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Quote
“Help elkaar ondanks corona, 

bijvoorbeeld via Present”
Gert Jan Segers,

fractievoorzitter ChristenUnie

Jaarverslag 2020

‘Het was een bizar 

jaar’

Wat zullen er dit jaar veel jaarverslagen begin-

nen met de mededeling dat 2020 een bizar jaar 

was. En ja, ook wij zeggen dat: wat een bizar jaar. 

Een jaar waarin veel indrukwekkends is gebeurd, 

maar toch ook een jaar waar we als Present best 

trots op zijn. We hebben namelijk ondanks alles 

toch projecten kunnen doen, maar ook nieuwe 

acties en matches gemaakt. Na de eerste aanvan-

kelijke schok besloten we dat we door moeten en 

willen gaan. In dit verslag leest u hoe dit werk in 

coronatijd is geweest.

Present gelooft dat als iedereen één dag hulp biedt 

aan een ander, we een positiever, gelukkiger, vrolij-

ker en socialer Almelo creëren. Dat doen we samen. 

Present wil een beweging op gang brengen waarin 

we omzien naar elkaar. Deze beweging komt tot 

stand doordat Present praktische en sociale klussen 

organiseert die de vrijwillige hulpbieder en de hulp-

vrager bij elkaar brengen.

Present zijn

‘Present zijn’ kan als individu of als groep. Groepen 

vrijwilligers komen uit scholen, kerken, werk- of 

sportkringen. De groep vrijwilligers bepaalt zelf 

wanneer, hoelang en voor welk project men zich 

inzet voor een ander.

Daarnaast heeft Present in 2020 nieuwe acties en 

matches kunnen organiseren die bijdragen aan 

een nog mooier Almelo voor álle inwoners. Burgers 

die zich voor elkaar inzetten leveren een essentiële 

bijdrage aan het verzachten van de gevolgen van 

de coronacrisis. Wij zijn blij dat we dat ook in 2020 in 

Almelo hebben ondervonden.

Lichtpuntjes

‘De toegenomen waardering voor de samenleving 

en het grotere gevoel van saamhorigheid zijn licht-

puntjes in deze moeilijke tijden’, aldus de koning 

in zijn Troonrede van 2020.  Het zijn juist goede 

doelen, kerken en initiatieven van burgers die in de 



Quote
““Het was gezellig, op gepaste afstand en 

veilig. Dus ook voor ons zo fijn om dit te 
doen, ik voel me gewoon helemaal blij 

hierdoor. Want alleen maar thuis ach-
ter het scherm is ook niet leuk”

Medewerker ETC Nederland

coronatijd voor deze lichtpuntjes gezorgd hebben. 

De terugblik van Present op 2020 laat zien dat dit 

ook in Almelo is gebeurd. Ook onze resultaten weer-

spiegelen de bereidheid van velen in Almelo om 

elkaar te helpen. Present is als het ware in haar kern 

aangesproken om te handelen. We zijn er trots op bij 

te dragen aan deze unieke civil society.

Andere manieren

We hebben dit jaar op andere manieren vrijwilligers 

moeten inzetten, maar ook uit beperkte mogelijk-

heden kunnen putten. Door corona konden we 

niet met groepen, zoals schoolklassen of groepen 

collega’s van bedrijven, werken. Daarom hebben we 

een groter beroep gedaan op onze vaste flexwerkers 

en hen individueel of in kleine groepen ingezet bij 

de mensen. Zo hebben we dus minder vrijwilligers-

aantallen en vrijwilligersuren dan vorig jaar kunnen 

doen. Wel hebben we door corona nieuwe acties en 

op andere manieren kunnen uitreiken. Zo hebben 

we in de zomer een grootse fruitpakkettenactie 

georganiseerd, met een school een lichtpuntjesac-

tie en tijdens Advent hebben we een nieuwe actie, 

genaamd de Kerstengelactie’ kun

Kerstengelactie

Als afsluiter hebben we in december de nieuwe 

Kerstengelactie en ook kerstpakketten kunnen weg-

geven aan Almelo’ers die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken.

Al het werk gebeurde dit jaar, ondanks de tegensla-

gen en beperkingen die ons ook zeker zwaar vallen, 

met veel plezier en energie, gestimuleerd door het 

enthousiasme van de vrijwilligers, de successen en 

de grote dankbaarheid van de hulpontvangers.



Present Almelo in vogelvlucht

Ons doel
We geloven dat mensen bereid zijn om zich 

in te zetten voor de ander en de samenle-

ving. De kloof tussen die bereidheid en het 

daadwerkelijk in actie komen is voor veel 

mensen (te) groot. Present slaat een brug 

tussen mensen die iets te bieden hebben 

en mensen die daarmee geholpen kunnen 

worden.

Onze missie
Wij willen een beweging op gang brengen 

in Almelo waarbij steeds meer mensen het 

vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om 

te zien.

597 vrijwilligers voerden 

83 projecten uit in geza-

menlijk 2095 uur. Dit zijn 

praktische projecten geweest, 

denk aan klussen, opruimen, 

klushulp, tuinieren, maar ook 

uitdeelacties, bel- en wandel-

maatjes, verwenpakketjes, etc.

Present werd geregistreerd 

aanbieder van de maatschap-

pelijke diensttijd en ontwikkel-

de een modern programma 

voor een trainee. Eind 2020 

was de eerste trainee een feit.

Gulle gevers zetten Al-

melo’ers met een beperkt 

budget in het zonnetje door 

hun kerstpakket via 

Present te schenken. We 

hebben voor in totaal 15 

adressen mogen bemiddelen.

We hebben 4 keer 

op het AZC Almelo een 

Mannenavond kun-

nen organiseren door 

mannen uit Almelo 

voor vluchtelingen

89 personen hebben zich inge-

zet als Kerstengel; Zij hebben 

circa 108 Almelo’ers (verdeeld 

over 54 verschillende adressen) 

tijdens de periode van vier weken 

Advent, minimaal één keer in de 

week bemoedigd met ontmoeting 

en bemoedigingen aan de deur.

De samenwerking met middelbare 

scholen De Passie en Het Noor-

dik, basisschool De Fakkel, maar 

ook bedrijven en kerken werden 

voortgezet. Ondanks de beperkte 

mogelijkheden bleven zij ons steu-

nen. In de meeste gevallen was dit 

financieel, maar in sommige ge-

vallen hebben we ook aangepaste 

manieren gevonden om leerlingen, 

werknemers en gemeenteleden 

veilig in te zetten.



De projecten

Kleine groepsprojecten

In 2020 hebben we groepen ingezet, , maar in kleine 

verbanden in verband met de coronamaatregelen.In 

tweetallen of met individuen bleven we dus Present. 

Op verschillende en aangepaste manieren (hieron-

der meer), maar ook op onze reguliere projecten. 

Voornamelijk nu op kleinere klusprojecten (veelal 

buiten), maar die ook erg nodig en belangrijk zijn 

voor de ontvangers. Zij zitten vaak met de handen in 

het haar en de komst van vrijwilligers geeft dan een 

enorme verlichting

Fruitpakkettenactie 

De eerste nieuwe (coronaproof) actie die we in 2020 

hebben georganiseerd voor Almelo was de fruitpak-

kettenactie. Met de inzet van vrijwilligers, donateurs 

en hulpverleners hebben we heel veel mensen die 

het moeilijk hebben kunnen bemoedigen. Mensen 

die leven in éénzaamheid, met armoede, ziekte en/

of andere moeilijkheden. Al deze ontvangers zijn 

aangeleverd door professionele hulpverlening. In to-

taal hebben we 213 fruitpakketten uitgedeeld. Deze 

zijn met circa 40 vrijwilligers verdeeld over kleine 

groepjes van twee personen rondgebracht door 

heel Almelo. We hebben 469 mensen blij kunnen 

maken met een fruitpakket. 

Kerstengelenproject

Eind 2020 hebben we voor het eerst bij Present 

Almelo een Kerstengelproject georganiseerd. Dit 

project is tot stand gekomen door corona. Zo heeft 

corona dus ook een positief effect gehad!

Corona maakte dat we anders moesten gaan 

denken en inzetten.  In het Kerstengelproject stond 

ontmoeting centraal. Ondanks alle beperkingen kon 

het project door gaan.

Tijdens Advent 2020 hebben we Almelose stadge-

noten geworven die als Kerstengel op pad gingen 

om gedurende vier weken lang, minimaal één keer 

per week, om te zien naar een stadsgenoot die om 

welke reden dan ook een lichtpuntje kan gebruiken. 

Deze ontvangers zijn geworven door samenwerking 

met ons lokaal hulpverlenersnetwerk. De kersten-

gelen hebben bemoedigende deur/raam bezoekjes 

gebracht en/of door de brievenbus of aan de deur 

kleine kerstattenties achtergelaten. Zo is er op veel 

plekken licht verspreid in donkere tijden.

Er zijn in totaal 89 kerstengelen actief geweest. Zij 



Quote
“We hebben kort met elkaar gesproken. Ze vertelde 

dat het kaartje heel belangrijk voor haar 
was. Op mijn vragende blik antwoordde 

ze met tranen in haar ogen: “aandacht”.
Reactie van een kerstengel

hebben in totaal 104 verschillende stadgenoten 

(op 54 adressen) die door een moeilijke tijd gaan, 

bemoedigd. 

De actie werd erg goed ontvangen bij gevers, ont-

vangers en hulpverleners. Zij gaven na afloop door 

middel van hun evaluatie gemiddeld het project als 

cijfer een 8,8.

Soms stond de Kerstengel voor een dichte deur. 

Soms was ‘live’ communicatie niet altijd mogelijk. 

Toch heeft het iedereen goed gegaan. Om iets voor 

een ander te kunnen betekenen én om de bemoedi-

ging te ontvangen.

Lichtpuntjesactie met basisschool

Elk jaar voeren leerlingen van GBS De Fakkel in 

samenwerking met Present Almelo verschillende 

groepsprojecten uit. Deze hebben altijd een prak-

tisch of sociaal karakter. Ook deze projecten konden 

vanwege corona in 2020 niet doorgaan in de uitvoe-

ring zoals we gewend waren.

We hebben daarom in 2020 samen een Lichtpunt-

jesactie bedacht. Gedurende vier weken hebben alle 

kinderen in verschillende groepen raambezoekjes 

gebracht bij twee verschillende oudereninstellingen 

en zijn de kleuters actief geweest in de wijk Sluiters-

veld (rondom de school).

Alle bezoekjes waren gericht op ontmoeting, maar 

dan veilig via het raam. Zo hebben kinderen spel-

letjes gemaakt en zijn er via het knutsels en zelfge-

maakte cadeautjes aangeboden aan de ouderen, 

zijn de tuinen versierd met vetbollen, is er gedanst 

voor het raam, zijn er raamtekeningen/versieringen 

gemaakt, etc.

De ontmoeting was anders, maar eigenlijk net zo 

bijzonder. Met een lach en een traan tussen de jon-

geren en ouderen werd er contact gemaakt. Ook de 

betrokken hulpverleners gaven aan geraakt te zijn 

door de liefde en aandacht die aanwezig was bij de 

projecten.



Hulpontvangers en hulpverleners

In 2020 hebben wij de meeste projecten en acties 

uitgevoerd bij alleenstaanden (van allerlei leeftij-

den) en ouderen die woonachtig zijn in instellingen. 

Daaropvolgend hebben wij veel projecten en acties 

gedaan voor gezinnen (waar multiproblematiek aan 

de orde is) en éénoudergezinnen. De meeste projec-

ten en acties vonden plaats in de wijk Sluitersveld / 

Schelfhorst, met daaropvolgend De Riet.

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.

Op deze manier zetten wij onze projecten en acties 

in bij de meest kwetsbare inwoners van Almelo en 

is de inzet van de groep en/of actie een verlengstuk 

van de hulpverlening die hier al gaande is.

Vrijwilligers

In 2020 hebben we in totaal minder vrijwilligers in 

kunnen zetten dan het voorgaande jaar. Hoofdreden 

hiervoor is corona. Vanwege de lockdown gingen 

scholen en bedrijven dicht en mochten we gedu-

rende het hele jaar geen of zeer beperkte groepen 

inzetten. In totaal hebben we toch nog 687 vrijwilli-

gers in kunnen zetten

Vluchtelingen 

In 2020 hebben we geen vluchtelingen en status-

houders kunnen inzetten op Mix & Match projec-

ten. Tevens hebben we geen Meet & Eat avonden 

kunnen organiseren. Dit heeft de maken met de 

strenge lockdownmaatregelen die dit niet toelieten. 

We hebben wel geprobeerd in overleg met COA en 

Vluchtelingenwerk andere acties op te zetten, maar 

helaas zagen zij geen mogelijkheden om vluchte-

lingen in te zetten. Ook het AZC zat op slot en lieten 

geen vrijwilligers toe op hun complex. Tevens was 

het voor Present Almelo ook moeilijk omdat we de 

groepen niet vanzelfsprekend konden uitbreiden.

Maatschappelijke diensttijd

In 2019 stelde de landelijke overheid geld beschik-

baar voor vrijwilligersorganisaties om te experimen-

teren met de invulling van de maatschappelijke 

diensttijd (MDT). Onder de landelijke programma-

naam Jong Present, heeft Present Almelo deelgeno-

men aan deze pilot. Eind 2020 nam een MDT-trainee 

deel met 80 uur bij Present Almelo dat doorloopt in 

2021.

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. Als offi-

cieel 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.

De mensen van Present



Stichting Present Almelo is opgericht in oktober 

2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel onder nummer 56287518.

Op 31 december 2020 is de samenstelling van be-

stuur en medewerkers van Present Almelo als volgt:

Het bestuur

· Henk Huisman, voorzitter

· Jeanet Buikema, penningmeester

· Jan Veenstra, secretaris

In 2020 namen we afscheid van Jan Veenstra, Gerrit 

Stam en Dave Thomas als bestuursleden.

Zowel Dave als Gerrit zijn twee jaar bestuurslid 

geweest. Beide heren hebben een mooie bijdrage 

geleverd aan Present in Almelo, waaronder de opzet 

van de strategie en interne beleidsstukken van Pre-

sent Almelo. We danken alle heren voor hun inbreng 

en betrokkenheid voor Present.

Het Operationeel Team

· Ruth Dam, algemeen coördinator

· Irene Geerts, algemeen coördinator

· Petra Koers, projectcoordinator

· Daarnaast zijn er diverse kernvrijwilligers betrok-

ken, als groepenbegeleiders, administratieve onder-

steuning, ondersteunend op het gebied van reclame 

& promotie en fotografie.

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs ondersteunen de missie en 

visie van Stichting Present in Almelo. Ze dragen de 

organisatie en de activiteiten een warm hart toe en 

verbinden hun naam aan ons werk. Op deze manier 

kunnen organisaties 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 samenwer-

kingspartners 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 wo-

ningcorporaties. Wij zijn blij met de ambassadeurs 

van Stichting Present Almelo:

· Burgemeester Arjan Gerritsen, vertegenwoordiging 

gemeente

De organisatie

Jan Veenstra is jaren betrokken geweest als bestuurslid bij Stich-

ting Present Almelo. Al vanaf de oprichting is Jan betrokken bij 

het werk van Present. Hij was het eerste bestuurslid dat zitting 

nam in het bestuur van Present Almelo. Zijn betrokkenheid, 

expertise en aanwezigheid gaan we enorm missen. Het afscheid 

kon helaas niet groots. Ons netwerk, team en betrokkenen heb-

ben daarom allemaal een artikel aangeleverd en samen hebben 

we Jan een persoonlijke glossy aangeboden als dank. Namens 

de algemeen coördinator, het vrijwilligersteam, huidig bestuur 

en ambassadeurs heeft hij vervolgens ook nog een mooi per-

soonlijk afscheidscadeau gekregen. 

Jan, het ga je goed en we wensen jou alle goeds toe in de 

toekomst!



· Ad Louter (directeur Urenco), vertegenwoordiging 

bedrijfsleven

· Elwin Groenevelt (directeur Qredits Microfinancie-

ring), vertegenwoordiging non-profit bedrijven;

· Erik Vuurboom (directeur wijkverpleging Zorg-

Accent), vertegenwoordiging maatschappelijke 

organisaties;

· Claudia Beumer (directeur Sint Joseph), vertegen-

woordiging woningcorporatie;

· Marjan Nekkers (directeur Beter Wonen), vertegen-

woordiging woningcorporatie;

· Vicaris Woolderink, vertegenwoordiging kerken.

De organisatievorm van Present is een landelijk 

netwerk van plaatselijke stichtingen (waaronder 

Present Almelo) die de Presentwerkwijze adopte-

ren. De landelijke organisatie Present Nederland 

ondersteunt de plaatselijke stichtingen en begeleidt 

lokale initiatiefnemers bij het starten van Present in 

hun eigen woonplaats. Kennis- en ervaring wordt in 

grote mate onderling tussen de Stichtingen ge-

deeld, Samen Present is het uitgangspunt. 

In 2020 zijn er 75 Stichtingen Present 

actief in het land in 133 gemeenten.

Quote
“Vanmiddag pakketje Stichting Present 
in ontvangst genomen. Zo ontzettend 

leuk! Het idee dat mensen aan je den-
ken; ontroerend! Ik wil jullie en de vrij-
willigers van Present ontzettend bedan-
ken voor deze attentie: kilo’s positiviteit!”.

Reactie van ontvanger van een fruitpakket



Het jaar 2020 ligt achter ons, het was een bijzon-

der jaar. De pandemie en de daarbij behorende 

coronamaatregelen maakten het samen bruggen 

bouwen, het samen Present zijn, anders. We zijn 

enorm trots om te zien dat er volop daadkracht, 

creativiteit en verbondenheid werd getoond 

door ons team. Dat is ‘Present zijn’ ten voeten uit!

Nu we dit schrijven is de crisis nog niet voorbij en 

blijft het voortdurend een uitdaging om binnen de 

coronamaatregelen onze vrijwilligers in te zetten om 

te helpen en de nodige steun te bieden voor onze 

medemens. We hebben allemaal te maken met de 

gevolgen van corona en ook daarin mogen we voor 

elkaar zorgen.

Ombuigen

Terugkijkend op de 2020 kunnen we vaststellen dat 

vanaf maart de lopende projecten op een creatieve 

manier omgebogen moesten worden. Inplaats van 4 

-6 personen op een project werd dit teruggebracht 

naar max. 2 personen. Het was fijn dat Present zo 

mensen kon blijven verbinden.

Binnen de beperkingen van de coronamaatregelen 

werd nagedacht over de invulling van onze mis-

sie om mensen die vrijwilligerswerk willen doen 

te koppelen aan mensen die deze hulp kunnen 

gebruiken. Voorbeelden van nieuwe projecten zijn 

het bezorgen van fruitpakketten door vrijwilligers, 

het kerstengelproject en de Lichtpuntjesactie. In al 

die projecten stond het omzien naar elkaar centraal 

en waren er mooie, opbouwende contacten tussen 

vrijwilligers en hulpontvangers.

Afscheid

In het bestuur hebben we dit jaar afscheid genomen 

van Gerrit Stam en Dave Thomas. Jan Veenstra heeft 

aan het eind van 2019 zijn voorzitterschap overge-

dragen aan Henk Huisman en in december 2020 

hebben we Jan Veenstra uitgezwaaid als bestuurslid. 

Jeanet Buikema is nog steeds onze penningmeester

De algemeen coördinatoren, Irene Geerts en Ruth 

Dam hebben in dit onzekere jaar de Stichting Pre-

sent op een creatieve en flexibele manier invulling 

gegeven aan de uitvoering van onze missie. Irene 

Geerts heeft om persoonlijke redenen aan het eind 

van jaar afscheid van ons moeten nemen.

We zijn dankbaar dat we financieel het jaar 2020 

goed hebben kunnen afsluiten. De gemeente, be-

drijven, kerken, scholen, Present Nederland, parti-

culiere personen bleven ons ondersteunen ook al 

konden we niet altijd alle afspraken nakomen t.g.v. 

de coronamaatregelen.

Vanzelfsprekend?

Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat het 

‘leven’ als individu of als samenleving je eenvoudig 

kan overvallen. Een ziekte, onverwacht ontslag, een 

plotseling sterfgeval of een ongeval…. en dan? Dan 

is er die ander, de buurvrouw, die voor je kookt of ie-

mand in de straat die jouw kinderen uit school haalt. 

Als het goed is. En als dat niet meer vanzelfsprekend 

gebeurt, wat dan? Als het aan Present ligt komt dat 

nooit zover. Samenleven doe je niet alleen. Dus mo-

gen we als samenleving onze verantwoordelijkheid 

nemen als het sociale vangnet niet voorziet. Doet u 

met ons mee om het normaal te vinden dat we naar 

elkaar omzien?

Graag willen we alle vrijwilligers, medewerkers, 

maatschappelijke organisaties en partners bedan-

ken voor hun betrokkenheid, inzet en steun in 2020.

Namens het bestuur van Stichting Present Almelo,

Henk Huisman

van het bestuur



Financiën

Bedrijvenpartners 

De coronacrisis brengt Present Almelo veel 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 2020 niet altijd tegemoet 

komen. We hebben in 2020 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. Sommige bedrijven maakten 

hier gebruik van, niet alle. Dit is ook de reden dat het 

aantal projecten in 2020 is verminderd.

Wij zijn dankbaar en blij dat alle bedrijvenpartners 

hebben besloten om de bijdrage in 2020 niet in te 

trekken. Dit maakt dat we 2020 zonder een groot 

financieel tekort hebben kunnen afsluiten.

Onze partners

Urenco Nederland, Qredits Microfinanciering, 

woningcorporatie Beter Wonen en St. Joseph, GBS 

De Fakkel, CSG Noordik, EBO De Passie, Voskamp 

Groep, ETC Nederland, Obimex. De inzet en (finan-

ciele) steun is erg belangrijke steun voor ons. Door 

dit partnerschap maken zij de projecten mogelijk en 

dragen zij bij aan de continuïteit van Present Almelo.

Fondsen en subsidies 

Van Gemeente Almelo ontvingen we in 2020 een 

subsidie. Het fonds RDO heeft ons ondersteund 

met een bijdrage. Ook hebben we een éénmalige 

toekenning ontvangen van de Kroon Oil Foundation 

en het Cogas Fonds. De projecten die wij als alterna-

tief aan groepen hebben aangeboden waren nieuw 

op te zetten en in de uitvoering arbeidsintensiever. 

Dit maakt dat we met een aanvullend coronas-

teunfonds, afkomstig van Present Nederland, deze 

projecten toch konden opzetten en begeleiden.

In 2020 hebben we voor een aantal projecten (ac-

ties) (fruitpakkettenactie, Kerstengelen en ‘vrienden 

van Present’) door middel van crowdfunding van 

particulieren diverse giften ontvangen.

Ook hebben diverse kerken ons financieel gesteund 

door middel van een gift.

In natura 

In 2020 hebben we ook van bedrijven giften en 

diensten in natura mogen ontvangen. We moch-

ten grotendeels gratis gebruik maken van kan-

toorruimte in het Torentje (Hedemanplein 3). Dit 

is beschikbaar gesteld door St. Joseph. Van Joko 

Totaalcleauning hebben we 5 boxen met standaard 

schoonmaakartikelen ontvangen t.b.v. onze groe-

penbegeleiders, in te zetten bij projecten. Ook mo-

gen we gratis gebruik maken van hun tuingereed-

schap. Van het bedrijf Comyoo mochten we gratis 

gebruik maken van een kennis/brainstorm sessie 

op het gebied van marketing en ondersteuning 

op gebied van ICT vraagstukken. Teamsportfabriek 

heeft een aantal Tshirts met bedrukking gesponsord 

t.b.v. onze flexvrijwilligers. Het bedrijf Gold heeft een 

aantal relatiegeschenken beschikbaar gesteld dat 

wij als presentje konden uitdelen aan ons flexvrijwil-

ligers als dank voor hun inzet. 



Vooruitblik

Present Almelo wil in 2021 blijven bouwen aan 

een beweging op gang brengen waarbij inwo-

ners van Almelo het steeds vanzelfsprekender 

gaat vinden om naar elkaar om te zien. We doen 

dit door bruggen te bouwen tussen diversiteit 

aan mensen en groepen. Burgers die zich norma-

liter niet als vanzelfsprekend zouden ontmoeten. 

In stad, wijk en buurt, individuen waarbij we de 

kracht van samen willen benadrukken.

In 2021 hopen we weer volop te kunnen inzetten 

op de inzet van groepen vrijwilligers. We missen 

de veelzijdigheid van het aanbod en de diversi-

teit in groepen vrijwilligers enorm. Zolang coro-

na dit niet toelaat blijven we inzetten op creatie-

ve manieren om toch bruggen te blijven staan, 

zodat ontmoeting onderling door kan gaan.

Het beleid om in 2021 de organisatie verder te 

verduurzamen (organisatorisch en financieel) 

is een must om de continuïteit en professionele 

aansturing van vrijwilligers te kunnen waar-

borgen. Wij zien uit naar het jaar 2021 waarbij 

we veel mooie en waardevolle ontmoetingen 

gaan creëren tussen jong en oud, arm en rijk, 

Almeloérs en nieuwkomers, ziek en gezond.
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