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2021 
Sinds 2021 werkt Alko Stoel als directeur en jongerenwerker vast in dienst bij Stichting 
Afterbeat. Naast deze aanstelling is Stichting Afterbeat een grote verandering 
doorgegaan. In samenwerking met Helpgoed heeft Stichting Afterbeat een projectplan 

geschreven en fondsen aangevraagd voor 
een koffie café met een inloophuis voor 
jongeren in Veendam. Dit projectplan is 
terug te vinden op onze website onder 
het kopje ANBI.  
 
Vanaf juni 2021 kregen we de eerste 
fondsen binnen en hebben we een pand 
betrokken aan de Promenade 25 te 
Veendam. Samen met vrijwilligers 
hebben we met de geworven fondsen 
een grote verbouwing kunnen 
bewerkstelligen. Het pand wat op het 
magazijn leeg was is nu ingericht met een 
game ruimte voor jongeren, een kleine 
theater/klaslokaal en een muziekstudio.  

 
In oktober 2021 is het koffie gedeelte van ons project geopend. Met wat strubbelingen 
mede door de pandemie hebben we tot december het cafe goed op de kaart kunnen 
zetten met onze eigen koffie specialiteiten. Samen met de nieuwe jongerenwerker en 
stagaires zagen we dat het cafe langzaam veranderde in een buurthuis waar jong & oud 
zich thuisvoeld.  
 
Helaas door de pandemie hebben we niet eerder schoolprojecten kunnen opzetten 
binnen de beoogde doelstellingen van ons projectplan. We hebben een paar 
jongerenavonden kunnen draaien maar door het gemis van een schoolproject hebben 
we nog niet de beoogde doelstelling om veel jongeren te bereiken via de school kunnen 
halen. Eind 2021 waren de restricties vanwege de pandemie te beperkend om deze 
avonden verder voort te zetten. Doelstelling is om dit in 2022 zo snel mogelijk op te 
pakken. De activiteiten die we ondanks de beperkingen mogelijk hebben gemaakt zijn:  
 
◦ Januari 2021 Start schrijven & aanvragen projectplan EDM & Koffie 
◦ Mei Oprichting Stichting Afterbeat Enterprise   
◦ Juni 2021 ontvangen van sleutel pand  & start verbouw met vrijwilligers 
◦ Juli 2021 DJ Workshop jeugdcentrum Break Compaen Veendam 
◦ Oktober 2021 Opening  koffie cafe 
◦ November 2021 Start jongerenavonden 
◦ December 2021 Cadeaubonnen actie kwetsbare mensen Veendam 
 


