldeurkastje klein, 4 prullenbakken. 
TIP: 1 grote schuifdeurkast, 2 bureausets compleet. 
My First Car: 2 middelhoge roldeurkasten. 
EOP-Klazienaveen: 5 middelhoge roldeurkasten, onderkastje, 42 

plastic prullenbakken, 4 metalen prullenbakken. 
De Trans:  4 oranje kubussen, 5 verschillende kleuren letters. 
VV Zandpol: 2 middelhoge kastjes. 
Personele inzet van Coördinator Projecten bij de uitgifte: 4 dagen van 
5 uur tegen € 30/uur maatschappelijke waarde 
Totaal: 60 matches 
 

€ 355 
€ 190 
€ 50 

€ 115 
€ 500 
€ 150 

 

€ 650 
 

€ 100 
€ 150 
€ 600 

    

26-09 BMN Emmen bood 7 werkbroeken en 7 paar werk-
schoenen aan die uit hun assortiment gaan. Aan 
Project 50/50 van het Leger des Heils uitgezet. 
Mensen worden daar opgevangen en begeleid naar 
herintreding op de arbeidsmarkt, werken met hout 

en metaal (en de machines. 

€ 245 

28-09 Aanhanger Gemeente Emmen 2 dagen plus het 

weekend ingezet voor fietstocht Stichting Beat 
Duchenne 

€ 200 

29-09 
30-09 

Bijdrage (opbouw, transport, afbouw) aan de 
SamenLoop voor Hoop in Coevorden.  

€ 200 
   

02-10 
 

Zonnige start: Bureaustoel + 2 onderkastjes. 
50/50 Workcenter: 6 grote tafels, 1 roldeurkast hoog, 2 roldeur-
kasten klein, 10 zwarte vergaderstoelen, warmhoudpot 7 matches 

€ 75 
€ 880 

  

02-10 
 

Voor 3 organisaties (Twessers, Aareon, Domesta) workshop MVO-
certificering gegeven, Broekmann en Printrunners telefonisch 
begeleid. 

5 matches 

€ 360 
€ 200 

05-10 
 

AKE: Tafel, Roldeurkast middelhoog. 
Buurtvereniging Klazienaveen: Roldeurkast hoog 
Zonnige Start: Bureauset compleet 
Zwembad de Zwoai: 8 oranje stoelen, 1 oranje barkruk 
Rode Kruis: Roldeurkast middelhoog. 7 matches 
 

€ 175 
€ 100 
€ 150 
€ 130 
€ 75 

09-10 Hospice ontving 2 bureaulampen en 2 hoge prullenbakken met 
perforatie voor de 2 additionele kamers. 2 matches 

€ 50 
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10-10 Bijeenkomst in het kader van de Dag van de Duurzaamheid 
georganiseerd met 80 deelnemers, thema “Van Duurzaam- naar 
Betekenisvol Ondernemen”. 1 match 
Aan 7 organisaties het MVO-certificaat uitgereikt  7 matches. 

 
 

€ 2.000 
€ 1.400 

13-10 Bijdrage (opbouw, transport, afbouw) aan het 10-jarig jubileum van 
Sigrid’s Garden (inloophuis voor mensen die kanker hebben, hadden 

of gezinsleden die er mee te maken hebben/hadden). 

€ 200 

23-10 Aanhanger van de gemeente Emmen ingezet voor meubelvervoer uit 
Spullenbank naar Stichting Cho50+. 
Uitgegeven: Ronde tafel; 2x vergadertafel 160x160; 2 staande 
lampen; 1 roldeur-kastje-laag + 1 roldeurkast-hoog. 6 matches 
 

€ 100 
 
 

€ 420 

23-10 Buitenbord vanuit Spullenbank overgedragen aan Repaircafé 

Klazienaveen. 
€ 50 

23-10 Wensboom overgedragen aan de Blerick, die er 2 maanden 
lang mooie dingen voor de bij hen verzorgde ouderen mee gaat 
doen. 

In december gaat de wensboom over naar Stichting De Trans 
en blijft daar dan ook. 

€ 100 

 

€ 100 

23-10 Tourist Info Punt haalde 2 grote vergadertafels met wit blad. 
Nam en-passant mee: 2 prullebakken plus 1 spiegel  
Plus een uitvouwbare flyer-standaard.. 

€ 150 
€ 30 
€ 30 

23-10 Stichting “Emmen Maak Het Mee” ontving vanuit de Spullenbank:  
2 middelhoge roldeurkasten; 4 bureau’s; 1 losse bureautafel; 3 
onderkastjes; 4 zwarte vergaderstoelen (en haalt de laatste 2 nog op 
bij Growing Emmen); 1 grote rode-1 en 2 kleinere witte 
plafondlampen; 1 groot + 1 klein whiteboard; 1 prikbord; 1 Curver 
afvalbak (wit); 6 prullenbakken plus 3 grote fotolijsten. 11 matches 

 
 
 
 
 

€ 1.185 

24-10 Groep “Beweegroute Holtingerhof-DeKuil” vroeg een vrijwilliger 
die als projectleider/trekker zou willen fungeren. Verzoek doorgezet 
naar VIP, als “Vrijwilligersbank” aan ons verbonden. 

 
 

€ 100 

26-10 Stichting Emmen Maak Het Mee ontving vanuit de Spullenbank bij 
Enexis: 1 onderkastje; 1 groene kapstok; 1 flipover op wieltjes, een 
magnetron, 2 verlengsnoeren, de waterkoker en een restdoos met 
onder andere wijnglazen. 6 matches 

 
 
 

€ 120 

30-10 IJsvereniging De Volharding op Erica ontving een wandklok en 4 
staande kapstokken 2 matches 

€ 75 

mailto:info@emmenseuitdaging.nl
http://www.emmenseuitdaging.nl/


  

 G.D. Huitema, manager  
Postadres: Columbusstraat 32  

7825 VR Emmen 
0591 239 049 of 06 3020 5277 

info@emmenseuitdaging.nl 
http://www.emmenseuitdaging.nl 

 

De Stichting Emmense Uitdaging is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 674 95 389 en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onderstaande Founders en Sponsors: 

   

 

 
 

GH-Consultancy 

 

01-11 

 

Stagiaire @EmmenseUitdaging/4GreenSupport wordt in november en 
december (8 weken) 4 uren/week ingezet bij Stichting CHO50+ voor 
PR&Communicatie. 

€ 320 

07-11 

 

EOP-Klazienaveen ontving uit de Spullenbank 3 
“druppel”-bureaus. 

€ 225 

13-11 Jolanda S. als vrijwilliger ingezet als Coördinator Projecten, primair 
t.b.v. uitgifte uit Spullenbank (tot eind 2018). 

€ 1.760 

14-11 Via UWV een werkontwikkelplek aangeboden aan en voor 3 maanden 
ingevuld door Kirsten W. 

€ 3.250 

15-11 GreenDrinks bij Broekmann Reïngratiediensten. Volledig in het teken 

van duurzame inzet van mensen in bedrijven, strevend naar een 
Inclusieve Maatschappij. 40 deelnemers, 1 match. 

€ 1.000 

19-11 Gymvereniging Klazienaveen geadviseerd om voor een 2e decorstuk 
voor een jubileumuitvoering (een “hippie-bus”) contact op te nemen 
met AKE.  

€ 80 

20-11 IJsvereniging Barger Oosterveen kreeg een hoge kapstok en Voetbal 
vereniging Zwartemeer een middelhoge roldeurkast uit de 
Spullenbank (2 matches). 

€ 25 

€ 75 

21-11 De Nachtwacht ontving uit de Spullenbank 5 witte barkrukken + 1 
oranje, 2 grote witte lampen, het zelfbouw bureau-eiland van Growing 
Emmen en een 10-tal verlengsnoeren (4 matches). 

€ 250 

28-11 Beursvloer-resultaten: 

01:. Area Reiniging biedt Waterpolovereniging Emmen aan om 
medio 2019 het afval tijdens het internationale toernooi gratis af te 
voeren. 
02A: Area Emmen biedt Griendtsveenpark 6 containers aan voor 

opslag van voer voor hun dieren. 
02B: Area Emmen biedt Leger des Heils 10 containers aan voor 
opslag van spullen. 
02C: Area Emmen biedt Info punt KNGF 4 containers aan voor de 
inzameling van plastic doppen. 
02D: Area Emmen biedt Waterpolo de Kikker 10 containers aan 
voor opslag van spullen. 
03: 2 fotolijsten werden overgedragen aan de 8-Maart-Groep  
04: 2 douchecoaches werden overgedragen aan Sigrid’s Garden.  
05: 6 sets Timers & Spaarlampen gingen naar onbekende 
belanghebbenden .  
06: EOP Parc Sandur ontvangt een versterker plus 2 100W-boxen. 
07: Griendtsveenpark biedt De Nachtwacht van Emmen een 
verrijdbare tentoonstellingswand. 

 

€ 2.000 
 
 

€ 240 

 
€ 400 

 
€ 160 

 
€ 400 

 
€ 10 
€ 15 

 
€ 60 

€ 250 
€ 1.000 
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08: Stichting van Huus biedt personenvervoer in TukTuk’s aan van 
en naar bejaardentehuizen aan Icare. 
09: De Nachtwacht van Emmen biedt De Trans een middag aan 
om te gaan schilderen met cliënten. De Trans biedt de Nachtwacht 
een rondleiding aan. 
10: UCprint.nl biedt Griendtsveenpark 500 enveloppen A5 plus 

visitekaartjes aan. 
11: De Trans stelt haar zwembad beschikbaar voor een 
verwenmiddag van deelnemers bij Sigrid’sGarden.. 
12: Rotary Monarch biedt de Trans hulp aan met de aanleg van 
Belevingspad.  
13: Gilly Lokerse biedt de Nachtwacht van Emmen op 20 
december voor 50 personen koffie aan.  
14: WenO-Drenthe biedt Home Start een workshop aan over 
grenzen van vrijwilligerswerk. 
15: De Nachtwacht Emmen biedt Hospice oefenschilderijen van 
delen van de Nachtwacht aan ter decoratie van de nieuwbouw.  
16: 4GreenSupport biedt Rolstoelbasketbal Emmen hulp aan met 
de ontwikkeling van inzet Social Media  
17: Area Reiniging biedt Wijkklik Emmerhout 2 dozen A4 

kladblokken aan. 
18: Sunny & Coosje Contactclown biedt de Trans een 
workshop/gastles aan. 
19: UCPrint.nl biedt GSC Emmen 500 visitekaartjes aan  
20: WenO-Drenthe gaat GSC helpen om contact te maken met 
verschillende doelgroepen. 
21: WenO-Drenthe biedt Wijkklik Emmerhout oude printers, harde 

schijven, computerspullen. 
22: Alberts Advies Sociaal Domein biedt Van Huus advies aan hoe 
je “de overheid” beter kunt benaderen. 
23: Markt Emmen biedt Sunny & Coosje Contactclowns een 
kraam aan voor op de markt voor het goede doel Roemenië. 
24: De Trans biedt een zaaltje aan Rolstoelbasketbal Emmen met 
als tegenprestatie een demonstratie rolstoeldans. 
25: Ark DMC biedt GSC Emmen adviesgesprek aan ter verbetering 
van hun PR en promotie 
26: Icare en De Trans gaan 369 vrijwilligers van beide stichtingen 
verbinden, faciliteren en onderling kennis uitwisselen. 
27: Wijkklik Emmerhout biedt Stichting Van Huus hulp bij 
websitebouw en content plaatsen. 
28: De Trans bood aan het eind een cadeautje aan voor de 10 hoek-
mensen en organisatoren van de Beursvloer als blijk van waardering  

 
€ 200 

 
€ 150 

 
 

€ 125 

 
€ 100 

 
1.500 

 
€ 150 

 
€ 300 

 
€ 250 

 
€ 150 

 
€ 30 

 
€ 250 

 
€ 50 

€ 300 
 

€ 200 

 
€ 200 

 
€ 250 

 
€ 500 

 
€ 300 

 
€ 7.380 

 
€ 200 

 
€ 150 
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30-11 Tourist Info is verhuisd en kon veel spullen niet 
meenemen. Project 50/50 van het 
Leger des Heils kreeg een mooie kast 
(zonder inhoud) voor hun naaiatelier 
en een koelkastje. 

€ 250 

13-12 GreenDrinks van “De Meukvrije Slager” bij Schaapskooi en Restaurant 

Bij Wollegras in het Bargerveen. Drie prachtige, elkaar aanvullende 
duurzame, biologische, maatschappelijk verantwoord ondernemende 
partijen informeerden de 41 deelnemers over hun insteek. De laatste 
GreenDrinks van 2018, maar de mooiste! 1 match. 

€ 1.025 

20-12 Project 50/50 van het Leger des Heils ontving uit de 
Spullenbank de laatste 2 druppelbureau’s, een koelkastje, 4 
prullenbakken en een setje 30W-boxen. 

€ 250 

   

02-07 Stichting WijkKlik-Emmerhout vroeg de Emmense Uitdaging -gratis- om hulp van 

een notaris bij het maken van de oprichtingsstukken, maar heeft daar achteraf zelf 

in voorzien. 
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