
Jaarverslag 2021



2021: een bewogen jaar

Net als voor iedereen was 2021 voor Present Al-

melo een bewogen jaar. Aan de ene kant omdat 

we net als in 2020 met de coronamatregelen 

te maken kregen en aan de andere kant omdat 

onze kleine organisatie een flinke personele 

verandering heeft ondergaan. 

Halverwege het jaar hebben we afscheid geno-

men van Ruth Dam, zij heeft in de afgelopen 

bijna negen jaar Present Almelo samen met 

anderen ontwikkeld. Met Dominique Veenhof en 

zijn expertise hebben we een waardige opvolger 

gevonden, waarmee we Present Almelo verder 

gaan uitbouwen! 

Ook hebben we het bestuur kunnen versterken 

met twee nieuwe krachten. Eind 2021 hebben we 

een voltallig en goed draaiend bestuur waarin 

alle taken in gezamenlijkheid worden opgepakt 

en dat voelt heel goed. 

We kunnen constateren dat de organisatie goed 

draait en dat we een mooie groei doormaken, 

zowel in het aantal hulpvragen uit de stad als in 

het aantal projecten dat we hebben uitgevoerd. 

We hebben niet stilgestaan; nieuwe concepten 

ontwikkeld, nieuwe partnerschappen aangegaan 

en nieuwe doelgroepen aan ons weten te binden. 

Ook mooi om te constateren dat er in de lokale 

pers regelmatig aandacht is gegeven aan het 

bijzondere karakter van ons werk.  

Financieel gezien was 2021 een goed jaar. Dank-

zij de subsidie van de gemeente en de bijdragen 

van verschillende bedrijven (zowel in de vorm 

van geldelijke middelen als in natura), kunnen 

we het jaar afsluiten met een positief resultaat. Ik 

denk dat we op 2021 mogen terugkijken met een 

dankbaar gevoel en een mooie glimlach! 

Dit jaar, 2022, gedenken we het feit dat Present 

Almelo tien jaar geleden is opgericht. Met onze 

vrijwilligers en onze partners in de stad, gaan 

wij op gepaste wijze stilstaan bij dit tien jarig 

jubileum.  Daarmee doen we nieuwe energie 

op voor de taak waartoe we geroepen zijn: het 

stimuleren en organiseren van projecten, met 

als doel mensen te ontmoeten en met elkaar te 

verbinden! 

  Michelle Neurink 
voorzitter bestuur Present Almelo

Quote
 ‘Ik heb niemand die dat voor mij 
kan doen en zelf lukt het me niet.’

Hulpontvanger
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Stichting Present Almelo gelooft dat mensen bereid zijn 

om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De 

kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie 

komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een 

verbindende schakel nodig. Present Almelo wil die scha-

kel zijn. Present slaat een brug tussen mensen die iets te 

bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen 

worden.

VISIE

Stichting Present is een landelijk netwerk van plaatselijke 

stichtingen (waaronder Present Almelo) die de Presentwerk-

wijze adopteren. De landelijke organisatie Present Nederland 

ondersteunt de plaatselijke stichtingen en begeleidt loka-

le initiatiefnemers bij het starten van Present in hun eigen 

woonplaats. Kennis- en ervaring wordt in grote mate onderling 

tussen de Stichtingen gedeeld, Samen Present is het uitgangs-

punt. In 2021 zijn er 75 Stichtingen Present actief in het land in 

133 gemeenten.

Present Almelo wil een beweging verder op gang brengen 

in Almelo waarbij steeds meer mensen het vanzelfspre-

kend vinden om naar elkaar om te zien.

DOELSTELLING

PRESENT NEDERLAND



Het jaar 2021 in vogelvlucht
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We organiseerden de 
Valentijnskaartenactie. 
Almeloërs schreven kaarten voor 
bewoners van diverse woon- en 

zorginstellingen. In totaal werden er 
855 kaarten verspreid door 10 

vrijwilligers van Present en een deel 
van de selectie van Heracles Almelo. 

22 vrijwilligers deelden met Pasen, 
Kerst en in de zomervakantie in totaal 
428 goodiebags uit aan Almelo-
ers met een beperkt budget.

Tijdens de 4 adventsweken zetten 21 
personen zich in als 

Kerstengel. Ze verrasten en 
bemoedigden minimaal één keer in 
de week een Almeloër die wel een 

lichtpuntje kon gebruiken.

Beeldbellen een nieuw corona-
proof initiatief in 2021. Tijdens een 

afgebakende periode van drie weken 
werden 6 matches gemaakt om 

minimaal één keer per week digitaal 
contact te hebben. De insteek: contact 
maken, de ander bemoedigen, samen 
een spelletje (online) spelen of elkaar 

blij te maken met voorlezen.

Raamtekenproject 
46 vrijwilligers vrolijkten bewoners 
van 17 zorginstellingen op die door 

de lockdown niet naar buiten konden.  
Met mooie raamtekeningen en con-

tact via het raam zorgden ze voor een 
welkome afleiding. 

In december kwam Sinterklaas 
langs bij het ouderkind-trainingshuis 
van Ambiq. Ook mochten we iemand 

aandragen bij de Intratuin die een 
compleet verzorgde kerstboom ont-

ving. Leden van de CGK zongen kerst-
liederen bij een verzorgingstehuis.

Sociaal Tuinieren
In samenwerking met gemeente 
Almelo, Avedan en het wijkteam 

Nieuwstraatkwartier organiseerden 
wij in september onze eerste pilotdag. 

In overleg met onze partners kozen 
we proefproject in de Nieuwstraat. 
In 2022 gaan we dit project verder 

uitrollen

In samenwerking met Farwick en STJA 
organiseerden we een 

Tuinplantjesactieweek. 
21 vrijwilligers verdeeld over 

3 projectdagen. Onder de vrij-
willigers medewerkers van ETC, flex-

ers, statushouders & asielzoekers. 



Projecten en acties

In 2021 werden er 134 projecten voornamelijk 

door kleine groepen vrijwilligers uitgevoerd.  

57 projecten hiervan hadden een sociaal karak-

ter en 77 projecten een praktisch karakter. We 

konden helaas niet in alle hulpvragen voorzien. 

Het moeilijke aan dit jaar was dat we intern met 

wisselingen te maken hadden  waarbij er geen 

overlap was. Nieuw personeel had een periode 

nodig om het werk en de systemen tot zich te 

nemen. Daarnaast was er in 2021 een te kort aan 

vrijwillige groepenbegeleiders. We zijn dankbaar 

voor de mensen die we wel hebben. Maar zien 

ook dat dit een kwetsbaar onderdeel is waar we 

graag een brede bezetting zouden willen heb-

ben. Daarnaast merkten we dat groepen vrij-

willigers nog voorzichtig waren in verband met 

corona.

Jong Present 

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. 

Jongeren ontdekken hun talenten en doen tege-

lijkertijd iets voor een ander. Bij Present zien we de 

maatschappelijke diensttijd als kans om jongeren 

kennis te laten maken met ‘omzien naar elkaar’ en 

de wijze waarop zij zich kunnen inzetten voor een 

ander en de samenleving. Zelf leren we hoe we als 

organisatie een interessante leerplek kunnen zijn 

voor jongeren en zetten we Present positief op de 

plaatselijke kaart. MDT is de afkorting van maat-

schappelijke diensttijd. Jongeren ontdekken hun ta-

lenten en doen tegelijkertijd iets voor een ander. Als 

officieel erkend aanbieder van de maatschappelijke 

diensttijd is Present een mooie plek in Almelo waar 

MDT-trainees een landelijk goedgekeurd program-

ma kunnen volgen. Op basis van dit door Present 

Nederland ontwikkelde programma Jong Present, 

creëert de coördinator een invulling die past in de 

Almelose praktijk. In 2021 hebben 4 trainees een 

MDT doorlopen. 

Sociaal tuinieren

Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement 

van mensen in kwetsbare situaties én zorgen we 

voor meer groen in de wijk door het opknappen, 

duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van 

verwaarloosde tuinen door vrijwilligers. In 2021 

hebben we een pilot (gevel)tuin in het Nieuw-

straatkwartier met Avedan en de Gemeente Almelo 

uitgevoerd. Hier willen we in het voorjaar van 2022 

een breder vervolg aangeven.



De Verhuisfamilie

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker 

wanneer mensen door omstandigheden gedwon-

gen zijn om te verhuizen. Wanneer er te weinig 

financiële middelen zijn, of mensen geen sociaal 

netwerk hebben, kan dit helemaal een onmogelijke 

opgave zijn. Om mensen een steuntje in de rug te 

bieden is er de Verhuisfamilie! De Verhuisfamilie 

helpt arme en eenzame mensen in die situatie, met 

medewerking van de vrijwilligers van stichting Pre-

sent en de gecertificeerde Erkende Verhuizers. Pre-

sent Almelo heeft in 2021 voor het eerst de verhuis 

familie ingezet. Dit was een waardevolle ervaring 

voor alle partijen.

PR en marketing

In 2021 hebben we ons Pr-team verder door ontwik-

keld. Fotografen, tekstschrijvers en onze vormgever 

werken samen zodat we onze berichten als één 

geheel naar buiten brengen. We maken gebruik 

van het door Present Nederland nieuw aangele-

verde huisstijlhandboek met hierin merkkleuren, 

typografie en merkelementen. Ook wisten we de 

lokale media (krant, AaFM en RTV Oost) te vinden 

om onze boodschap en specifieke projecten toe te 

lichten. Tussen de corona maatregelen door stonden 

we met een stand op het Heartbeat festival. Hier 

kwamen honderden jongeren op af.  We mochten 

daar ook een pitch houden over het mooie werk van 

Present.

Quote
 ‘“Ik doe graag vrijwilligerswerk bij Pre-

sent. Ik geloof in elkaar helpen. I edereen 
heeft soms een duwtje in de rug nodig. 

Wat een groep vrijwilligers in een paar 
uur tijd kan verbeteren in het leven van 

een onbekende stadgenoot is vaak onvoor-

stelbaar en waardevol”!
Gertia Bredewoud, vrijwillig  groepenbegeleidster



De mensen van Present

Hulpontvangers en hulpverleners

In 2021 hebben we de meeste projecten en acties 

uitgevoerd bij alleenstaanden (van allerlei leeftij-

den) en ouderen in instellingen. Daarna hebben 

we veel projecten en acties gedaan voor gezinnen 

(waar multiproblematiek aan de orde is) en éénou-

dergezinnen. De meeste projecten en acties vonden 

plaats in de wijk Sluitersveld/ Schelfhorst, met daar-

na De Riet en het Nieuwstraat Kwartier.

Bij de aanname van elke hulpvraag checkt Present 

zorgvuldig of de cliënt in aanmerking kan komen 

voor een groep vrijwilligers en/of een actie door een 

uitvraag te doen bij de betrokken hulpverlener. Een 

client kan alleen in aanmerking komen voor een 

groep vrijwilligers en/of een actie wanneer hij/zij

• onvoldoende financiële middelen heeft

• onvoldoende netwerk en/of

• onvoldoende gezondheid.

De inzet van de groep en/of actie is zo een verleng-

stuk van de hulpverlening die hier al gaande is. In 

2021 hebben we hulpvragen van 42 verschillende 

organisaties kunnen matchen tot bijzondere ont-

moetingen. Binnen deze 42 organisaties ontvangen 

we vaak hulpvragen uit diverse teams zoals: Ambu-

lant, intramuraal, bemoeizorg, Jongemoederwerk, 

wijkcoaches en wijkondersteuners.

Ontmoetingen in coronatijd

Present wil ontmoetingen creëren tussen vrijwilliger 

en hulpontvanger tijdens projecten. Zo ontstaat een 

beweging om naar elkaar om te zien. Door de coron-

acrisis was het dit jaar een uitdaging om waardevol-

le én veilige ontmoetingen te creëren. Dit is ook de 

reden waarom we niet alle hulpvragen konden ho-

noreren. Om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen 

handhaven focusten we ons veelal op buitenklussen 

en op projecten met minder vrijwilligers. 

Vrijwilligers

In 2021 hebben we in totaal 102 vrijwilligers meer in 

kunnen zetten dan het voorgaande jaar. Hoofdreden 

hiervoor is dat we hebben geleerd van het eerste co-

ronajaar. Dat maakt dat we onze planning efficiënter 

hebben toegepast. Ook hadden we een aantal coro-

na-proof projecten waar we op konden terugvallen. 

Vanwege de lockdown gingen scholen en bedrijven 

dicht en mochten we gedurende het hele jaar geen 

of zeer beperkte groepen inzetten. In totaal hebben 

788 vrijwilligers in zich ingezet via Present Almelo.

Flexteam

In 2021 is ons flexteam naar 30 mensen gegroeid. 

Het is een sociale mix van vrijwilligers uit kerken, 

bedrijven, gezinnen en nieuwkomers. Het zijn 

mensen die graag op regelmatige basis een Present 

ontmoeting willen hebben. Ze geven aan wat ze 

willen doen en wanneer zij beschikbaar zijn. Tijdens 

corona vielen de groepen vrijwilligers weg waardoor 

het flexteam veelvuldig is ingezet.

Nieuwkomers

In 2021 hebben we 102 vluchtelingen, asielzoekers 

en/of statushouders kunnen inzetten op diverse

projecten zoals 28 Mix & Match projecten, beeld-

bellen, raamtekeningen en Walk & Talk. Bijzondere 

ontmoetingen tussen Almeloers en nieuwkomers. Er 

ontstonden mooie verbintenissen en vriendschap-

pen. Helaas hebben we geen Meet & Eat avonden 

kunnen organiseren. De lockdownmaatregelen 

lieten het niet toe. We zetten de Meet & Eat avon-

den om in Walk & Talk; Almeloers en nieuwkomers 

coronaproof konden wandelen. Het AZC zat op slot 

en lieten geen vrijwilligers toe op hun complex. Wel 

zijn we in het najaar met elkaar in gesprek geweest 

waardoor we hoopvol vooruit kunnen kijken.



Stichting Present Almelo is opgericht in oktober 

2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel onder nummer 56287518.

Op 31 december 2021 is de samenstelling van be-

stuur en medewerkers van Present Almelo als volgt:

Het bestuur

We zijn dankbaar voor de professionele kennis en 

kunde van ons huidig bestuur:

• Henk Huisman, voorzitter

• Jeanet Buikema, penningmeester

• Michelle Neurink, algemeen bestuurslid 

• Freek Nijhof, algemeen bestuurslid 

Het Operationeel Team

• Dominique Veenhof, algemeen coördinator

• Ingrid Homan, projectcoördinator

• Daarnaast zijn er diverse kernvrijwilligers 

betrokken, als groepenbegeleiders, adminis-

tratieve ondersteuning, ondersteunend op het 

gebied van reclame & promotie en fotografie.

Ambassadeurs

Wij zijn blij met onze ambassadeurs! Ze dragen onze  

organisatie en activiteiten een warm hart toe en 

verbinden hun naam aan ons werk. Zo kunnen orga-

nisaties en andere (nieuwe) contacten zien dat onze 

activiteiten breed worden gedragen. En zo hopen 

we een grotere naamsbekendheid en draagvlak te 

creëren bij inwoners en samenwerkingspartners in 

Almelo.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen de verschil-

lende (maatschappelijke) aandachtsgebieden waar 

Present actief in is; overheid en politiek, maatschap-

pelijke organisaties, kerken, bedrijfsleven en de 

woningcorporaties. 

• Burgemeester Arjen Gerritsen, vertegenwoordi-

ging gemeente Almelo

• Ad Louter (directeur Urenco), vertegenwoordi-

ging bedrijfsleven

• Elwin Groenevelt (directeur Qredits Microfi-

nanciering), vertegenwoordiging non-profit 

bedrijven;

• Erik Vuurboom (directeur wijkverpleging Zorg-

Accent), vertegenwoordiging maatschappelijke 

organisaties;

• Claudia Beumer (directeur Sint Joseph), verte-

genwoordiging woningcorporatie;

• Marjan Nekkers (directeur Beter Wonen), verte-

genwoordiging woningcorporatie;

• Vicaris Woolderink, vertegenwoordiging kerken.

De organisatie

In 2021 nam algemeen coördinator Ruth Dam na bijna 

9 jaar afscheid van Stichting Present. Ruth stond aan 

de wieg van Present in Almelo en heeft veel pioniers-

werk verricht. In juni namen we afscheid van Ruth met 

een afsluitende BBQ.

In oktober organiseerden we onze jaarlijkse ambassa-

deursochtend. Present staat voor ontmoeting en verbin-

ding. We vinden het belangrijk dat onze ambassadeurs 

meekrijgen hoe dit eruit ziet in de praktijk. Samen ge-

noten we van een heerlijk ontbijt waarbij Pieter Cnossen 

(Directeur Present Nederland) een inspirerend verhaal 

over omzien vertelde. Daarna werden de werkschoenen 

aangetrokken en hielpen we een mevrouw met het leeg-

halen van haar woning.



In natura 

In 2021 hebben we ook van bedrijven giften en dien-

sten in natura mogen ontvangen. Heracles is partner 

in natura geworden en heeft in 2021 twee projecten 

ondersteund: een deel van de selectie bezorgde Va-

lentijnskaarten bij bewoners van Eugeria. Ook stelde 

Heracles 300 goodiebags beschikbaar voor cliënten 

die dagbesteding ontvangen van de Twentse Zorg-

Centra in Almelo. GP Plants stelde planten beschik-

baar die vrijwilligers in tuinen terug konden planten 

tijdens onze tuinprojecten. 

Fondsen en subsidies 

Van Gemeente Almelo ontvingen we in 2021 een 

subsidie. Het fonds RDO, MAEX en IBN hebben ons 

ondersteund met een bijdrage. Ook hebben diverse 

kerken en particulieren ons financieel gesteund door 

middel van een gift.

Bedrijvenpartners 

De coronacrisis brengt voor Present Almelo onze-

kerheid mee, ook op financieel gebied. Bedrijven-

partners die ons ook financieel steunen en waarbij 

Present een tegenpresentatie biedt in de vorm van 

projecten konden wij in 2021 niet altijd tegemoet-

komen. We hebben in 2021 dan ook geprobeerd de 

uitvoering van de maatschappelijke projecten aan 

te passen of alternatieven te bedenken, zodat we 

ook de bedrijvenpartners tegemoet konden komen 

in deze samenwerking. Helaas was dit niet voor alle 

partners mogelijk.

We zijn dankbaar dat alle bedrijvenpartners hebben 

besloten om de bijdrage in 2021 niet in te trekken. 

Mededoor onze partners en de personele wisselin-

gen hebben we 2021 met een positief saldo afgeslo-

ten. Hiermee kan de continuïteitsreserve grotendeels 

worden aangevuld. 

Partners van Present in 2021 waren Urenco Neder-

land, Obimex, ETC Nederland, Qredits Microfinancie-

ring, woningcorporatie Beter Wonen en St. Joseph, 

GBS De Fakkel, CSG Noordik, EBO De Passie. De inzet 

en (financiële) steun is erg belangrijk voor ons. Door 

dit partnerschap maken zij de projecten mogelijk en 

dragen zij bij aan de continuïteit van Present Almelo.

Financiën

Quote

’Het is gewoon heel fijn om iemand 
te kunnen helpen. De hulpontvan-

gers zijn je altijd zo dankbaar. Je 
gaat altijd met een voldaan gevoel 

naar huis’.
Petra Wind, flexwerker



Vooruitblik

Het jaar 2022 zal voor Present een jaar worden 

van meer mogelijkheden. We klimmen uit het dal 

van maatregelen, met de zomer op komst zien 

we dat groepen vrijwilligers zich weer aanmel-

den. En dat is natuurlijk fantastisch. Daarom blij-

ven we doen waar we goed in zijn: Een brug slaan 

tussen mensen die iets hebben te bieden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden.  

Het aankomende jaar zal er meer stabiliteit in 

het operationele team zijn. Het nieuwe CRM-sys-

teem wat vraag en aanbod verbindt zal worden 

gelanceerd, waardoor werkprocessen efficiënter 

worden ingericht. Hiermee creëren we gezon-

de voorwaarden tot groei. Hulpvragen blijven 

(helaas) binnenstromen daarom heeft Present 

Almelo een gezonde ambitie om te groeien. 

Ons operationele team zal hierin mee moeten 

groeien net als onze financiën. Ook willen we 

onze stichting beter onder de aandacht brengen. 

We merken dat Present ontzettend mooi en be-

langrijk werk doet maar lang niet iedereen kent 

ons. In 2021 zijn we gestart met ons mediateam 

wat aankomend jaar nog beter geïntegreerd zal 

samen werken. 

In oktober zullen we ons 10-jarig jubileum op 

gepaste wijze vieren. Ontmoeting en verbinding 

zijn woorden die ons op het lijf geschreven staan 

en dit willen we dan ook in ons jubileumjaar 

uitdragen. 

Via onze social-media kanalen blijven we u op de 

hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. 

Hopelijk zien we u in oktober? 
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Jaarrekening

2021 2020

bijdragen 69.790 56.840

giften en baten uit fondsenwerving 16.395 15.691

som der exploitatiekosten 86.186 72.531

directe lasten 923

personeelskosten

lonen en salarisssen 38.357 50.323

sociale lasten 7.183 9.624

pensioenlasten 3.192 3.865

andere personeelskosten 2.105 3.356

afschrijvingen en waardevermindeingen

afschrijvingen materiele vaste activa 627 972

overige bedrijfskosten

kantoorkosten 6.793 7.624

algemene kosten 1.364 2.359

andere kosten 2.574 77

som der exploitatielasten 62.195 79.123

exploitatieresultaat 23.991 -6.392

financiele baten en lasten

rentelasten en soortgelijke kosten -171 -151

resultaat 23.820 -6.743

Staat van baten en lasten 2021



activa

na voorstel resultaatbestemming 31 december
2021

31 december
2020

€ € € €

vaste activa

materiële vaste activa 2.913 1.787

vlottende activa

vorderingen

handelsdebiteuren 279 1.703

pensioenvorderingen 183

overige vorderingen 500

779 1.886

liquide middelen 24.581 4.133

totaal 28.273 7.806

passiva

na voorstel resultaatbestemming 31 december
2021

31 december
2020

€ € € €

eigen vermogen

stichtingskapitaal 6.674 -2.146

bestemmingsreserve 15.000

21.674 -2.146

kortlopende schulden

schulden aan leveranciers en handelskredieten 561 1.812

belastingen en premies soc. verzekeringen 2.076 3.058

schulden terzake van pensioenen 895 -

overige schulden 1.276 970

overlopende passiva 1.791 4.112

6.599 9.952

totaal 28.273 7.806

Balans per 31 december 2021


