
 

 
 
 

Missie 
Een brug slaan tussen mensen die iets willen doen en mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden.                                                                                                                       
We zien dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander in de samenleving. 
De afstand tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel 
mensen (te) groot. Er is voor velen een verbindende schakel nodig. Present wil die 
schakel zijn en daarmee een brugfunctie vervullen.  

Naam en logo 
Het logo beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met 
open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, ontmoeten mensen elkaar.  
Generaties, buren, collega´s en culturen worden met zo elkaar verbonden.  
Maar ook mensen die bereid zijn 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’. 
 

Werkwijze                                                                                                     
Present werkt aanbods- en groepsgericht.  Onze visie daarbij is:                                                                                                   
a) Dat in groepsverband werken een plezierige en samenbindende wijze is van 
werken tussen personen die elkaar vaak op een ander manier kennen.  (versterken 
teamverband).  Dat het leuk is om met elkaar iets te betekenen voor de ander 
(versterken teamspirit).                                                                                                            
b)  Dat groepen door sociale en praktische projecten leerervaringen op doen met 
andere/onbekende kanten van de samenleving. Dat past in de trend van 
maatschappelijk betrokken/verantwoord ondernemen dan wel het ontwikkelen van 
burgerschapsvorming bij studenten.                                                                                     
c) Dat in groepsverband er in een beperkte tijd veel kan worden gedaan en de 
hulpontvanger daarmee een steun in de rug krijgt. Effect is vaak dat die mensen 
daardoor moed krijgen zelf de regie weer nemen voor hun eigen bestaan.                                                                                                                                 

Belangrijk daarbij is een goede voorbereiding. Daarom besteden wij als 
coördinatoren veel tijd aan aspecten als projectbezoek, afstemming en afspraken. 
Zodat er door de groep met de juiste verwachtingen en materialen gewerkt kan 
worden. Deze werkwijze vormt een belangrijke schakel in het Present formule en 
verhoogt het werkplezier van de groep en de tevredenheid van de hulpontvanger.  
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Jaaroverzicht Present Almere 2018 

Algemeen 

We kijken tevreden terug naar het afgelopen jaar. We signaleren een aantal 
bemoedigde ontwikkelingen. Present vormt al jaren een schakel in de hulpverlening 
in Almere. Bij de hulpverleningsinstanties is Present goed bekend. Echter in 2018 
zagen we dat Present Almere meer vanuit de aanbodkant benaderd werd.  Met name 
vanuit het onderwijs, te weten door het ROC van Flevoland, Baken/Trinitas en 
stichting Cirkelbaan zijn wij benaderd met de vraag hun aanbod op gerichte 
projecten in te zetten. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze missie en werkwijze.  

Projecten  

In 2018 hebben we 31 projecten waarvan 30 praktische projecten en 1 sociaal project, 
waaraan 180 personen hebben meegewerkt.                                                                                      
Vergelijken we dat met de cijfers van 2017: toen hadden we 32 praktische projecten 
waaraan 98 personen hebben meegewerkt. Wat daarbij opvalt is dat het aantal 
projecten nagenoeg gelijk is gebleven maar dat het aantal personen dat aan de 
projecten heeft meegewerkt, bijna verdubbeld is. 

Daarvoor zijn twee redenen te noemen. Sommigen projecten waren zo intensief, dat 
het werk zich uitstrekte over meerdere dagen. Daardoor werd het aantal personen 
per project groter. Ook hadden we in 2018 vanuit de scholen, maar ook vanuit het 
bedrijfsleven, aanbod van grote groepen. Een aantal keren waren meer dan 10 
personen per project aan het werk.  

 Projecten 2017  Personen Projecten 2018 Personen 

Flexploeg 19 47 14 69 

Scholen 2 8 8 47 

Bedrijven 0  3 31 

Statushouders 0  2 11 

Kerken 3 11 3 16 

Burendag 8 33 1 6 

Totaal 32 98 31 180 

   

 



 

Bestuur 

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft in 2018 een verrassende ontknoping 
gekend. We hadden in het jaarplan opgenomen dat we als coördinatoren op zoek 
zouden gaan naar personen voor het bestuurswerk.  Via een opgesteld 
bestuursprofiel hebben we bij diverse kerken in een advertentievorm onze vraag 
neergelegd. Toen bleek dat op deze wijze geen respons kwam hebben we in ons 
netwerk een aantal personen benaderd. Ook de gesprekken die daaruit ontstonden 
leiden jammer genoeg niet benoemingen.  Na de zomervakantie hebben we na 
overleg met Present Nederland besloten zelf bestuurslid te worden. Dat is inmiddels 
geeffectueerd en van de ‘papieren’ bestuursleden hebben we afscheid genomen. Dat 
betekent dat we op dit moment officieel een dubbelfunctie vervullen. Niet gewenst, 
maar wel een formele bevestiging van een situatie die al ruim een jaar bestond. 
Voordeel is dat de beide coördinatoren nu een grotere bevoegdheid hebben en dat de 
besluitvorming en aansturing daardoor verbeterd is.  Het maakt het ook makkelijker 
om subsidies aan te vragen. Afstemming over beleidsveranderingen vindt nu plaats 
met Present Nederland. Financiën worden jaarlijks door een kascontrolecommissie 
beoordeeld.   

Organisatie 

Present Almere had ook in 2018 van vrijwilligers in alle functies werkzaam. Het 
coördinatieteam wordt gevormd door Anja Dijkslag en Marnix van Oord.            
Corine van Noord verzorgt het telefonisch contact als er een hulpvraag binnenkomt. 
Zij onderzoekt of de aanvraag bij de visie en werkwijze van Present en geeft 
informatie over het vervolgtraject. 

De flexploeg hebben we kunnen uitbreiden naar 8 personen. Dat betekent dat we ook 
wat betreft hun inzet aanbodgericht kunnen werken. Dat is naar onze overtuiging 
een passende manier om het werkplezier van deze medewerkers te continueren. We 
hebben in Wim Jansen nieuwe administrateur waarmee we een goed contact hebben 
opgebouwd. Op het gebied van communicatie via website en facebook hebben we in 
2018 geen structurele stappen kunnen zetten. We hebben inmiddels besloten om een 
budget te vormen om vandaar uit een zzp’er te kunnen betalen  

Financiën  

Present Almere heeft per 31 december 2018 een Eigen Vermogen van € 12.093,- . Dat 
was op 1 januari 2018 € 14.130,- Er zijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten op 
korte termijn. Echter wij blijven van mening dat Present Almere met een EV van dit 
niveau niet toekomstbestendig is. We hebben daarom in ons jaarplan 2019 daarover 
een aantal acties geformuleerd. 

 



Contacten / Samenwerking 

Zoals eerder opgemerkt is onze naamsbekendheid bij de hulpverlenende instanties 
goed. Met name hebben we veel contacten met het Leger des Heils en de 
verschillende wijkteams. Ook bij cliënten van Kwintes en Amethist hebben we 
projecten gedraaid.  We merken dat Almere met steeds meer stads gerelateerde 
problemen te maken heeft. Ook een signaal dat de officiële zorginstanties niet alle 
vragen zelf kunnen uitvoeren. We hebben het afgelopen jaar wel meer onze formule 
moeten uitleggen. We worden soms gezien als een kerkelijk klussenbureau die met 
een groep vrijwilligers op afroep beschikbaar is.  Dat we aanbodgericht werken en 
dat een hulpvraag dus soms langer in ons systeem staat door het ontbreken van 
geschikt groepenaanbod. 

Een mooie ontwikkeling is dat Present benaderd is door het ROC en stichting 
Cirkelbaan om te helpen statushouders werkervaring te laten op doen. Zo heeft een 
Syrische vluchteling werkervaring opgedaan door 6 weken de coördinatie- 
vergadering bij te wonen. Zijn leerpunt was om een project te organiseren waarbij hij 
zijn mede groepsgenoten kon inzetten en dat is in december gerealiseerd.  

We krijgen regelmatig vragen of wij kunnen helpen bij tuinprojecten. Daar gaat het 
dan om grondverzakkingen waardoor men problemen heeft om met hun 
hulpmiddelen in huis te komen.  Dit is professioneel, zwaar werk, niet geschikt voor 
de leden van de flexploeg.  Op basis van een financiële toezegging voor dat doel 
hebben we contact gezocht en een samenwerking opgebouwd met een professionele 
stratenmaker. Als er een aanvraag voor ophoging binnenkomt gaat een van de 
coördinatoren samen met de stratenmaker op projectbezoek. Er worden dan 
afspraken gemaakt, onder andere dat de hulpvrager zelf een financiële bijdrage 
levert tot maximaal de helft van de kosten. 

Het contact tussen Present en VMCA is versterkt doordat we afgelopen jaar rond NL 
Doet samen zijn opgetrokken. Ook hebben we intensief samengewerkt om een groep 
van 60 medewerkers van Rodamco Retail in het kader van het MVO/personeelsuitje 
bij verschillende maatschappelijke instellingen binnen Almere een dagdeel te laten 
werken. Deze samenwerking is goed verlopen en we weten nu beter waar wederzijds 
de sterke kanten liggen.  

 

 

 

 

 

 



 

Jaarplan 2019 

Begin november heeft er in samenspraak met  Present Nederland een 
brainstormsessie plaatsgevonden met mensen uit ons netwerk. We hebben ze 
gevraagd mee te denken over de uitdagingen en vragen waar Present Almere voor 
staat. Daaruit zijn de volgende prioriteiten voortgekomen   

1. Versterken organisatie 

Wij gaan op zoek naar personen die ons van advies willen dienen. Zo’n 
overlegorgaan kan uitgroeien tot een Raad van Advies. In het netwerk van de 
diverse kerken breder zoeken naar personen die op bestuursniveau met ons willen 
meedenken. Daarnaast gaan we op zoek naar een ervaren vrijwilliger, dan wel 
ZZP’er, die zorgt voor goede teksten en de communicatie via website en facebook 
bijhoudt.  

2. Aanscherpen van missie en visie 

Present Almere is geen klussendienst waarop door de hulpverleende instanties een 
beroep kan worden gedaan. Present coördineert vrijwilligerswerk.  Zij vormt een 
brugfunctie tussen groepen en hulpbehoevende inwoners van Almere. Deze 
boodschap gaan we weer helder  communiceren via de website en bij presentaties.  

3. Financiën 
 

Het jaarlijkse (vrijmoedig) vragen van een subsidie aan de gemeente Almere omdat 
via de activiteiten van Present aan armoedebestrijding voor de inwoners van de stad 
wordt gedaan.  

We gaan geld voor onze bemiddeling vragen aan bedrijven en onderwijsinstellingen. 

Begroting 2019 

Inkomsten   Uitgaven  
Gemeente € 3.500 Vergoeding vrijwilligers  € 2.500 
Kerken      250 Vergoeding communicatie/pr-medewerker    1.000 
Scholen      350 Materialen        250 
Bedrijven       500 Kantoorkantoorkosten       250 
Particulieren       200 Reiskosten        150 
  Present Nederland      1.200 
Totaal € 4.800  Totaal € 5.350 

 
 


