
 
 
 
We geloven dat mensen best 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 
wil die schakel zijn. 

Missie 
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee 
geholpen kunnen worden. 

Visie 
Een beweging op gang brengen in Almere waarbij steeds meer mensen het 
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 

Naam en logo 
Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en 
een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen 
mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen 
worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van 
Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam 
‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’. 
 

Jaaroverzicht Present Almere 2017 
 
Projecten 
In 2017 hebben we 32 praktische projecten uitgevoerd, waaraan 98 personen aan 
meegewerkt hebben. In 2016 waren dat 42 projecten.   
 
19 Flexploeg 
8   Burendag 
3  Reach Out 
2  Baken/Trinitas 
 
Toelichting 
Wij hebben in 2017 minder projecten uitgevoerd dan in 2016. Belangrijkste reden is 
dat de burendag in Stedenwijk weer op zaterdag in plaats van zondag werd 
gehouden. De aanmeldingen vanuit de Zuiderpoort en Rafael gemeente waren 
daardoor minder dan in 2016 en dat had effect op het aantal projecten uitgevoerde 
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projecten.  Zaterdag lijkt voor veel mensen een dag voor het gezin te zijn, geen dag 
voor kluswerk. 
 
Als we kijken naar het aanbod van groepen is 2017 een mager jaar geweest. Omdat 
Present een beweging wil zijn die vrijwilligerswerk stimuleert, hoeft Present Almere 
niet groot te zijn en jaarlijks te groeien. Het gaat  erom dat mensen, door de 
ervaringen die ze opdeden bij Present, vaker vrijwilligerswerk doen.  We willen dan 
ook niet de conclusie trekken dat het animo om vrijwilligerswerk in Almere 
terugloopt.  
Sterker nog als je kijkt op de website van d VMCA dan groeit de vraag naar 
vrijwilligers en kunnen belangstelden zich breed inzetten in Almere. 
Toch hadden we graag meer groepen verwelkomd en ingezet. Want onze wijze van 
organiseren is een goede garantie voor een succesvol project tot tevredenheid van 
zorgverleners en zorgontvangers.  
Zoals in het overzicht te lezen valt heeft de flexploeg de meeste projecten uitgevoerd. 
Dat is een groei t.o.v. 2016 ( 15 projecten) en dat betekent dat het afgelopen jaar meer 
vraag/ dan aanbod gericht gewerkt hebben.  
 
Contacten gemeente Almere 
We hebben op 6 april een presentatie gegeven van het werk van Present op het 
stadhuis. Marleen de Vries van Present Nederland en Marnix van Oord van Present 
Almere hebben tijdens de pauze voor belangstellende ambtenaren en 
wijkteammedewerkers over het concept en de praktijk verteld.  Het was een mooie 
netwerk bijeenkomt, die de naamsbekendheid van Present heeft versterkt.  
 
Werven van groepen/deelnemers 
Kijken we naar het aanbod van groepen, dan zijn daarin de volgende partijen te 
onderscheiden: kerken, bedrijven, scholen, verenigingen. De verschillende kerken in 
Almere richten zich met hun diaconale werk steeds meer buiten hun eigen 
kerkleden. Men bouwt contacten op met hulporganisaties in de wijk waarin het 
kerkgebouw staat. De hulp wordt intern georganiseerd en dat betekent dat Present 
hierin geen rol hoeft te vervullen. Dat is een gezonde ontwikkeling, want dat 
betekent dat het aandachtgeven aan de ander meer en meer een kwestie van 
zelforganisatie wordt.  
Bedrijven zijn voor ons een verre vriend. Wij hebben geen nieuwe contacten gelegd 
of opgebouwd in 2017. 
In het kader van het vak burgeschapsvorming werden we in november benaderd 
door scholengemeenschap Baken/Trinitas voor een project van hun scholieren.  
De leerlingen (15-16 jaar) moesten voorafgaand aan de kerstvakantie 10 uur besteden 
aan maatschappelijke projecten. Wij hebben 2 projecten georganiseerd. De jongeren 
zijn onder begeleiding van een werkmeester van onze flexploeg aan de slag gegaan. 
Voor alle partijen een positieve ervaring. 
 
 
 
 



 
Flexploeg 
De flexploeg hebben we kunnen uitbreiden tot 7 personen. Daarnaast zijn er nog drie 
personen die ad hoc beschikbar zijn, waaronder de twee coördinatoren.  
We zijn blij met de flexploeg. Zij hebben veel dringende hulpvragen uitgevoerd.  
We beseffen dat zij een vangnetfunctie vervullen. Maar zolang het aanbod van 
groepen beperkt is, maken we het met deze ploeg mogelijk projecten uit te voeren 
voor kwetsbare burgers in Almere.  
 
Organisatie 
Present Almere maakt gebruik van vrijwilligers in alle functies. Het coördinatieteam 
wordt gevormd door Marnix en Anja; Corine belt na een melding met de 
hulpverlener om meer inzicht te krijgen in de aanvraag en het Presentconcept uit te 
leggen; René voegt zaken in op de website. 
Op het gebied van communicatie via website en facebook hebben we nauwelijks 
stappen gezet.  
 
Aanvragen 
De naamsbekendheid van Present is bij de hulpverlenende instanties in Almere goed 
ontwikkeld. Vanuit de wijkteams, maar ook bijvoorbeeld van Het Leger des Heils en 
Kwintes komen aanvragen per telefoon en website binnen. 
Aanvragen gaan vooral over praktische klussen. Opvallend is dat de aanvragen voor 
steun bij tuinklussen groeit. Dat zegt iets over de vergrijzing in Almere en dat 
daarnaast veel bewoners een beperkt netwerk hebben. 
Na een telefonische screening door Corine, gaat een van de coördinatoren op 
projectbezoek. Als blijkt dat er sprake is van een dringende vraag wordt de flexploeg 
benaderd om hulp te verlenen.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat op dit moment uit twee personen, zij worden ondersteunt door 
een penningmeester. Het is het bestuur niet gelukt om een nieuw bestuurslid te 
vinden. De afstemming tussen coördinatoren en bestuur vond plaats doordat de 
voorzitter van het bestuur zo nu en dan bij een vergadering aanwezig was. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de voorzitter stopt. Dit betekent dat het vinden 
van nieuwe bestuursleden een hoge prioriteit heeft.  
  
Financiën 
Present Almere heeft per 31 december 2017 een Eigen Vermogen van circa € 14.000.  
Zolang aan de huidige coördinatoren een vrijwilligersvergoeding wordt betaald is 
dit toereikend. Wordt echter een betaalde kracht relevant, dan is dit EV te weinig, 
deze financiële buffer is dan te beperkt om continuïteit te garanderen. 
Besloten is daarom het jaarverslag 2017 naar de gemeente op te sturen met een 
verzoek om een hervatting van de jaarlijkse subsidie. Present Almere is zonder 
gemeentelijke bijdrage niet toekomstbestendig. De werkzaamheden die door 
groepen vanuit Present worden gedaan helpen de inwoners van Almere die dit het 
meest nodig hebben. Mensen die ziek zijn; mensen zonder netwerk en zonder geld. 



Present is daarmee een partner in de armoedebestrijding. Dan is het fair en 
gerechtvaardigd de gemeente te vragen om dit werk financieel te steunen zodat de 
continuïteit gewaarborgd blijft.  
 
Andere ontwikkelingen 

- We hebben verspreid over het jaar 2 teamvergaderingen. 
- We hebben een goed contact met de regio vertegenwoordigster van Present 

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

 
Jaarplan 2018 
 

- 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 up to date maken 
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 vrijwilligersorganisatie. Om 
onderlinge betrokkenheid te voeden willen we meer tijd en aandacht besteden aan 
de interne communicatie. 
 

- Financiën  
Zoals in het jaaroverzicht benoemd willen we de gemeente Almere om subsidie 
vragen. Daarnaast gaan we bedrijven benaderen om vanuit maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ons financieel te ondersteunen. 
 

- Bestuur 
Nu er feitelijk geen bestuur meer is willen wij als coördinatoren op zoek gaan naar 
nieuwe bestuursleden omdat dit de continuïteit van Present Almere ten goede komt. 
 
 
Anja Dijkslag en Marnix van Oord 
Januari 2018 


