
Jaaroverzicht Present Almere 2016

We begonnen het jaar 2016 met de volgenden plannen.

- Doorgaan met inzetten van groepen, past in tijd van een 
terugtredende overheid

- Werven van groepen/ deelnemers 
- Uitbreiding Flexgroep 
- Versterken (coördinatie)team 
- Versterken van communicatie via website, nieuwsbrief en facebook
- Werft communicatiemedewerker
- Werven nieuwe bestuursleden

Terugblik 2016

Projecten
In 2016 hebben we 42 projecten ( 40 praktisch en 2 sociaal) kunnen 
uitvoeren. 
In 2015 waren dat er rond de 30. Daaraan hebben 135 
personen/vrijwilligers aan meegewerkt. Een mooi (kwantitatief) resultaat.

16 Flexploeg
14 De Poort Uit
6  Serve the City
4  Reach Out
2  Aanbod van een groep

- Opmerkingen
Er werd door maatschappelijke organisaties in Almere in 2016 vaker een 
vraag neergelegd voor noodhulp. Een ontwikkeling die ook door andere 
plaatselijke Present afdelingen gemeld wordt. Dit betekende dat de 
Flexploeg meer is ingezet dit jaar. ( 9x in 2015).
De Poort Uit was gezamenlijke actie van de Zuiderpoort Kerk en de Rafael 
gemeente in september. Serve te City was een gezamenlijke actie van alle 
kerken in Almere in oktober. Reach Out was een jongerenproject van 
christen in december. Buiten het aanbod uit de kerken hadden we slechts 
tweemaal aanbod uit een andere doelgroep. Met deze kwalitatieve cijfers 
zijn wij niet tevreden.

Werven van groepen/deelnemers
We hebben als coördinatoren in het voorjaar gesprekken gevoerd, met 
plaatselijke kerken Parousia, Gereformeerd Vrijgemaakt en Rafael.
Resultaat daarvan was dat de Rafael gemeente heeft meegedaan aan het 
project de Poort uit. Andere contacten hebben geen aanbod van groepen 
opgeleverd.
Ook hebben we overleg gehad met de Dienst Sociaal Domein van de 
gemeente Almere voer Present als een werkgelegenheidsproject voor 
mensen inde bijstaand.
Dit heeft niet geleid tot een aanbod.



In 2016 hebben we geen studenten van scholen kunnen inzetten. Dit werd 
mede veroorzaakt doordat de maatschappelijke stage geschrapt is uit het 
lesprogramma. 

Flexploeg
De flexploeg hebben we kunnen uitbreiden tot 5 personen. Daarnaast zijn 
er nog drie personen die we ad hoc kunnen vragen. 

Organisatie
Het coördinatieteam werd in januari uitgebreid met de komst van Marnix 
van Oord Anja en Marnix vormen als echtpaar een flexibel team. Dat heeft 
de coördinatie van het Presentwerk versterkt. 
Op het gebied van communicatie hebben we nauwelijks stappen kunnen 
zetten. De informatie op website is gedateerd.   Met de bestaande 
communicatie medewerker is afgesproken dat hij de door de coördinatoren
verstrekte informatie op de website zal plaatsen. 

Bestuur
Het is het bestuur niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Het 
bestuur als zelfstandig orgaan heeft niet gefunctioneerd in 2016. De 
afstemming vindt nu plaats doordat de voorzitter van het bestuur bij de 
teamvergaderingen aanwezig is. 

Andere ontwikkelingen
- We hadden verspreid over het jaar 3 teamvergaderingen. 
- We hebben een goed contact met de regio vertegenwoordigster van 

Present Nederland en ervaren steun in het doorspreken van onze 
plannen en problemen.

- Financieel is Present Almere gezond. We hebben op dit moment 
voldoende reserve en dat betekent dat we voor 2017 geen 
subsidieaanvraag bij de gemeente Almere hebben ingediend. 

Jaarplan 2017

- Werven van groepen 
 We willen het evenwicht bewaren tussen hulpverlening en Presentgericht 
werken.
Dat bekent dat we gezien de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning 
meer aandacht en tijd willen besteden aan het werven van 
groepen/deelnemers. We denken daarbij aan contacten leggen met  1. 
Scholen 2. Bedrijven 3. Kerken
Dit actiepunt heeft een hoge prioriteit. 

- Website
Een belangrijke randvoorwaarde bij de werving van nieuwe groepen is dat 
de website bijgewerkt is. De website is ons gezicht naar buiten en geeft 
een eerste indruk van wie wij (willen) zijn en wat we doen in Almere.

- Organisatie



Present Almere kent geen betaalde krachten en is dus vrijwilligers 
organisatie. Om onderlinge betrokkenheid te voeden willen we meer tijd 
en aandacht besteden aan de interne communicatie.

- Bestuur
Het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. 
Wij willen echter meewerken aan het werven van nieuwe bestuursleden 
omdat dit de continuïteit van Present Almere ten goede komt.

Anja Dijkslag en Marnix van Oord
Januari 2017


