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Beste lezer,
Met trots delen wij met jou hierbij het eerste jaarverslag
van Present Almelo. In dit jaarverslag lees je interessante
details, cijfers en achtergronden, prachtige verhalen van
projecten en de financiële cijfers van Present Almelo van
2013. We zijn trots op de resultaten van 2013 en danken
jou voor je bijdrage en het vertrouwen in Present Almelo.
Dit geeft weer nieuwe energie voor 2014!
Team en bestuur Stichting Present Almelo

Missie en visie

Kenmerkend voor Present: een Almelose brug
Stichting Present Almelo heeft als missie een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Onze visie is een maatschappelijke
beweging op gang brengen waarbij mensen het steeds meer
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te gaan zien in
Almelo.

Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal)
Almelo kent sociale en materiële armoede en voor een deel
van de Almeloërs is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijkertijd staat dit voor veel Almeloërs ver van het bed en heeft, bijvoorbeeld armoede, geen gezicht. Present Almelo focust zich
in eerste instantie op de tweede groep. We dagen hen uit om
een stukje van hun tijd, hart en handen beschikbaar te stellen voor een ander die hun hulp en inzet hard nodig hebben.

Effecten
De projecten die we voor groepen organiseren, gaan verder
dan ‘een dagje aan de slag via Present’. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: ‘Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad, ik had
geen idee’. Het is onderwerp van gesprek aan tafel, tijdens
verjaardagen, in de kerk, tijdens bijeenkomsten of op het
werk. Mensen delen wat het Presentproject met hen heeft gedaan en zo bereiken we een sneeuwbaleffect. ‘Kunnen we dat
ook doen met onze eigen school, bedrijf of vriendengroep’?
Nieuwe groepen melden zich aan en zelfs scholen hebben in
2013 hun weg gevonden naar Present. Groepen zetten zich
in de hele stad Almelo in of kiezen juist voor een bepaalde
wijk.

De kernactiviteiten van Present Almelo zijn:
Het activeren van bestaande informele netwerken (groepen)
om zich aan te melden voor een project.

Bundeling van eigen krachten.
Present is een brug, geen hulpverlening. We zien het als een
uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang te versterken. De inzet van een
groep kan veel impact hebben, meer dan een opgeruimd huis
of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden.
De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een ‘reden’ om zelf actief
te worden. Hulpverleners benutten de inzet van een groep
vaak als middel om stappen te zetten op verschillende terreinen.
Er kan structuur aangebracht worden tijdens de voorbereiding en de cliënt kan daarbij geactiveerd worden om zelf
aan de slag te gaan. Tijdens, maar zeker ook na het project.
De ontmoeting met een groep mensen kan een belangrijk
leermoment zijn voor een cliënt met een beperkt netwerk.
De gedachte, dat er naast de hulpverleners ‘zomaar’ mensen komen om te helpen, is iets bijzonders. Net zoals wanneer een groep onder de indruk raakt van mensen die ze
tegenkomen in deze situaties, zo is de ontmoeting voor de
hulpontvanger ook zo bijzonder in het kader van bewustwording.

Vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers aan het woord
Hulpverlener: “Deze groep is één dag
met veel respect en geduld met mijn
cliënt omgegaan. Ze hebben hem
hierdoor weer vertrouwen in mensen
teruggeven, dat had mij een half jaar
gekost!”.

Hulpontvanger:“Na
afloop
van
een
schoonmaak projec t
bleven de gordijnen
open. “Ik hoef me
nu toch niet meer te
schamen”?!

Het matchen van groepen met een geschikt project op basis
van het aanbod van de groep .
Het begeleiden van projecten.

Vrijwilliger: “Het ls bijzonder om kennis te maken met iemand
uit een totaal ander milieu en situatie. Én dat je zo iemand in
één dag verder kan helpen!”

Groepen

Flexgroep

De kernactiviteit van Present Almelo is het begeleiden van
projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in
willen zetten. Hiermee heeft Present in Almelo een unieke en
vernieuwende aanpak. Ondanks dat het tijd kost om hiermee
een plekje te ‘veroveren’ in de Almelose samenleving is het
mooi om te zien dat de formule al snel aanslaat. Het jaar 2013
stond vooral in het teken van werven van groepen en kennis
maken met de stad, kerken, bedrijven gemeentelijke instellingen en maatschappelijke organisaties. We hebben bestaande
groepen pro - actief benaderd.
De grootte van de groepen varieert. De grootste groep
bestond uit 23 personen, de kleinste groep uit 2. In totaal
hebben mensen er ruim 200 mensen zich vrijwillig ingezet via
Present Almelo. Sommige vrijwilligers hebben zich meerdere
malen ingezet.

Een mogelijkheid om vaker dan een dag aan de slag te gaan
is om flexer te worden. Mensen die een vaste dag beschikbaar zijn (per maand/twee maanden) melden zich bij ons
aan. Van deze individuele aanmeldingen worden groepen
gevormd die samen aan de slag gaan. In het eerste jaar
mochten we al 12 flexers verwelkomen bij Present Almelo.

Vrijwilligersuren

Projecten variëren in duur. Soms is een groep een hele dag
bezig, soms 2 uur. In totaal heeft er in 2013 meer dan 1000
uur vrijwillige inzet via Present Almelo plaatsgevonden.
Onderstaande cirkeldiagram geeft weer hoeveel uren vrijwilligerswerk per groep is gedaan.

In 2013 bemiddelden wij voor 34 groepen 34 projecten. Met
14 groepen meer dan begroot mogen we dan ook spreken
van een succesvol eerste jaar. De meeste groepen zijn afkomstig van bedrijven en kerken. Hieronder de cijfers:
Van de 8 groepen uit CGK
(Christelijke Ger. Kerk)
bestonden 6 groepen uit
jeugd. Van de 4 groepen
uit GKV (Ger. Vrijg. Kerk)
bestond er 1 uit jeugd.

Aantal groepen en projecten
Jaar		

Begroot		

Realisatie

2012		
2013 		

0			
20			

4
34

Projecten

Bij onze projecten zijn groepen kortdurend verbonden
aan vrijwilligerswerk. In de organisatie en begeleiding van
onze projecten ligt de nadruk op verbinding leggen tussen
hulpontvangers, hulpverleners en de vrijwilligers. Projecten die vrijwilligers via Present Almelo kunnen doen zijn
praktische (achter de voordeur) en sociale (veelal bij een
instelling, activiteit met bepaalde doelgroep, bijv. ouderen,
gehandicapten) projecten. In totaal hebben er 24 praktische projecten en 10 sociale projecten plaatsgevonden.

De 24 praktische projecten zijn onderverdeeld
in 10 klusprojecten,
7
schoonmaakprojecten en 7 tuinprojecten.
Denk bij sociale projecten bijv. aan wandelen,
spelletjes, uitjes, etc.

//hoogtepunten//verhalen//details//
Na schoonmaakproject kwam hulpontvanger in aanmerking voor hulp via
WMO en onderhoudt hij zijn woning nu (bijna) zelf // Maar liefst 12 flexers
hebben zich aangemeld // Flexers zijn individuele aanmeldingen van vrijwilligers die met elkaar een groep vormen // Van 3 landelijke fondsen ontvingen we subsidie // Mooie samenwerking en aanvulling op andere Almelose

Mensgericht

Ruim 200 vrijwilligers hebben hun harten en handen beschikbaar gesteld en gebruikt via Present Almelo, ten dienste van Almelose medeburgers. Zij hebben mensen in de
ogen gekeken, in een situatie die niet makkelijk is. Deze
200 mensen zijn te vinden in Almelo.

initiatieven: via Schuldhulpmaatje ontvingen we een hulpvraag en heeft
een groep een laminaatvloer gelegd // Met een gevoelstemperatuur van
-10 in maart is een hele tuin ontruimd en opgeknapt // Gezin geeft zichzelf
kado t.b.v. oprichting Present in Almelo // Hulpverleners van Jarabee zetten zich in als groep // Present stond diverse keren in de krant en mocht
een intervieuw afnemen bij Radio Almelo // Tijdens het Gateway City Event

Door aan te sluiten op hun mogelijkheden is er veel mogelijk. Deze mensen waarderen onze werkwijze en bieden
graag hun diensten via ons aan. Vanuit de beschikbaarheid
van deze mensen hopen we door de ontmoeting hen ook
een ervaring te bieden die hen verder brengt.

zetten 5 jongerengroepen zich Almelo breed in // Jongerengroep uit CGK
is enthousiast na het 1e Presentproject en besloot elke maand een project
te doen // “Ik zal ze nooit vergeten”, aldus hulpontvanger na een verhuizing
// Collega’s Gemeente Almelo doen 5 projecten achter de voordeur // Een
zwangere vrouw die moet slapen op een betonnen vloer.... Daar bracht een
groep verandering in // In oktober 2013 bestond Present Almelo één jaar //
Het dochtertje van de hulpontvanger bedankte de flexgroep na een project
op haar eigen manier, iedereen kreeg een stukje van haar nieuwe vloerbedekking mee // Het bestuur en OT van Present Almelo deed in november
zelf een project: Sinterklaas bij Titus Brandsmahof // In december werd Present Almelo officieel partner in het Armoedepact //

Het kortetermijn doel is iemand helpen. Het langetermijn
doel is een beweging op gang brengen: in elke vrijwilligers
die we inzetten. We kunnen oprecht zeggen dat we dit bij
elk project zien gebeuren. Daar waar de projecten soms
wat onwennig starten en de vrijwilligers het liefst zo snel
mogelijk aan de slag willen, sluiten we elk project warm
af. Zo was er een omhelzing tussen hulpontvanger en vrijwilliger. Zo was er een hulpontvanger die haar emotie liet
zien aan de groep en het project toch aandurde omdat het
‘gewone’ mensen waren die haar kwamen helpen.

Investeren in mensen die beschikbaar willen zijn, loont.

Hulpontvangers

Waar hebben de 34 projecten plaatsgevonden? Wie
zijn
de
hulpontvangers?
Hier
een
uiteenzetting:
11 groepen hebben zich ingezet bij ouderen. 2 groepen hebben zich ingezet bij gehandicapten. 8 groepen hebben zich
ingezet bij alleenstaanden. 10 groepen hebben zich ingezet
bij alleenstaande moeders met kinderen. 3 groepen hebben
zich ingezet bij een gezin.

Locaties projecten
Alle projecten vinden plaats in Almelo. Een groot deel van de
projecten vindt plaats in woon- en leefsituaties. Grotendeels
betreft dit woningen van de twee Almelose Woningcorporaties: Beter Wonen en St. Joseph. Er vinden ook projecten bij/in
instellingen plaats. De projecten zijn hieronder uitgesplitst:

We hebben het afgelopen jaar duidelijk gemerkt dat investeren in de mensen die beschikbaar willen zijn voor anderen, loont. Het investeren omvat onder andere een goede
(d.m.v. persoonlijke ontmoeting) voorbespreking met de
groepen vrijwilligers. Tijdens de voorbespreking stellen
we een profiel van de groep op om zo tot een goede match
te komen met een hulpvraag. Wat wil de groep doen, hoe
willen ze zich inzetten en wanneer? We bespreken de verwachtingen, onze werkwijze en bereiden de groep voor op
de situatie waarin ze wellicht terecht komen. We halen met
deze werkwijze meer effect uit de ontmoeting tussen de
vrijwilligers en de hulpontvanger. Een vraag die bijvoorbeeld vaak gesteld wordt is: “Maar hoe moet het dan als wij
weer weg gaan, is het volgende maand dan niet weer terug bij af? Wat heeft het eigenlijk voor zin?” Wanneer deze
vraag niet op voorhand is besproken heeft de ontmoeting
niet het gewenste effect. De vrijwilliger weet dan niet dat
we door de samenwerking met hulpverleners de klus altijd
inbedden in een hulpverleningstraject.
Ook hopen we te bereiken dat vrijwilligers tijdens en na
de ontmoeting met hulpontvangers verder kijken dan de
klus. Dat ze beseffen wat hun aanwezigheid die dag voor
deze medeburger heeft betekend. Met de verwachte groei
in (nieuwe) groepen en projecten in 2014 gaan we (vrijwillige) groepenbegeleiders opleiden, zodat we een goede
begeleiding aan vrijwilligers kunnen blijven bieden.

Present als erkend interventiemodel
De landelijke methode van Present werd in 2013 door Movisie erkend als officieel interventiemodel. In een intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties willen we vrijwillige inzet
verbinden met zorg en welzijn. De hulpverlener heeft de regie voor
de cliënt en Present is de schakel in het toerusten van de groep die
zich inzet. De effecten van de Presentmethode staan beschreven in
de Database Effectieve Sociale Interventies (DESI) van Movisie.

Present draagt bij aan participeren door
het versterken/bieden van informele netwerken.

Kerncijfers 2013
Aantal groepen en projecten
Jaar		

Begroot		

Realisatie

2012		
2013 		

0			
20			

4
34

Aantal vrijwilligers
Jaar		

Begroot		

Realisatie

2012		
2013 		

0			
140			

23
193

Aantal vrijwilligersuren
Jaar		

Begroot		

Realisatie

2012		
2013 		

0			
800			

99
907,5

Aantal samenwerkende MO’s
Jaar		

Begroot		

Realisatie

2012		
2013 		

0			
5			

2
14

Interne organisatie
In 2013 is de samenstelling van bestuur en team als volgt.
Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit:
· Johan v/d Burgh, voorzitter
· Oscar Dragt, secretaris
· Arie Kortleven, penningmeester
· Jan Veenstra, algemeen lid
Operationeel team:
· Ruth Dam, Algemeen coördinator
· Leonie Verloop, Algemeen coördinator
· Annette v/d Laan, vrijwillig groepenbegeleider
· Fennie Bouwsema, vrijwillig groepenbegeleider

Wij concentreren ons op het overbruggen van de kloof tussen mensen die willen geven en mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk of gezondheid hebben om de klus
geklaard te krijgen. Maar de tijd die mensen beschikbaar
stellen, komt niet altijd op de juiste plek terecht en sociaal isolement is niet ‘even’ goedbedoeld te overbruggen.
Bovendien willen de mensen die zich inzetten, graag de
tijd die ze beschikbaar stellen, effectief gebruiken zonder
met allerlei administratieve toestanden geconfronteerd
te worden. Present zorgt daarom voor de voorbereiding,
afstemming en aansturing voor een sterk groeiend aantal
projecten.

Professionele kaders
Present Almelo is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel kader. Daar is bewust voor gekozen om daarmee
de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen. Opzich zijn de
projecten die via Present gedaan worden, niet geheel uniek.
Iemand helpen met verhuizen of behangen of een tijdje bij iemand betrokken zijn, dat doen veel mensen op z’n tijd en het
organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in wijken, dat gebeurt ook wel vaker. Waarom dan die professionele kaders?

Met dank aan de inzet van vrijwillige krachten in het operationele team en bestuur heeft
Present zich in Almelo goed neergezet en zijn er meer projecten gedaan dan begroot.

Samenwerkingspartners
Lokaal
Verankering in de Almelose samenleving is essentieel voor
Present Almelo. We bestaan nu ruim een jaar en nu al zijn
er diverse goede en belangrijke contacten gelegd. Het is stimulerend dat in dit eerste jaar al veel Almelose organisaties
de samenwerking met Present aan gaan. Er is in 2013 een
infrastructuur ontstaan in Almelo met diverse kerkgemeenschappen, verschilende maatschappelijke organisaties, woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, scholen (basis en
middelbaar onderwijs), Gemeente, politiek, diverse netwerkorganisaties en bedrijven.

Maatschappelijke organisaties
Projecten komen alleen tot stand door nauwe samenwerking
en betrokkenheid met bestaande Almelose maatschappelijke
organisaties. Zoals hierboven uitgelicht wordt zo de inzet van
een groep gekoppeld aan- en onderdeel van- een hulpverleningstraject. In 2013 heeft Present Almelo kennis gemaakt en
samengewerkt met 14 verschillende Almelose maatschappelijke organisaties. Hieronder is zichtbaar hoeveel projecten
er bij welke betrokken maatschappelijke organsatie heeft
plaatsgevonden.

Collega organisaties
Met welzijnsorganisatie Scoop en diverse bestaande vrijwilligersorganisaties zoals EZRA, Life - Center, Almelo Doet
Mee en De Slinger Almelo zijn het afgelopen jaar goede
banden ontstaan. In de oprichtingsfase en het eerste jaar
van Present in Almelo is daarin bewust gekozen voor een
actieve benadering. Er is regelmatig contact en afstemming om elkaar te ondersteunen en te versterken en om te
voorkomen dat we overlappende werkzaamheden doen.
Present Almelo is pactpartner in het Armoedepact Almelo.
Met maandelijkse bijeenkomsten wordt kennis en ervaring
uitgewisseld.

Kerken
Almelo kent 14 kerkelijke gemeenschappen. Mede door de
landelijke wetgeving ( WMO) zijn kerken sterk bezig met
de vraag: wat is onze taak in maatschappelijk Almelo, wat
kan onze bijdrage zijn? Present is aanvullend op wat er al
gedaan wordt, maar kan soms ook een middel zijn. Present
stimuuleert bewustwording en biedt handelingsperspectieven. In 2013 zijn we met vier verschillende kerkgemeenten in gesprek geweest ver hun visie op samenlevingsdiaconaat en bieden de kerk hierin praktische handvatten om
van betekenis te zijn voor de Almelose samenleving.
Ook in 2014 blijven we kerkgemeenten actief benaderen
en ook hierin is Present de brugfunctie tussen...
Woningcorporaties
Een groot deel van de projecten vindt plaats in woon- en
leefsituaties. De groepen die zich in willen zetten, gaan
aan de slag in wijken en in en om huizen. Grotendeels zijn
dit huizen van de Almelose woningcorporaties: In 2013
hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
met Beter Wonen waarin is toegezegd dat Present Almelo
financieel wordt ondersteund.

Samenwerken en verbindingen leggen tussen formele en informele zorg is anno nu enorm belangrijk. Present heeft hierin
een brugfunctie. We zijn blij dat we de diversiteit aan vrijwilligersgroepen bij verschillende organisaties kunnen aanbieden
het afgelopen jaar.

Projecten bij WBC
		

2013

St. Joseph
Beter Wonen

2
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Hulpverlener: “Wow! Jullie zijn echt een gouden greep. Ik ben ontzettend blij en dankbaar
dat onze ouderen op deze manier de deur uit kunnen.”

Financiën

Present Almelo is volledig afhankelijk van giften en subsidies.
In 2013 mochten we van het Oranjefonds, VSB - fonds en SKAN
fonds startsubidies ontvangen. Present Almelo heeft lokaal
draagvlak hoog in het vaandel staan, ook op financieel vlak.
In 2013 hebben we naast deze subisidies van diverse kerken,
donateurs. één woningcorporatie en bedrijven giften mogen
ontvangen (zie financien). In een tijd van bezuinigingen hebben we wel gemerkt dat het verkrijgen van lokale financien
moeilijk is.

Conclusie en vooruitblik
Onze doelstellingen hebben we in 2013 ruimschoots gehaald.
Naast het begeleiden en organiseren van projecten hebben
we ook gewerkt aan naamsbekendheid, uitbreiding van het
(vrijwillige) team, netwerk en kennis gemaakt met de inwoners, gemeente, instellingen en bedrijven in de stad Almelo.
Een druk, maar zeker inspirerend jaar dat smaakt naar meer!
Onze visie ‘mensen bewust maken dat het goed is om naar
elkaar om te zien’, hebben we hierin altijd voorop gesteld. In
een jaar tijd heeft Present in Almelo een plek gekregen, waarbij we ons ook realiseren dat er nog veel te behalen valt.
Het jaar 2014 wordt een jaar waarbij we nieuwe groepen blijven werven en aansporen om vrijwilligerswerk te doen en we
samenwerkingsverbanden blijven opzoeken.
APELDOPRN:
Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar waarin veel
mensen hun krachten gaven aan
mensen en situaties die deze krachten goed konden gebruiken. Heel veel mensen
ontdekten hoe veel plezier en voldoening het geeft als groep
ingezet te worden. Er zijn
bruggen gebouwd in projecten waar verschillende leefwerelden elkaar raakten.
Omdat het Present concept in Apeldoorn in een behoefte
voorziet willen we al het
mogelijke doen om de organisatie, ook in financieel zware tijden, in de lucht te houden.
Juist onze doelgroep: de zwakkeren in de samenleving gaan
over het randje van onze
welvaart vallen wanneer op allerlei terreinen bezuinigd gaat
worden.

van Stichting Present Almelo

Hallo, ik ben het jaarverslag 2013

Bent u aangesproken door ons verhaal en onze aanpak? Raak
met uw maatschappelijke organisatie betrokken en wees Present!
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

STICHTING PRESENT ALMELO WORDT ONDERSTEUND DOOR:

Meer informatie
Stichting Present Almelo
Hedemanplein 3
7603 WJ Almelo
info@stichtingpresent-almelo.nl
www.stichtingpresent-almelo.nl
KvK: 56.28.75.18
Bankrekening: 17.48.51.324

Almelose kerken: GKV, PGA, CGK

Telefoonnummer Leonie:
06 - 83225881
Telefoonnummer Ruth:
06 - 83225609
Volg ons ook op:
@PresentAlmelo
/PresentAlmelo

Giften zijn door onze ANBI - status aftrekbaar bij de Belasting.

