
 
 
 

 
 
Missie 
Onze missie is een brug slaan tussen mensen die iets willen doen en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden.                                                                                                                          
We zien dat mensen bereid zijn 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 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.  
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:                                                                                                      
a) Het is een samenbindende manier van werken voor personen die elkaar vaak op 
een ander manier kennen (versterken teamverband).  De groep ervaart dat het leuk is 
om met elkaar iets te betekenen voor de ander (versterken teamspirit).                         

b) In een beperkte tijd (vaak een dagdeel) kan veel worden gedaan en de 
hulpontvanger krijgt zo een steun in de rug. Het resultaat is vaak dat mensen de 
bomen in het bos weer kunnen onderscheiden en zelf opnieuw regie nemen over hun 
leefsituatie.                                           

c)  Groepen doen door sociale en praktische projecten ervaringen op met andere, 
voor hen vaak onbekende kanten van de samenleving. Dat past in de trend van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan wel bij burgerschapsvorming van 
leerlingen en studenten. 

d) Belangrijk voor het slagen van een project is een goede voorbereiding. Daarom 
besteden de coördinatoren veel tijd aan bijvoorbeeld projectbezoek, afstemming en 
afspraken. Dit alles om ervoor te zorgen dat de groep met de juiste verwachtingen en 
materialen aan de slag gaat. Deze werkwijze vormt een belangrijke schakel in de 
Present formule en verhoogt het werkplezier van de groep en de tevredenheid van 
de hulpontvanger.  
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Jaaroverzicht Present Almere 2019 

Algemeen 

We kijken tevreden terug op 2019. Present vormt al jaren een schakel in de 
hulpverlening in Almere. Bij de hulpverleningsinstanties is Present goed bekend en 
dat zien we terug in het aantal aanvragen via de website. Het is fijn dat de in 2018 
ingezette ontwikkeling in 2019 voortgezet werd,  namelijk dat Present Almere door 
meer groepen benaderd wordt.   

Projecten  

In 2019 hadden we 36 praktische projecten waaraan 215 personen aan hebben 
meegewerkt.  In vergelijking met 2018 is dat een mooie stijging zowel in aantal 
projecten als in aantal personen.                                                                                        

Dit jaar hebben we berekend hoeveel uren we de doelgroep, de kwetsbare 
Almeerders, hebben kunnen ondersteunen met de projecten. In totaal is dit 696 uur. 
Omgerekend 87 werkdagen van 8 uur. Een royaal aantal en een onderstreping van 
de maatschappelijke relevantie van Present in Almere.   

 2017  2018  2019  

 Projecten  Pers.  Projecten Pers. Projecten. Pers. 

Flexploeg 19 47 14 69 16 89 

Scholen 2 8 8 47 14 86 

Bedrijven - - 3 31 3 24 

Statushouders - - 2 11 - - 

Kerken 3 11 3 16 3 18 

Burendag 8 33 1 6 - - 

Totaal  32 98 31 180 36 215 

 

Analyse  

• Een actieve aanpak van burgerschapsvorming leidt tot groei van het aanbod 
van groepen uit het onderwijs.  Met name met Aeres Groenopleiding hebben 
we veel tuinprojecten kunnen uitvoeren.  

• Het aantal bedrijven dat in het kader van MVO aan de slag wilde bleef ten 
opzichte van vorig jaar gelijk. We zien dat de VMCA de bedrijven beter kan 
bedienen omdat bedrijven graag werken in grote groepen. VMCA kan dat 
regelen bij algemeen maatschappelijke projecten. Het ondersteunen van 
bewoners in hun woningen betekent altijd een beperkte inzet van het aantal 



deelnemers per groep om zo effectief te kunnen werken en de bewoner(s) niet 
te overdonderen met een groot aantal voor hen onbekende mensen.   

• De tendens dat kerken hun eigen diaconale activiteiten organiseren zette zich 
in 2019 voort.  

• De samenwerking met Cirkelbaan eindigde begin 2019 en mede daardoor 
hebben we geen projecten met statushouders gedraaid. 

• Er is in 2019 geen ‘burendag’ in Stedenwijk georganiseerd. 
• We hebben een gemotiveerde flexploeg die in goede onderlinge 

samenwerking veel projecten heeft gedraaid.  

Bestuur 

Sinds 2019 zijn vormen wij als coördinatoren ook het bestuur van Present Almere. 
Dat betekent dat we op dit moment officieel een dubbelle functie vervullen. Deze 
situatie is ongewenst maar op de korte termijn nog wel een werkbare oplossing. 
Voordeel is dat we nu grotere bevoegdheid hebben en de besluitvorming daardoor 
soepeler is geworden.  Dat geldt met name voor het beheer van de financiën en de 
aanvraag van subsidies. Afstemming over beleidsveranderingen vindt nu plaats met 
Present Nederland. De financiën worden jaarlijks door een kascontrolecommissie 
gecontroleerd. Voor de lange termijn is het doen van twee functies geen duurzame 
constructies. Present Almere is hierdoor kwetsbaar geworden en te veel afhankelijk 
van de gezondheid en inzet van ons. 
Daarom hebben we in overleg met de regioconsulent van Present Nederland een 
positon paper geschreven en deze notitie verspreid in ons netwerk. Het is erop 
gericht om in 2020 met een nieuw bestuur te gaan werken.      

Organisatie 

Present Almere werd ook in 2019 in alle functies gevormd door vrijwilligers. 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 past bij de visie en werkwijze van Present en geeft 
informatie over het vervolgtraject. 

De flexploeg hebben we kunnen uitbreiden van 8 naar 9 personen. Dat betekent dat 
we ook wat betreft de inzet van deze personen, aanbodgericht kunnen werken. Dat is 
naar onze overtuiging een passende manier om het werkplezier van deze 
medewerkers te continueren. Met Wim Jansen, de administrateur,  hebben we 
heldere werkafspraken gemaakt en door hem worden we maandelijkse geïnformeerd 
over de financiële ontwikkelingen. Op het gebied van communicatie via website en 
facebook hebben we in 2019 geen structurele stappen kunnen zetten. Wel hebben we 
in Niek Vuurboom de persoon gevonden die de informatie op de website op ons 
verzoek aanpast.  

Financiën  

Present Almere heeft per 31 december 2019 een Eigen Vermogen( EV) van ruim         
€ 10.000,- t.o.v.  € 11.000, - in 2018.   Een kleine teruggang en voor de korte termijn 
een aanvaardbaar niveau. Wel blijft de opmerking uit het verslag over 2018 relevant 
dat zo’n E.V. voor de middellange termijn van 3 tot 5 jaar niet toekomstbestendig is. 



Als besloten wordt om een betaalde kracht aan te nemen is dit vermogensniveau snel 
te beperkt.    

De gemeente Almere steunde ons in 2019 met € 3.500 en dat subsidiebedrag is ook 
voor 2020 toegezegd.  Met bedrijven lukt het ons beter om een financiële vergoeding 
af te spreken. De ervaringen uit 2019 leerde ons dat de vergoeding vanuit 
onderwijsinstellingen veelal beperkt blijft tot een reiskostenvergoeding.  

Plannen 2020 
 

-  Doorgaan met het benaderen van personen voor bestuurlijke ondersteuning     
-  Het actief benaderen van bedrijven met het concept van Present  
-  Het uitvoeren van ongeveer 40 projecten op jaarbasis.  
-  Periodiek actualiseren van de website  
-  Groei van het Eigen Vermogen. 
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