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Van het bestuur

Slingerbeurs 2019 
Op 8 maart 2019 vond de 11e Slingerbeurs plaats in 
de grote hal van het ROC. Vertegenwoordigers van 
52 bedrijven boden hun kennis en kunde ‘om niet’ 
aan aan Hengelose maatschappelijke organisaties. 
Daarnaast deden ook ruim 20 eenmansbedrijven op 
dezelfde wijze een aanbod. In een aantal gevallen 
werd er een groepsgewijs aanbod gepresenteerd van 
achter één statafel: bijvoorbeeld door samenwerkende 
middenstandszaken uit de Drienerstraat e.o. Ook de 
Hengelose Serviceclub “de Lions” bood verschillende 
mogelijkheden aan vanuit hun achterban c.q. leden. 
Het presenteren van manuren, kennis, diensten of 
materiaal door meerdere aanbieders tegelijk, blijkt een 
effectieve en tijdbesparende aanpak te zijn. 
De 102 Hengelose maatschappelijke organisaties 
(sport, cultuur, wijkwerk, welzijn, educatie, zorg 
e.d.) deden er hun voordeel mee: er werden 350 
matches gesloten die in de loop van het jaar 2019 
tot uitvoering zijn gekomen of binnenkort nog zullen 
komen. Als ervoor betaald had moeten worden 
was dat opgelopen tot ruim € 160.000. Al die 
bedrijven, organisaties en zzp’ers verdienen onze 
grote waardering. Deze vertegenwoordigers van het 
Hengelose bedrijfsleven ondernemen mét een sterke 
mate van maatschappelijke betrokkenheid. 

2019, het jaar van de verbreding van de 
activiteiten van de Slinger Hengelo
Naast de succesvolle jaarlijkse Slingerbeurs heeft de 
Slinger Hengelo in de loop van het jaar 2019 nieuwe 
activiteiten opgestart. Zoals in onze Agenda van de 

Toekomst vermeld staat zijn we begonnen met de 
uitvoering van de nieuwe programmalijnen:
• De EntreeMakers, waarbij wij samen met de 

gemeente Hengelo proberen om kwetsbare 
jongeren te helpen bij het vinden van werk. Wij 
benaderen de bedrijven die een werkplek willen 
bieden aan jongeren en hebben negen bedrijven 
uit ons Slinger-netwerk bereid gevonden om een 
dergelijke jongere een kans te bieden. Er zijn 
twee jongeren die een werkervaringsplek hebben 
gekregen. 

• De MatchMakers, waarbij wij complexe klussen, 
waarvoor meerdere bedrijven in en om Hengelo 
tegelijkertijd nodig zijn, tot een goed einde brengen. 
Zo hebben wij, door inschakeling van meerdere 
aanbieders, kunnen bijdragen aan het realiseren 
van een losloopveld voor honden, aan een betere 
ruimte in een dierenasiel en aan enkele activiteiten 
voor de samenwerkende carnavalsverenigingen 
(Stichting Carlo). Ook hier blijft de Slinger Hengelo 
werken met gesloten beurs.

• De Slingermarkt, waarbij we een digitale 
marktplaats voor vrijwilligerswerk voor de 
Hengelose gemeenschap (www.slingermarkt.
nl) hebben gelanceerd in samenwerking met het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo, de Stichting 
Hengelo Promotie en Netgemak. Vragers en 
aanbieders kunnen zich online aanmelden voor 
éénmalige klussen of evenementen. De bekendheid 
van deze mogelijkheid dient nog vergroot te 
worden. Slingerteam

Daarnaast blijft natuurlijk de jaarlijkse Slingerbeurs, 
onze 1e programmalijn, bestaan. Wij blijven de beurs 
beschouwen als onze kernactiviteit en zullen die steeds 
blijven verbeteren zodat we nog dienstbaarder kunnen 
zijn aan de Hengelose bedrijven en maatschappelijke 
organisaties.

In een landelijk convenant hebben een aantal 
bedrijven, samen met de minister van VWS, afspraken 
gemaakt om ook vanuit het bedrijfsleven waar mogelijk 
iets te doen aan het maatschappelijke probleem van 
de eenzaamheid van mensen. De gemeente Hengelo 
heeft in het najaar van 2019 de Slinger gevraagd om 
een bijdrage te gaan leveren aan de voorgenomen 

acties in Hengelo om iets te doen aan dit probleem. 
Wij hebben daar positief op gereageerd en in het jaar 
2020 zullen we daarvoor enkele bijzondere activiteiten 
organiseren. We hopen dat ons netwerk van Hengelose 
bedrijven en organisaties hierin wat zal kunnen 
betekenen.
 
Een mooie, diverse groep vrijwilligers 
De Slinger draait vooral op een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Deze groep van ongeveer 10 personen 
met daarnaast een professionele projectleider (voor 
gemiddeld één dag per week) en een actief bestuur, 
dragen dit particuliere initiatief. Er zijn vrijwilligers die 
tussen twee banen door een tijdje vrijwilligerswerk 
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De organisatie

Bestuur 
Voorzitter  Frank Kerckhaert
Penningmeester  Joris Hegeman (tot 01-09 Annemieke Wolff) 

Bestuursleden
Rabobank Centraal Twente  Robin Geerdink (tot 01-09 Albert Abbing) 
Xpertise Wonen  Ludan Schmid
Carintreggeland  Jeroen Kleinjan
Wijkracht  Cevdet Örnek (tot 01-09 Esther van Spall-Hilbrink) 
Welbions  Harry Rupert

Slingerteam
Projectleider  Lidy Noorman

Vrijwilligers
Algemeen Coördinator  Janet Schepers
Coördinator Slingerbeurs  Ellen Oostdijk 
Secretariaat  Ria Steensma (tot 01-06 Anne-Leen Kuipers)
Accountmanager Bedrijven  Jan Quinten 
Acccountmanager Maatschappelijke organisaties  Fred Stokkers 
EntreeMakers  Ria Steensma 
MatchMakers  Frans Kattenpoel 
Slingermarkt  Ria Steensma en Fred Stokkers  
IT Support  vacature (tot 01-08 Rob Haarms) 
Communicatie en PR  Diane Wevers (tot 01-09 Ine Eising)
Stagiaire  Tessa Voogd (tot 01-04 Sanne van den Dungen en tot 
 01-07 Burcu Demiroz)

Hengelo

doen, ook omdat dit hun kans op werk in de toekomst 
verbetert. Er zijn vrijwilligers die gegrepen worden 
door de aard van de activiteiten en daar persoonlijke 
meerwaarde in ervaren. Dat komt vooral doordat in 
het Slingerteam vrijwilligers in onderlinge afstemming 
en goede harmonie verantwoordelijkheden op zich 
kunnen nemen. 
In 2019 hebben we met steun van onze partner, 
het Hengelose bedrijf Netgemak, een nieuwe 
website gepresenteerd. Door versterking van 
ons vrijwilligersteam met een accountmanager 
communicatie zijn we in het najaar van 2019 ook 
begonnen met een intensivering van onze pr-
activiteiten. De bekendheid in de stad van onze 
beurs en ook van de uitvoering van de nieuwe 
programmalijnen kan daardoor hopelijk in de komende 
jaren verder toenemen. 

De Slinger Hengelo: Steun door Funding- 
en Supporting Partners
Bij de Slinger Hengelo kan veel, maar niet alles kan 
zonder geld gerealiseerd worden. Er zijn nu eenmaal 
ook financiële middelen nodig, op jaarbasis ongeveer 
€ 35.000 à € 40.000. Onze Funding- en Supporting 
Partners (zie gegevens in dit jaarverslag) en bijzondere 
bijdragen van bijvoorbeeld het Lokaal Fonds Hengelo 
(voorheen Fuldauerstichting), het ROC van Twente 
(de beursaccommodatie) en SWB (huisvesting 
Slingerbureau) stellen ons in staat ons “Slingerwerk” 
te leveren. Door onze bekendheid in Hengelo, 
ontmoeten we gelukkig vele bedrijven en organisaties 
die bereid zijn om ons van dienst te zijn. We zijn daar 
dankbaar voor en trots op! Maar, om door te kunnen 
gaan, blijven wij ons inzetten om nieuwe Funding- 
en Supporting Partners aan de Slinger Hengelo te 
verbinden. Met uw onmisbare steun kunnen wij, alle 
vrijwilligers en betrokkenen bij De Slinger Hengelo, dit 
zo waardevolle werk voor heel Hengelo voorzetten.

Namens de vrijwilligers en het bestuur 
van De Slinger Hengelo,
Voorzitter Frank Kerckhaert
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Ontmoeten
De Slinger Hengelo biedt bedrijven en maatschappelijke 
organisaties op verschillende manieren de gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Samen kunnen zij de Hengelose 
samenleving verbeteren met diverse projecten. 
Ze ontmoeten elkaar rechtstreeks op de jaarlijkse 
Slingerbeurs. Daar komen de zogenaamde ‘matches’ tot 
stand: de vraag van een maatschappelijke organisatie 
wordt ingevuld door het aanbod van een bedrijf, 
zonder dat ervoor betaald wordt. Maar ook op andere 
momenten door het jaar heen kunnen matches gemaakt 
worden. Een vraag van een maatschappelijke organisatie 
en/of een aanbod vanuit een bedrijf, kan altijd gemeld 
worden bij De Slinger. Die gaat dan als een makelaar 
aan de slag om de potentiële match tot stand te laten 
komen.

Inspireren
Het zichtbaar maken van de verschillende mooie 
initiatieven en matches werkt stimulerend en 
inspirerend. Veel mensen willen bijdragen aan de 
samenleving maar weten niet hoe. Door de talrijke 
mooie projecten die voortkomen uit de gemaakte 
matches, raken mensen en bedrijven geïnspireerd en 
krijgen ideeën om zelf tot actie over te gaan.

Verbinden
De Slinger, hét merk voor maatschappelijke 
betrokkenheid, is sinds 2007 actief in Hengelo en 
activeert bedrijven en organisaties tot het leveren van 
een zinvolle bijdrage aan een hechtere samenleving. 

Bedrijven danken hun succes mede aan hun omgeving. 
Door terug te geven aan diezelfde omgeving worden 
samenleving en bedrijfsvoering met elkaar verbonden. 
Zowel het deelnemende bedrijf als de samenleving 
ondervinden hier voordeel van.

Doelstelling De Slinger Hengelo anno 2019
Stichting Slinger Hengelo is opgericht in het najaar van 
2007. De statuten bevatten een omschrijving van het 
doel van de Stichting zoals dat toen is geformuleerd, in 
afstemming met verschillende andere “Slinger-steden” 
in ons land. 
Inmiddels zijn we 12 jaar verder en is het doel van  
De Slinger Hengelo aangescherpt: 

Stichting Slinger Hengelo werkt aan het versterken van 
het sociale netwerk van Hengelo. Wij matchen vragen 
van maatschappelijke organisaties met oplossingen 
door lokale bedrijven. Door Maatschappelijk Betrokken 
te Ondernemen laten bedrijven hun betrokkenheid zien 
bij de Hengelose samenleving.

De Slinger Hengelo
Hét merk voor maatschappelijke betrokkenheid
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Programmalijnen

De Slinger draait om het maken van matches via een 
viertal programmalijnen.
• Slingerbeurs
• Entreemakers
• Matchmakers
• Slingermarkt

Daarnaast komen matches tussentijds tot stand, als de 
gelegenheid zich voordoet.

Slingerbeurs 
Als een makelaar verbindt De Slinger het hele jaar door 
bedrijven die mankracht, uren of materialen aanbieden 
aan lokale non-profit organisaties met een vraag. Deze 
partijen maken matches met gesloten beurs. Eens per 
jaar gebeurt dat live op de Slingerbeurs in de Gieterij van 
het ROC. Hoe dat concreet in zijn werk gaat blijkt uit het 
hiernavolgende verslag van de Slingerbeurs 2019.

Slingerbeurs 2019
Voor de 11e Slingerbeurs op 8 maart jl. hadden zich 52 
aanbieders en 102 vragers aangemeld. Vlak voordat 
Reinder Witting, bestuurslid van Twentse Noabers, 
om 14.30 de gong slaat om de beurs te openen, is 
het een drukte van jewelste. Circa 50 bedrijven staan 
klaar achter statafels en onder ‘de parasol’ hangen 96 
aanbiedingen van maatschappelijke organisaties en 
van bedrijven die geen vertegenwoordigers hebben 
gestuurd. Vragers staan met een lijst met mogelijke 
matchpartners in hun hand te popelen om hun vraag 
voor te leggen en afspraken te maken. 

Na de gongslag vormen zich rijen voor de statafels 
en vult de hal van de Gieterij zich met enthousiaste 
bedrijvigheid. Fraai gekostumeerde Hoekmannen en 
Hoekvrouwen ondersteunen onervaren vragers en 
wijzen hen op mogelijke matchpartners. Als er een 
match gemaakt is kunnen vragers hun matchformulier 
laten controleren en inleveren bij de ‘Poortwachters’ 
aan het einde van de beursvloer. Notarissen Jan Jaap 
Suwijn en Ruud Marres ondertekenen de formulieren 
en Frank Tijscholte van accountantskantoor 
KroeseWevers maakt een waardeschatting van de 
matches. De ‘Rekenkamer’, houdt het aantal matches 
en de totaal verhandelde waarde bij. Om het kwartier 
roept spreekstalmeester Willem Habers van het ROC, 
enthousiast de stand van zaken om en vertelt hoe lang 
de aanwezigen nog kunnen handelen. Ook vlak voor 
het einde van de beurs sluiten de partijen nog matches 
totdat om 16.00 uur Frank Kerckhaert, voorzitter van 
De Slinger, de beurs met een flinke gongslag sluit. 
Een half uur na sluiting maakt hij de uitslag bekend: 
350 matches met een waarde van € 160.000. Sociale 
betrokkenheid, omgezet in daadkracht. Hengelo is 350 
mooie afspraken sterker

EntreeMakers
Op 18 april 2019 is De Slinger Hengelo gestart met een 
nieuw project: de EntreeMakers. Met dit project zet De 
Slinger zich, samen met de intiatiefnemende bedrijven 
Visschedijk Facilitair en DaVinci Uitgeverij en de 
gemeente Hengelo in, om jonge mensen uit Hengelo 
een betere toekomst te geven.
De gemeente heeft jongeren (tot 27 jaar) in beeld 

die het op eigen kracht niet redden en geen uitzicht 
hebben op een positieve toekomst. De Entreemakers 
gaan dan als volgt te werk: om matches tot stand 
te brengen gaan zij in het bedrijvennetwerk van 
De Slinger Hengelo op zoek naar bedrijven die een 
jongere een kans willen geven op werk, via een 
probeerplek of een stageplek. De Entreemakers 
stellen van de bedrijven, die hun deur willen openen, 
een bedrijfsprofiel op en geven dit door aan de 
gemeente, die vervolgens hier een jongere kunnen 
plaatsen. Zowel de Entreemakers als de gemeente 
proberen bedrijven zoveel mogelijk te “ontzorgen” 
bij hun inspanningen om deze doelgroep te helpen. 
Uiteraard stemmen we daarbij af met het Werkplein 
en met andere initiatieven zoals Hartwerk Twente. 

Voor dit project hebben inmiddels verschillende 
bedrijven hun deur opengezet. Ria Steensma-Pol, 
coördinator EntreeMakers, heeft in 2019 aan negen 
bedrijven een deelname-certificaat uitgereikt. 
Dit certificaat Entreemakers Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen is ontvangen door: 
• Bouwbedrijf van Tongeren
• Carintreggeland
• Den Boer bouwen en installeren
• Hubo Zuid 
• Netgemak
• Noaberbouw
• Snelle handjes
• Van Marle Drukwerk 
• Visschedijk Facilitair
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De Slingermarkt is een digitale marktplaats voor 
vrijwilligerswerk ten behoeve van de Hengelose 
gemeenschap. Hierop kunnen vragers die extra handen 
nodig hebben voor éénmalige klussen of evenementen 
en aanbieders met menskracht, diensten, kennis of 
materiaal, zich online aanmelden.
Vrijwilligerswerk is er niet alleen voor mensen die veel 
tijd hebben. Ook voor wie weinig of eenmalig tijd heeft 
zijn er mogelijkheden. Door u online aan te melden via 
De Slingermarkt kunt u uitproberen wat bij u past en 
een match maken. Eenmalige klussen geven afwisseling 
en bieden, zonder ergens aan vast te zitten, een kans 
iets voor een ander te betekenen.

Tussentijdse matches
Via De Slinger kunnen het hele jaar door matches 
gemaakt worden. De volgende vragers en aanbieders 
hebben zo’n zogenaamde tussentijdse match gemaakt:
• Stichting Nooit weer/Nie wieder 
 Deze stichting heeft als doel de herdenking aan de 

Tweede Wereldoorlog levend te houden en doet 
dit onder andere met een beeldend kunstproject 
van 60 banners. De banners, die gaan over de 
bevrijding 75 jaar geleden, worden geëxposeerd 
op bouwhekken op vier plekken in Nederland 
(Delden/No Hero en Enschede/grens Gronau) en 
Duitsland (Vreden/Kulturhus en in Rheine) in april 
en mei 2020. Het project sluit aan bij de landelijke 
herdenking 75 jaar Vrijheid, maar vindt plaats 

in april 2020 omdat Overijssel toen bevrijd is. 
Om deze activiteiten mogelijk te maken heeft de 
stichting in het najaar van 2019 Frans Kattenpoel 
benaderd om te bemiddelen voor opslagruimte 
voor kunstwerken, bouwhekken en transport ten 
behoeve van de vier exposities in de grensstreek. 

• Vloerbedekking in Inloophuis door Brok Interieurs 
 Brok Interieur heeft het Inloophuis aan de De 

Wetstraat voorzien van PVC-vloeren en tapijt. 
In de woonwinkel vond op 3 december 2019 
de symbolische overdracht plaats. Zowel de 
vrijwilligers als de gasten van het Inloophuis zijn 
erg blij met de gift die ervoor zorgt dat de ruimte 
huiselijker aanvoelt.

• Oprichtingsakte Suwijn en Lassche (2019)
 Suwijn Notarissen heeft kosteloos de akte opgesteld 

ten behoeve van de oprichting van Stichting EE 84 
van kunstschilder Henk Lassche. Hij richt zich met 
name op de schilderkunst van de vier noordelijke 
provincies. 

 Het eerste project van Stichting EE 84 is een boek 
over de schilderkunst van de Haanstra’s, vader 
Folkert en zijn drie zoons: Johan, Bert (later filmer) 
en Folkert junior.  In november 2020 verschijnt 
het boek en is er een tentoonstelling gepland in 
Kunsthal Hof 88 in Almelo.

In de loop van het jaar 2019 zijn er twee jongeren 
daadwerkelijk geplaatst: 
- één voor een aantal maanden waarna deze jongere 

veel meer inzicht had verkregen in een voor haar 
passende werkplek en die heeft ze nu ook gevonden 
(bij een ander bedrijf)

- één voor een korte periode, omdat de persoonlijke 
omstandigheden een verdere continuering toch nog 
in de weg stonden.

MatchMakers
De Slinger treedt het hele jaar door op als makelaar 
tussen aanbieders en vragers. Bij grotere en 
complexere klussen die de inzet van en samenwerking 
tussen meerdere bedrijven vereisen komen de 
MatchMakers van De Slinger in beeld. Zij doen een 
beroep op het omvangrijke netwerk van Hengelose 
bedrijven om tot oplossingen te komen en spelen een 
adviserende rol. Bedrijven bieden een actieve bijdrage 
in de vorm van uren, kennis en materialen of stellen 
hun netwerk beschikbaar. Voorbeelden van matches 
waarin het team MatchMakers een rol heeft gehad:

Het hondenlosloopveld 
Op initiatief van Reint Laan en Gerard Oude 
Aarninkhof van actiecomité ‘Wij willen los!’ is een 
hondenlosloopveld aan de Geerdinksweg ingericht. Op 
de Slingerbeurs in maart 2019 heeft het actiecomité 
gevraagd om assistentie bij het inrichten van dit veld. 
De Slinger heeft deze complexe hulpvraag opgepakt als 
project voor de MatchMakers. Op 13 juli 2019 hebben 
wethouder Mariska ten Heuw, fractievoorzitter van 

Pro Hengelo Wiert Wiertsema en Frans Kattenpoel, 
namens De Slinger, het hondenlosloopveld officieel 
geopend.

Kattenhuiskamer
Dierenopvangcentrum Hengelo begon in het najaar 
van 2019 met een kattenhuiskamer. Kinderen met een 
beperking en ouderen kunnen hier in huiselijke sfeer 
knuffelen met katten. Deze match kwam tot stand op 
de Slingerbeurs in De Gieterij van het ROC van Twente, 
waar de betrokken bedrijven en maatschappelijke 
organisaties met elkaar in contact zijn gebracht. In 
de TC Tubantia van 2 april 2019 is een prachtig artikel 
gepubliceerd over de kattenhuiskamer.

Aan de volgende bedrijven is door Frans Kattenpoel, 
accountmanager MatchMakers, het certificaat 
MatchMakers Maatschappelijk betrokken Ondernemen 
uitgereikt.  
• Robert Morsink Bouwplan
• Welbions 
• Sieger Wijnsma, makelaar
• Promoshop Online
• Hegeman Bouwgroep
• Witgoed Outletstore Hengelo
• Morssinkhof Beton (wordt in 2020 uitgereikt)

Slingermarkt 
Tijdens de najaarsbijeenkomst in 2018 gaf Frank 
Kerckhaert toelichting op ons nieuwe project de 
Slingermarkt. Deze ging live tijdens de Slingerbeurs op 
8 maart 2019.
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De procedure
De verkiezingsprocedure die vorig jaar aangepast is 
om iedereen dezelfde kansen te bieden om de trofee, 
het geldbedrag en de eer te winnen, is ook dit jaar 
weer gehanteerd. Voorheen werden de winnaars 
bepaald door de poll op onze site. De organisaties en 
bedrijven met de grootse achterban waren daarmee 
in het voordeel. Om dat te voorkomen is de procedure 
uitgebreid.
Maatschappelijke organisaties sturen een korte 
omschrijving van een match met een foto door aan De 
Slinger. Deze matches worden op de website geplaatst. 
Iedereen kan vanaf december tot medio januari via 
de website van De Slinger stemmen op de match van 
zijn of haar voorkeur. Na de sluitingsdatum geven de 
genomineerde aanbieders en vragers hun top drie 
door. Samen met het resultaat van de online poll wordt 
de eindstand berekend. Beide resultaten wegen even 
zwaar mee.
Bij een gelijke uitslag kiest het bestuur van Stichting De 
Slinger een winnaar.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in februari wordt de 
prijs uitgereikt aan de deelnemers van de winnende 
match. De maatschappelijke organisatie krijgt een 
geldbedrag van €500 en de aanbieder, die de match 
heeft uitgevoerd ontvangt de Slingertrofee.

Verkiezing match van het jaar 2019
Vaak zijn we trots op de prachtige matches die het 
hele jaar door tot stand komen. Ook in  2019 werden 
er veel mooie matchesgesloten en uitgevoerd. Diverse 
organisaties hebben daarover een leuk berichtje 

gestuurd , met één of meerdere foto’s. Het Slingerteam 
heeft hieruit een keuze  gemaakt en dat heeft een 
mooie lijst opgeleverd van deelnemers die meedongen 
naar de Slingerjaarprijs 2019. 

De genomineerden voor de Slingerjaarprijs 2019 zijn:
1. Nieuwe vloerbedekking - vrager Inloophuis Hengelo 

met aanbieder Brok Interieur
2. Ontwerpen van een nieuwe folder - vrager Estinea 

met aanbieder De Lijn Design en Reclamebureau
3. Appelboom - vrager Kinderdagverblijf Mikey 

aanbieders NMR en Gildebor
4. Oprichtingsakte opstellen - vrager Twentse Noabers 

Fonds met aanbieder Hofsteenge & Wesseling 
notarissen 

5. Zomerwandeling met bewoners - vrager 
Carintreggeland met aanbieder Rabobank 

6. Laptop - vrager Weggeefwinkel met aanbieder 
GetItfree

7. Bladferment en graven van afwateringsgeul - vrager 
IVN met aanbieder Gildebor

8. Ontwerpen flyers, posters, spandoeken en 
beachvlag - vrager Franky’s IJs met aanbieder De 
Lijn Design en Reclame

9. Buurtspeeldag - vrager De Tempel met aanbieder 
Timberland

10. Inrichten Nije huiskamer bij Samenloop voor Hoop - 
vrager de Nije Stichting met aanbieder Het Goed

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op de 
Voorjaarsbijeenkomst 2020, die gehouden werd op 13 
februari bij Enexis.

Partners 2019

De Slinger Hengelo zou nergens zijn zonder partners. 
Zij maken het mogelijk mooie matches te realiseren 
voor de Hengelose samenleving. U kunt partner 
worden op verschillende manieren, alles is welkom 
en hard nodig. Door u aan te melden als Funding-, 
Supporting- of Sympathypartner draagt u 
bij aan het vormen van een groot en groeiend 
maatschappelijk betrokken netwerk.  

Funding Partners 
De Funding Partners doneren tenminste drie jaar lang 
jaarlijks minimaal € 2500 of dragen substantieel bij in 
natura. 

Funding Partners zijn: 
Lokaal Fonds Hengelo • Gemeente Hengelo • 
Rabobank Centraal Twente • ROC van Twente • SWB 
Groep • Ziekenhuisgroep Twente • Wijkracht  

Supporting Partners 
De Supporting Partners ondersteunen De Slinger 
tenminste drie jaar lang, met jaarlijks een minimale 
bijdrage van € 1000 en/of leveren door het jaar heen 
een bijdrage in de vorm van mankracht, materialen of 
diensten. 

Supporting Partners zijn: 
Carintreggeland • Da Vinci Academie • Business Club 
Centraal Twente • De Lijn Design & Reclame • Drukkerij 
Hofmeijer • HCS • Netgemak Internetbureau • Rotary 
Club Hengelo • Siemens Nederland N.V. • Syntus • 
Welbions woningcorporatie 

Sympathy Partners
De vele Sympathy partners die De Slinger Hengelo 
ondersteunen, doneren jaarlijks minimaal € 250 of 
leveren een bijdrage in de vorm van mankracht, 
materialen of diensten. Vormen van ondersteuning 
zijn: het verzorgen van financiële administratie, het 
leveren van vrijwilligers voor de Slingerbeurs, het 
beschikbaar stellen van vergaderruimte, het regelen 
van vervoer van materialen, het beschikbaar stellen 
van contacten, het verzorgen van publicaties, het 
verzorgen van drukwerk, het beschikbaar stellen 
van ruimte voor de Slingerbeurs, het onderhouden 
van het computernetwerk, het ondersteunen van de 
organisatie van de Slingerbeurs of bijdragen aan lay-
out en publicaties. 

Verkiezing match van het jaar
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Voorjaarsbijeenkomst 
Tijdens de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst komen 
partners, vragers en aanbieders samen om een thema 
te bespreken. Daarnaast wordt de Slingerjaarprijs 
uitgereikt. 

In aanloop naar de 11e Slingerbeurs is op 7 februari 
2019 bij De Waarbeek de Voorjaarsbijeenkomst 
gehouden. ‘Het gevaar van hacken’ was gekozen 
als thema van de middag. Internetbureau Netgemak 
presenteerde de digitale Slingermarkt en de Slinger-
jaarprijs 2018 is uitgereikt aan vrager Muziekvereniging 
Concordia en vijf aanbieders. Een kort verslag: 

Security Professional en functionaris gegevens-
bescherming Jeroen Renard verzorgde namens 
Odingroep een presentatie over het gevaar van 
hacken. Het is, zo bleek, een risico waartegen ook 
vrijwilligersorganisaties als De Slinger zich moeten 
beschermen. 
Marc Kloppers, eigenaar van internetbureau 
Netgemak, presenteerde een deel van de nieuwe 
digitale Slingermarkt. Op dit platform kunnen vragers 
en aanbieders elkaar het hele jaar door online vinden. 

Winnaars Slingerjaarprijs 2018
De Slingerjaarprijs, een cheque van 500 euro, 
is aangenomen door Marike Lammers en Arno 
Bril van vrager Muziekvereniging Concordia. De 
vereniging wilde ter ere van het 125-jarig bestaan 
een jubileumconcert houden. Om de organisatie 
rond te krijgen zochten Lammers en Bril bij 
verschillende partijen tijdens de Slingerbeurs van 2018 
ondersteuning. Zij stonden versteld van het gemak 
waarmee zij zaken kosteloos konden regelen. Het 
ROC stelde een zaal ter beschikking, leerlingen van 
het ROC ontwierpen en drukten prachtige posters en 
de Gemeente Hengelo leende 250 stoelen. Daarnaast 
maakte de Odingroep twee weken LED-reclame langs 
de A1. 
Voorzitter van De Slinger Frank Kerckhaert (die 
als vijfde aanbieder gastheer was tijdens het 
jubileumconcert), riep de vier vertegenwoordigers van 
de andere aanbieders naar voren. Zij namen met veel 
plezier de Slinger-trofee in ontvangst. 

Jaaroverzicht
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Nieuwe website
Met trots presenteerden wij in november onze nieuwe 
website!  Samen met Netgemak hebben we na de 
zomer hard gewerkt aan de een nieuwe lay out en 
aanpassing van de webtekst en de vormgeving. Wij 
hopen u nu nog duidelijker te kunnen informeren en 
enthousiast te maken voor De Slinger. Onze dank gaat 
uit naar Netgemak voor de geweldige samenwerking.
Een website is nooit af. In de toekomst gaan we door 
met optimaliseren, zodat we steeds up-to-date blijven. 
Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte 
te blijven! Like ons ook eens op Facebook, dan bent 
u automatisch en altijd als eerste op de hoogte van 
nieuwtjes.

Teamvergaderingen op locatie
Elke maand plannen we onze teamvergadering 
op een andere locatie. We zijn dan te gast bij een 
Hengelo’s bedrijf of een maatschappelijke organisatie. 
In 2019 vergaderden we bij Schouwburg Hengelo, 
PromoShopOnline.nl, Inloophuis aan de De Wetstraat, 
Enexis, Kulturhus Hasselo, Ratatouille, Stadswerkplaats, 
HCS, SC Barbaros en uiteraard bij de SWB. Voor  afgaand 
aan de vergadering vertelt onze gastheer/-vrouw 
altijd iets over zijn of haar organisatie. Mooi om te 
horen hoe enthousiast en vol trots mensen daarover 
vertellen. Wij leren er veel van en we zijn blij met hun 
gastvrijheid. Waarvoor onze grote dank.

De Slinger op informatiemarkten  
In het najaar hebben we deelgenomen aan twee 
informatiemarkten om onze programmalijnen te 
presenteren aan het publiek en aan de andere 
deelnemende organisaties. 

Social Impactday op 19 november 2019 
Tijdens Social Impact Day Twente in Metropool, 
konden ondernemers uit de regio ideeën en inspiratie 
opdoen door te onderzoeken hoe zij als onderdeel 
van hun bedrijfsvoering naast financiële meerwaarde, 
ook maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. 
Aanwezig waren inspirerende sprekers als Jan 
Terlouw, Michael van Loenen van YouBeDo.com en 
Freke van Nimwegen, mede-oprichter van Instock. 
Ook voor de stand van de Slinger was de nodige 
belangstelling. We hebben kunnen vertellen over onze 
makelaarsrol waarmee we het bedrijfsleven ‘helpen 
om maatschappelijke organisaties te helpen’. 

Twentse Noabers Fonds 29 november 2019
Het Twentse Noabers Fonds is een nieuw initiatief 
van de Twentse Noabers Coöperatie, 4D (Stimuland), 
LEADER Noordoost-Twente en LEADER Zuidwest-Twente. 
Het doel is burgerinitiatieven in Twente te ondersteunen 
met kennis, ervaring en netwerken en mogelijk ook op 
weg te helpen met financiering.  
Vrijdag 29 november stonden wij, samen met De Slinger 
Almelo en de Uitdaging Enschede, met een stand bij de 
presentatie van het Twentse Noabers Fonds in ROC van 
Twente. 

Club van de week
Radio Hengelo TV zet elke week een Hengelose 
vereniging in de schijnwerpers met een korte video en 
aandacht via radio, tv, internet en Hengelo’s Weekblad. 
Het is een initiatief van Radio Hengelo TV / 1Twente 
Hengelo met ondersteuning van Lokaal Fonds Hengelo 
en het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. In week 
40 was De Slinger Hengelo de Club van de Week. 

Op dinsdag 17 september kwam er een hele delegatie 
van Radio Hengelo TV naar ons kantoor bij de SWB om 
opnames te maken. Een hele ervaring! 
De Slinger heeft via diverse media een podium 
gekregen: 
• Zaterdag 28 september bij het radioprogramma 

Goedemorgen Hengelo
• Artikel over De Slinger in Hengelo’s Weekblad
• Een promotiefilmpje op Youtube 



20

De Lijn Design & Reclame Spoor wegorganisatie 
Door de slingermatch tussen de Spoorwegorganisatie en De Lijn Design & Reclame is een mooi informatiepaneel 
tot stand gekomen. Het betrof een match die in 2018 ontstaan en uitgevoerd is, maar het paneel kon pas in 2019 
geplaatst en onthuld worden. De spoorwegorganisatie is enorm blij met het ontwerp van het paneel en krijgt daarop 
veel positieve reacties. 

Hofsteenge & Wesseling notarissen Twentse Noabers Fonds
Notaris Ilone Huiskes van Hofsteenge & Wesseling notarissen heeft de oprichtingsacte van het Twentse Noabers 
Fonds verzorgd. Hofsteenge & Wesseling notarissen wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan 
het realiseren van de doelstelling van het Twentse Noabers Fonds. Stichting Twentse Noabers Fonds wil op twee 
manieren ‘burgerinitiatieven met een idee’ helpen. Als makelaar brengt de stichting initiatiefnemers in contact 
met mensen die kennis en ervaring hebben en kunnen helpen bij het realiseren van hun idee. Daarnaast kan er 
ook bij de stichting een financiële bijdrage voor een idee aangevraagd worden of kan ondersteund worden bij het 

vinden van cofinanciering. De opzet van het Twentse Noabers Fonds is bewust laagdrempelig en eenvoudig: lange 
aanvraagprocedures zijn niet nodig. Dankzij De Slinger Hengelo hebben Hofsteenge & Wesseling notarissen en het 
Twentse Noabers Fonds een match kunnen sluiten en hebben wij er in Twente een fonds bij, waarmee wij onze 
streek op een nieuwe manier nog leuker en beter kunnen maken. 

Gildebor IVN Hengelo
Het IVN is blij met de twee matches die zij gemaakt hebben. Er is een heel mooie voorraad bladferment gebracht 
waarmee zij de bomen, struiken en de kruidentuin in Heemtuin en Beleefbos Weusthag kunnen ‘voeden’. Daarnaast 
heeft Gildebor een strakke afwateringsgeul gegraven. De wateroverlast in de wat lagergelegen heemtuin is hiermee 
zeer waarschijnlijk voor een belangrijk deel verholpen.

Zonnebloem Groot Driene Carintreggeland
Dankzij een geslaagde match op de Slingerbeurs in maart 2019 zijn de gasten van Zonnebloem Driene op 4 september 
een heerlijk dagje uit geweest. De Zonnebloem doet verslag: ‘Wij hadden twee busjes van Carintreggeland gematcht op 
de Slingerbeurs. Met deze busjes en enkele personenauto’s hebben we een tocht gemaakt door Twente en een stukje 
Achterhoek. We zijn gestart bij ‘t ??  Swafert en vandaar naar Restaurant Poort Bulten in de Lutte gereden voor de koffie 
en gebak. Daarna zijn we via Losser, Enschede, Haaksbergen en Rekken doorgereden naar Het Muldershuis in Mallum 
voor de lunch. Vervolgens naar Boekelo voor een lekker ijsje. Onze gasten hebben volop genoten dankzij deze match.’

Een greep uit de matches
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Rabobank Carintreggeland
De aanvrager Carintreggeland vertelt: ‘In de afgelopen periode hebben negen medewerkers van de Rabobank 
meegeholpen bij de zomerwandeling van Carintreggeland. Het was een superleuke avond! Een hele organisatie voor 
Carintmedewerkers, maar veel bewoners hebben zichtbaar genoten van de wandeling, muzikaal vermaak, lekkere 
koffie/thee en een ijsje bij de Houtmaat in Hengelo. Mooi dat de Rabobank hieraan een bijdrage heeft geleverd.’

Garage 2020 Twente Rabobank
Een andere medewerker van de Rabobank heeft de Hackathon (Stichting Garage2020 - Twente) bijgewoond en kon 
met de kennis en ervaring vanuit het bankwezen een waardevolle bijdrage leveren.

Timberland Wijkcentrum Groot Driene
Timberland deelde mee dat de ‘De buitenspeeldag’ ondanks het slechte weer geslaagd was. Wijkcentrum Groot 
Driene bedankte het bedrijf met de mail: ‘De buitenspeeldag kunnen we niet organiseren zonder onze vrijwilligers. 
Ze zijn goud waard. De meeste vrijwilligers werven we in de wijk Groot Driene. Dit jaar waren er ook vier vrijwilligers 
van Timberland bij, een resultaat van een match bij de Slingerbeurs. Wat een harde werkers waren deze vier. Geen 
klusje was hen te veel en ze lieten zich niet stoppen door wat regen. Fijne mensen en ze deden het werk met een 
glimlach. Wat een topmatch!’

De Lijn Design & Reclame Franky’s IJs Kinderdag
Franky’s IJs schrijft: Tijdens de beurs mochten wij een match sluiten met De Lijn Design & Reclame en kregen wij hulp 
aangeboden bij het maken van een eigen format voor Franky’s IJs Kinderdag 2019. Hoe gaaf is dat! Dit jaar vieren wij het 
1e lustrum van Franky’s IJs Kinderdag; inmiddels een begrip in Hengelo en nu dus voor de 5e keer georganiseerd.
Met de creatieve input van Silvia Doreleijers zijn  diverse ontwerpen gemaakt voor de flyers, posters, het spandoek en 
een mooie Beach vlag. Daarnaast heeft zij ook nog eens een ontwerp gemaakt voor gebruik op de LED-Wall van Odin 
langs de A1 (tevens een gesloten match) en voor gebruik op de LED WALL van het Metropool ter aankondiging van deze 
kinderdag. Wij zijn enorm blij én dankbaar voor het geweldige resultaat!
Graag spreken we onze hartelijke dank uit; allereerst aan Attie Schipper, directeur van De Lijn Design en Reclame voor 
het aanbieden van deze match en Silvia voor haar grandioze inzet! Maar daarbij natuurlijk ook aan het team van 
De Slinger Hengelo voor de beurs en daarmee het mogelijk maken van de match!
Vanzelfsprekend hebben we de dames van De Lijn? beloond met een lekker ijsje. Allen nogmaals héél hartelijk dank! 

Rabofonds De Slinger Hengelo
Ons Slingerteam groeit, niet alleen in het aantal vrijwilligers maar ook in onze professionele manier van werken. 
Al jaren was er de behoefte om met goede laptops te werken. Maar dit vroeg om een flinke investering. Het 
Rabofonds bood uitkomst. We hebben een geweldige bijdrage van 2.000 euro mogen ontvangen. Dit bedrag konden 
wij aanvullen uit ons eigen budget. Op dinsdag 16 april mochten wij zes gloednieuwe laptops, voorzien van een 
Officepakket ophalen bij HCS-Happy Innovation.
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Eind 2016 hebben we samen met al onze partners een 
ontbijtsessie georganiseerd. Vanuit de uitdagende 
stelling: ‘De Slinger, hét makelaarskantoor voor 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’ zijn een 
aantal thema’s besproken. De bedoeling was duidelijk 
te krijgen hoe De Slinger in de toekomst bij zou 
kunnen dragen aan het versterken van de Hengelose 
samenleving. Hieruit is de Agenda van de Toekomst 
ontstaan, waar we in 2017 hard aan gewerkt hebben. 
Vervolgens is er met het bestuur en het Slingerteam 
gekozen voor de vier programmalijnen EntreeMakers, 
Slingermarkt, MatchMakers en de al bestaande 
Slingerbeurs. 

Voor de invulling van de verschillende programmalijnen 
zijn betrokken vrijwilligers gevonden en met partners 
in Hengelo is daar vorm en inhoud aan gegeven. 
In 2019 waren we klaar om de programmalijnen meer 
met elkaar te verbinden, inhoudelijk te versterken 
en de Hengelose samenleving te laten zien wat we te 
bieden hebben. Het Slingerteam en het bestuur zijn 
hierin samen opgetrokken. Vanaf 1 maart 2020 is het 
‘Actieplan 2020-2024, Stichting Slinger Hengelo op weg 
naar 2024’ te lezen op onze website. Daar zijn we trots 
op. 

Eind 2020 gaan we wederom met al onze partners in 
gesprek. Stichting Slinger Hengelo is van de Hengelose 
samenleving. In samenspraak met de Hengelose 
samenleving zijn de programmalijnen vormgegeven en 
is het actieplan tot stand gekomen. We willen in gesprek 
blijven en zo doorgaan Hengelo sterker te maken.

Partners die betrokken zijn geweest bij het 
opstellen van het Actieplan 2020-2024
Wijkracht, Gemeente Hengelo, Carintreggeland, 
Fuldauer Stichting/Lokaal Fonds Hengelo, Rabobank, 
Design en Reclamebureau De Lijn, Bibliotheek Hengelo, 
LEDLicht, Notaris Suwijn, Janssen de Jong Bouw BV, 
Siemens, Brok Interieur, Wolff Connect, Xpertise 
Wonen, Donkergroen, ZGT Twente, IM Projecten, ROC 
van Twente, Welbions, Rotary Hengelo, Willem Willink 
Stichting, Pagelink, De Key Secretariële Diensten, en 
Jonkman Coating.
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Contactgegevens
De Slinger Hengelo
www.deslingerhengelo.nl

info@deslingerhengelo.nl

Wegtersweg 14, 7556 BR Hengelo (gebouw SWB)

074 - 249 02 57

Colofon
Samenstelling: Diane Wevers en Mariska van Doorn/Schrijvenderwijs

Fotografie: Fred Stokkers, Diane Wevers.
                     Omslagfoto door Nicole Tanke/Lines are Everywhere

Vormgeving: De Lijn Design & Reclame, Hengelo

Drukwerk: Drukkerij Hofmeijer, Hengelo

Distributie: Oplage: 50. Verder digitale verspreiding.
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