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Voorwoord 

 

Amsterdam, 26 maart 2021 

 

 

 

 

Een beweging op gang brengen in Amsterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden 

naar elkaar om te zien. Dat is de missie van Present Amsterdam. Aan het begin van de coronacrisis, in 

maart 2020, zagen we in de stad een enorme behoefte om naar elkaar om te zien. Het jaar 2021 werd 

naast versoepelingen ook getekend door meerdere lockdowns. We zagen dat vrijwilligersgroepen via 

bedrijven, studentenverenigingen, kerken en andere verbanden stonden te trappelen om zich weer als 

groep in te kunnen zetten voor kwetsbare stadgenoten. In veel gevallen kon dit gelukkig doorgaan, 

maar we hebben ook, net als in 2020, veel projecten moeten annuleren.  

 

Door de vele lockdowns werden Amsterdammers met hun thuissituatie geconfronteerd. Dit zorgde voor 

een flinke opruim, verbouw en tuinwerkwoede in de stad. Ook kwetsbare Amsterdammers wilden zich 

graag meer thuis voelen in hun huis en tuin en juist vrijwilligersgroepen begrepen dat. Dit zorgde voor 

een flinke stijging in het aantal praktische projecten die vrijwilligersgroepen via Present Amsterdam 

hebben uitgevoerd. 

 

Voor Present Amsterdam waren de zomerprojecten een hoogtepunt. Twee vrijwilligersgroepen van 

ruim 20 jongeren hebben zich in totaal vijftien dagen als vrijwilligersgroep in de stad ingezet. Er is 

geklust, getuinierd, gezongen, gekookt, huiswerk begeleid, gewandeld met ouderen en nog veel meer. 

De enorme energie en het enthousiasme van de jongeren werkte zo aanstekelijk op de Amsterdammers 

die hulp ontvingen. Het was een groot feest. 

 

We zijn de vele Amsterdammers die zich op allerlei manieren via Present hebben ingezet voor een 

mooier, gezelliger, waardevoller, groener, schoner, opgeruimder Amsterdam ontzettend 

dankbaar. Amsterdammers die zich het lot van stadgenoten buiten hun eigen bubbel aantrekken, die 

juist met hen in verbinding willen komen en willen omzien naar elkaar. Dat zijn de mensen die 

Amsterdam maken!   

 

  

Dank voor uw steun en betrokkenheid. 

Namens stichting Present Amsterdam, 

Anna van Dam 

Directeur 

 

 

 



 

  

 

 

Visie, missie en algemene uitgangspunten 

 

Visie en missie 

Wij zien dat mensen een eigen kracht hebben, die door samen doen en in contact met anderen tot 

uiting komt. Mensen willen zich wel graag inzetten voor een ander, maar weten soms niet voor wie 

of wat ze zouden kunnen doen. Door samen een project te doen ervaren mensen dat dit 

laagdrempelig kan en ook heel leuk is. Door die ervaring komt er een maatschappelijke beweging op 

gang waarin mensen naar elkaar omzien. Een beweging waarin Amsterdammers het vanzelfsprekend 

vinden elkaar lokaal te helpen. Met een klus, een praatje of ander contact. 

 

Mensen doen graag iets waar ze goed in zijn en kiezen daarbij zelf wanneer en hoe vaak ze zich 

inzetten. Aan de andere kant zijn er veel mensen die geholpen zouden zijn met de inzet van deze 

vrijwilligers. Omdat ze hulp nodig hebben met een praktische klus of omdat ze behoefte hebben aan 

aandacht en contact met mensen die niet betaald krijgen om hen te helpen. 

 

Onze missie is: 

“Een beweging op gang waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden er te zijn voor een 

ander.” 

 

Dat doen we door groepen te verbinden aan kwetsbare mensen in de stad. Wij geloven in een 

Amsterdam waar mensen er zijn voor elkaar. Een stad waar buren samenwerken om een zieke buurman 

te helpen met het opknappen van zijn tuin. We hopen dat een alleenstaande moeder met vier kinderen 

hulp krijgt bij haar verhuizing door mensen uit haar buurt, kerk of vereniging. Present Amsterdam is door 

de organisatie van de projecten een bewezen1 katalysator van vrijwillige hulp. We laten mensen zien 

hoe eenvoudig het is om een ander te helpen. 

 

 

 
1  De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies 
(https://www.movisie.nl/interventie/present#sthash.p8ZkLGzN.dpuf) 



 

  

 

 

Het aanbod van vrijwilligers staat centraal 

Present Amsterdam werkt aanbodgericht. Dit betekent dat het specifieke aanbod van een groep 

vrijwilligers centraal staat. Onze primaire doelgroep is de vrijwilligersgroep, de gever(s) van tijd en 

energie. We gaan uit van de kracht van de vrijwilligers en zetten die zo goed mogelijk in. Deze werkwijze 

voorkomt dat mensen zich vanuit plichtsgevoel inzetten. En een positieve ervaring draagt bij aan een 

beweging, waarbij mensen zich vaker willen inzetten – liefst in eigen omgeving. 

Mensen die zich willen inzetten stellen eisen aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk bij Present 

Amsterdam voldoet daarom aan de volgende criteria: 

• De taak/vraag is afgebakend in tijd. De vrijwilliger wil weten wanneer het project plaatsvindt en 

hoeveel tijd het kost, zodat het in te plannen is. Hij/zij wil vooraf bepalen hoeveel tijd hij of zij ergens 

voor wil inzetten. 

• De inzet komt op de goede plek terecht. De vrijwilliger wil er zeker van zijn dat de hulp echt iets 

betekent. 

• Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden zijn professioneel geregeld. 

De vrijwilliger wil meteen aan de slag kunnen en zich niet bezig hoeven houden met allerlei 

randvoorwaarden. 

 

Samenwerking met en in aanvulling op maatschappelijke organisaties 

Als een groep zich heeft aangemeld, zoekt Present Amsterdam een project. Dit gebeurt altijd via een 

maatschappelijke organisatie. Present Amsterdam is verantwoordelijk voor de groep en de 

maatschappelijke organisatie is verantwoordelijk voor de hulpontvanger. Het is aan de maatschappelijke 

organisatie om in te schatten welke hulp er nodig is en waar de inzet via Present een meerwaarde heeft. 

Present Amsterdam is geen hulpverleningsorganisatie, maar wil ondersteunend zijn aan de bestaande 

hulpverlening. We bieden extra handen aan bij een maatschappelijke organisatie, zodat er werk verzet 

kan worden dat niet binnen het normale hulpverleningstraject valt of waar de hulpverlener geen tijd 

voor heeft. 

Present Amsterdam heeft een aantal criteria voor de selectie van hulpvragen. Deze borgen dat de inzet 

van een groep benut wordt door iemand die dat ook daadwerkelijk nodig heeft: 

a) De hulpontvanger heeft zelf onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid om een klus te 

realiseren. 

b) De hulp die geboden wordt, maakt de ontvanger niet afhankelijk en passief. Als een groep een 

klus doet, is degene die geholpen wordt in principe aanwezig en hij of zij levert een bijdrage aan 

het werk op die dag. Dit kan in verschillende vormen. 

c) De hulp past in een bestaand traject, zodat de bijdrage stimulerend en activerend werkt. 

 

De maatschappelijke organisaties waar Present Amsterdam veel mee samenwerkt zijn onder andere: 

- Wooncorporaties Eigen Haard, Ymere, Rochdale, Stadgenoot, Alliantie 

- Zorgorganisaties Cordaan, Amstelring, Philadelphia, Amsta, Evean. 
- Maatschappelijke organisaties Leger des Heils, Stichting SPIN, de buurtteams, MEE AZ, 
- Collega-organisaties Burennetwerk, Serve the City, Vrijwilligerscentrale Amsterdam. 
 



 

  

Lokaal verbonden 

Present Amsterdam is er voor Amsterdammers en door Amsterdammers. De groepen vrijwilligers 

komen uit Amsterdam en zetten zich in voor hun eigen stad. Op deze manier krijgen de vrijwilligers een 

kijkje achter de voordeuren in hun eigen stad, zodat de ogen van de betrokken vrijwilligers geopend 

worden voor wat er speelt. Present Amsterdam hoopt zo bij te dragen aan een beweging waarin mensen 

steeds meer naar elkaar omzien. 

Hierin hebben we een speciale relatie met meerdere Amsterdamse kerken, studentenverenigingen, 

wooncorporaties, fondsen en de gemeente Amsterdam zelf. Zo is Present “voor Amsterdam, door 
Amsterdam”. 

 

 

 “Wij hebben enorm genoten van afgelopen donderdag. We werden blij 

van de blijheid van de bewoners. Het was ook heel nice om duidelijk 

een verschil te zien (voor en na). Ik spreek namens ons allen als ik zeg 

dat wij het zeer geslaagd vonden! 

We zien uit naar de volgende keer.” 

 

Rikkert, namens studentenvereniging NSA na een dagdeel tuinieren bij 

oudere bewoners. 

 



 

  

 

 

2. Activiteiten in 2021 

 

Resultaten 2021 

 

In totaal hebben 2.576 vrijwilligers zich 7.844,25 uur ingezet in 403 projecten voor 6.490 

hulpontvangers. 48 projecten moesten door de coronamaatregelen geannuleerd worden.  

 

Het aantal vrijwilligers is iets boven de doelstelling, het aantal projecten is lager dan de doelstelling 

(2500 vrijwilligers en 500 projecten) voor 2021. Daarentegen is het aantal hulpontvangers vele malen 

hoger dan de doelstelling (900 hulpontvangers). Dit sluit aan bij een trend die we bij meerdere 

vrijwilligersorganisaties zien sinds het ontstaan van de coronacrisis: met minder mensen en minder 

uren worden meer mensen geholpen. Specifiek bij Present Amsterdam komt de stijging van het aantal 

hulpontvangers vooral doordat er ten gevolge van de coronacrisis veel vrijwilligerswerk is gedaan voor 

een initiatief met (zeer) veel hulpontvangers, namelijk een informele voedselbank voor 800 

ongedocumenteerden.  

 

Van het totaal aantal projecten was 63% van praktische aard en 35% van de projecten hadden een 

sociale focus, 2% van de projecten waren een combinatie van praktisch en sociaal. 

 

Ten opzichte van voor het uitbreken van de coronacrisis is het nog verder teruggelopen aantal 

bedrijventeams opvallend, van 60% voor de coronacrisis, naar 20% in 2020 en 18% in 2021. 

Daarentegen zagen we een stijging 6% van vrijwilligersgroepen via kerken, een stijging van ruim 10% 

van vrijwilligersgroepen via studentenverenigingen of andere jongerenverenigingen. Het aantal 

individuele vrijwilligers die zich via de flexpool hebben ingezet is met 18% gedaald.  

De gemiddelde groepsgrootte bestond in 2021 uit 5,8 vrijwilligers. Dit is een stijging ten opzichte van 

2020, toen de gemiddelde groepsgrootte 4,3 was. De stijging in de inzet via kerken en jongeren en 

de stijging van de gemiddelde groepsgrootte sluit aan bij de doelen die Present Amsterdam zichzelf 

heeft gesteld voor 2021: meer inzet onder jongeren en via kerken en meer richten op inzet van 

vrijwilligersgroepen. 

 

 



 

  

 

 

Projecten 

 

Om steeds meer Amsterdammers te inspireren naar elkaar om te zien, organiseren we naast de 

lopende projecten op basis van de noden in de stad, ook grotere projecten waarbij we specifieke 

doelgroepen aanspreken. Deze projecten worden (grotendeels) door fondsen gefinancierd. 

 

Sociaal Tuinieren: groene vrijwilligers 

 

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen (die zelf hun tuin niet 

(meer) kunnen onderhouden) door vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm 

beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers uit de 

wijk de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame contacten. Zo ontstaat 

meer sociale cohesie en wordt eenzaamheid doorbroken. Sociaal Tuinieren brengt meer groen in de 

wijk, wat een positief effect heeft op de gezondheid van mensen, de leefbaarheid en 

klimaatbestendigheid.  

 

Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van andere projecten waarin vrijwilligers tuinen opknappen doordat 

tuinen onderhoudsarm worden aangeplant en structureel onderhouden worden door vrijwilligers. De 

vrijwilligers krijgen deskundige begeleiding op het gebied van groenonderhoud en sociale en 

ecologische duurzaamheid. 

 

 

 
 

 



 

  

Zomergroepen: jonge vrijwilligers 

 

 
In de zomer hebben twee jongerengroepen van ruim 20 vrijwilligers zich op allerlei manieren ingezet in 

de stad. Deze jongerengroepen zouden eigenlijk naar Roemenië en Brazilië gaan en daar  

vrijwilligerswerk doen, maar vanwege de onzekere corona situatie kozen zij ervoor zich als 

vrijwilligersgroepen in Amsterdam in te zetten. De jongerengroepen hebben geklust en getuinierd bij 

mensen thuis, gewandeld met ouderen, bijles gegeven aan kinderen van ongedocumenteerde ouders 

en gevoetbald met kwetsbare jongeren. Dat dit impact had op zowel de hulpontvangers als de 

vrijwilligers, vatte een jongerenleider goed samen: 

De jongerenprojecten waren zo’n succes, dat de aanmeldingen voor de zomer in 2022 al binnen zijn!  
 

“Present benadrukte dat er niet alleen geklust moest worden, maar er ook aandacht 
moest zijn voor de bewoner(s). Juist door die gesprekken nam de motivatie alleen 

maar toe om de klus te doen en af te maken. Er is hier een daar zelfs langer 
doorgewerkt en om nieuwe verf gevraagd om de klus echt af te maken. De impact is 

anders dan in bv. Malawi, maar misschien nog wel groter. Je wordt immers 
geconfronteerd met mensen in je eigen land, die een heel andere levensstijl hebben, 
in geheel andere omstandigheden hun leven moeten leiden enz. Natuurlijk had ook 

de vrijdag, het werken in de voedselbank een grote impact. Het vullen van alle 
tassen was nog "leuk" maar toen de rij met wachtenden erg lang werd, het ook nog 
heel hard ging regenen en de mensen in de rij bleven staan, werd het toch anders. 

Pas toen realiseerde je wat deze voedselbank voor de mensen betekende.”  
Hans, hoofdleider World Servants 

 



 

  

 

 

 

Nieuwkomers: nieuwe vrijwilligers 

 

Bij het project nieuwkomers nemen we nieuwe Amsterdammers (met extra begeleiding) mee in de 

klussen en versterken we zo onder andere hun eigenwaarde en verbondenheid met de stad. 

 
 

 

Present werkt met vrijwilligers die zich aanmelden als groep, bijvoorbeeld een studentenvereniging of 

een vriendengroep. Al jaren heeft Present ook een flexpool, waar individuele vrijwilligers zich kunnen 

aanmelden en worden opgenomen in een groep. Zo leren vrijwilligers andere Amsterdammers kennen 

en doen zij samen vrijwilligerswerk in de buurt. In de periode van de coronamaatregelen kregen we veel 

individuele aanmeldingen van vrijwilligers. Op basis van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen werd een kleine of iets grotere flexgroep samengesteld voor een project. We 

hebben er steeds voor gezorgd dat de pools individuele vrijwilligers die we bij projecten inzetten een 

diversiteit aan stadgenoten vertegenwoordigen: arm en rijk, hoog-en laagopgeleid, met en zonder 

baan, van welke huidskleur of achtergrond en met welke voorkeuren en religie dan ook. In 2020 

merkten we, dat juist de ongedwongen manier waarop mensen met hele uiteenlopende achtergronden 

elkaar tijdens het praktische vrijwilligerswerk in kleine pools leren kennen, heel veel onderling begrip 

tot stand brengt en mensen nader tot elkaar brengt. Zowel bij de vrijwilligers onderling, als tussen de 

groep vrijwilligers en de hulpontvanger. Daarom zijn we met hulp van fondsen in 2021 verdergegaan 

door wat toevalligerwijs is ontstaan, gedegen uit te bouwen. Dit doen we o.a. door het trainen, 

begeleiden en inzetten van nieuwkomers als vrijwilliger in de flexpools. Dit project doen we in 

samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, die de werving van nieuwkomers als 

vrijwilligers verzorgt. 

  



 

  

 

 

Eenzame ouderen in instellingen: alle vrijwilligers       

 

Vrijwel alle vrijwilligers vinden projecten met ouderen ontzettend gezellig. Ouderen waarderen de 

oprechte aandacht van (jonge) vrijwilligers enorm en laten hun dankbaarheid duidelijk merken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De vrijwilligers van Present leveren een 
zeer waardevolle bijdrage aan onze 

bewoners, vooral met 
wandelactiviteiten, want anders zouden 

onze bewoners niet zo vaak naar 
buiten komen. De meeste ouderen 

vinden het juist erg fijn om buiten te zijn 
en de natuur te bewonderen. De 

buitenlucht is juist belangrijk voor de 
bewoners want het verhoogt hun 

weerstand.  
We hopen dat onze samenwerking 

volgend jaar doorgaat! 
Julie Edwards, activiteitenbegeleider bij 

Zonnehuisgroep Amstelland. 



 

  

 

 

 

3. Present brengt beweging 

 

Present wil een beweging op gang brengen, met een grote groep van ambassadeurs die Present 

mede dragen: in tijd, aandacht en geld. We willen meer en meer mensen betrekken bij die beweging. 

Na een pioniersfase gaan we nu de professionaliseringsfase in waarna we een netwerkorganisatie 

willen zijn waarin veel taken met vrijwillige inzet vervuld worden. 

 

Team 

Present Amsterdam had in 2021 2,02 fte in loondienst, te weten Caroline Juffer (projectcoördinator & 

financiën), Marjon de Jeu (projectcoördinator), Melissa Maikoe (projectcoördinator) en Anna van Dam 

(directeur). Dit is iets minder dan in 2020 (2,12). Er was veel onzekerheid rondom de coronacrisis en 

een langdurig zieke collega kon niet het hele jaar door vervangen worden.  

In 2021 is verder gewerkt aan professionalisering onder andere door met het team de missie en visie 

van Present Amsterdam weer scherp te krijgen en daarnaar te handelen. Dit heeft geresulteerd in meer 

inzet van vrijwilligersgroepen via kerken en onder jongeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het mooiste project van 2021 was voor mij de 
tweede jongerenweek in de zomer. De 

zomerprojecten waren echt een uitdaging, maar zo 
leuk en voor Present een goede stap om meer 

jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk.  En de 
hele stad hielp mee: goodiebags van de Jumbo, 

tasjes van de Decathlon, fietsen van de Sportotheek 
en eten van lokale ondernemers. De jongeren 

hebben Amsterdam op een andere manier leren 
kennen en de meerwaarde van vrijwilligerswerk 

ervaren.  
 

Melissa, projectcoördinator Present Amsterdam 



 

  

Naast het betaalde team is een team van bevlogen vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de 

projecten. Sommige vrijwilligers zijn een aantal maanden betrokken, andere vrijwilligers al jaren, zoals 

Kees den Boer en Marjorie Almeida. Hun inzet is van onschatbare waarde! 

 

In 2021 hebben we Caroline Coucke als nieuwe vrijwilliger verwelkomd in ons team. Zij vertelt zelf over 

haar vrijwilligerswerk bij Present:  

 

  

 

  

Iedereen kan iets. Iedereen telt mee. 

 

Wist u dat het voor mensen met een “psychische beperking*” 7x 
moeilijker is om aan een baan te komen? Terwijl werk voor iedereen 
belangrijk is. Waar kunnen ze hun talenten laten bloeien en waar 
vinden ze zinvolle invulling van hun leven? Nou, vrijwilligerswerk, bij 
Present of via Present. Ik was er echt slecht aan toe, toen ik mijn 
werk verloor. Maar bij Present word ik serieus genomen en met alles 
wat ik goed kan, kan ik iets betekenen. Dat alles is van levensbelang 
voor mij: het helpt beter dan therapie. Voelen dat je ertoe doet…laten 
zien wat je kunt. 
De mensen die ik help, en de vrijwilligers, ervaren dat een autist heel 
gewoon is. Ik hoop dat dit bijdraagt aan acceptatie.  
 
Ik word niet bij voorbaat uitgesloten van taken: Als ze twijfelen of ik 
iets aankan, vragen ze dat aan MIJ. Zolang ik zelf aangeef wat ik 
nodig heb, is dat wel te regelen. Bijvoorbeeld liever mailen dan 
telefoneren. Of liever met studenten tuinieren, dan met een gillende 
schoolklas. Of voor de rust in de 1e klas OV reizen. Op die manier is 
autisme maar 1 eigenschap, net zoals mijn lengte. We werken 
vrijwillig, aan inclusief vrijwilligerswerk! 
 
*Ik vind autisme geen “psychische beperking” maar een neurodiversiteit. 
Door de manier waarop er in de samenleving mee om gegaan wordt, wordt 
het pas een beperking. 

 



 

  

 

 

 

Bestuur 

In 2021 zijn er enkele wisselingen in het bestuur geweest. Het bestuur bestaat nu uit vijf vrijwilligers, te 

weten Geert Westert (voorzitter), Gerrit Hartog (penningmeester), Carla Houben (secretaris) Mohamed 

Machbouaa en Inke Thakoersingh. We namen afscheid van Teun-Pieter de Snoo en Paul van Oosten en 

danken hen hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren! Het bestuur vergaderde zesmaal in 2021.   

Communicatie 

Net als voorgaande jaren, hebben we weer praktijkverhalen in onze communicatie-uitingen verwerkt. 

We laten zoveel mogelijk de vrijwilligers en hulpontvangers zelf de verhalen vertellen. De kwaliteit van 

communicatie kan nog veel beter. We willen sterker en meer aanwezig zijn op sociale media. Hier 

maken we in 2022 werk van. 

 

Fondsenwerving 

Elk jaar proberen we weer om de uitgaven en de inkomsten op elkaar af te stemmen. Naast de 

subsidie, beschikbaar gesteld door de gemeente Amsterdam, ontvangen we steun van onze partners: 

fondsen, bedrijven, kerken en particuliere donateurs. We zoeken de relatie met deze partners zowel 

op lokaal niveau alsook op landelijk niveau, vanuit Present Nederland. Daarnaast werken we lokaal op 

projectniveau samen met collega-organisaties als Serve the City en Burennetwerk. 

Relaties met fondsen zijn wederkerig, wij leren van hen door de vragen die ze stellen en dat helpt ons 

weer om continue te verbeteren. Daarnaast kunnen wij onze ervaring en kennis van wat er speelt in 

de maatschappij weer teruggeven. 

 

 



 

  

 

 

4. Present Amsterdam en de omgeving: Samen komen we verder! 

Samenwerken is voor Present een belangrijke waarde. Samen met formele en informele 

zorgorganisaties verbinden we vrijwilligersgroepen aan hulpvragen. En, samen met onze partners 

en donateurs zijn we in staat te werken aan een Amsterdam waar mensen er zijn voor elkaar. 

 

We hebben geïnvesteerd in partnerschappen met bedrijven en maatschappelijke organisaties, op 

strategisch niveau. We hebben een waardevolle rol in de stad en weten dat nog niet altijd 

voldoende duidelijk te maken. Door te investeren in strategische relaties en het gesprek over de 

wederzijdse waarde en waardering aan te gaan, kunnen we wellicht komen tot overeenkomsten, 

die uitdrukking geven aan die wederzijdse waardering. 

 

Present Amsterdam is deel van Present Nederland. 75 aparte stichtingen die samen als een netwerk 

fungeren. Op landelijk en regionaal niveau vindt er uitwisseling plaats. Gezamenlijke 

belangenbehartiging en training dragen bij aan kennisvergroting en professionalisering. 

 

Maatschappelijke Diensttijd = Jong Present zijn! 

Samen met Present Nederland, een aantal lokale Present stichtingen, maar ook Amsterdamse 

informele zorgaanbieders participeerde Present Amsterdam in het onderzoek naar Maatschappelijke 

Diensttijd voor jongeren. Wij bieden trainees de ruimte om werkervaring op te doen, helpen hen 

betrokken te zijn in de maatschappij en onderzoeken wat jongeren van nu motiveert, uitdaagt en in 

beweging krijgt. De uitkomsten delen wij uiteraard lokaal, nationaal en gebruiken we intern. We 

hopen nog vele trainees een mooie eerste werkervaring te bieden! 

 

 

 



 

  

 “Mijn naam is Laurette Verhagen, woonachtig in Amsterdam en ik heb een achtergrond in rechten. Naast 

mijn baan heb ik de afgelopen maanden de tijd gevonden om mij ook op maatschappelijk vlak in te zetten 

en heb ik met veel plezier het Traineeship Jong Present gevolgd. Gedurende deze periode heb ik mij kunnen 

inzetten voor verschillende thema’s binnen onze maatschappij die mij aan het hart gaan, zoals 
eenzaamheid, armoede en ongelijkheid. 

  

Tijdens de verschillende projecten heb ik allerlei soorten groepen begeleid, verschillend van grote bedrijven 

zoals Salesforce tot aan groepen studenten. Tijdens deze projecten sta je mensen bij die om verschillende 

redenen bepaalde dingen niet meer kunnen doen; denk daarbij aan bijvoorbeeld het opknappen van tuinen 

in Amsterdam-Noord of het klussen aan woningen. Deze ogenschijnlijke kleine verrichtingen voor ons zijn 

van grote betekenis voor deze mensen. Het wijst uit dat ook in deze vreemde tijden er nog genoeg mensen 

zijn die naar ze omkijken. Zo zei een mevrouw, nadat een groep vrijwilligers was langs geweest, dat ze ‘weer 
nieuwe energie had opgedaan en dat de eerste stap naar een opgeruimd huis en hoofd was gezet’. Dit zijn 
de reacties waar je het voor doet! 

  

Naast de relevante werkervaring die ik heb opgedaan gedurende dit Traineeship, heb ik de ontmoetingen 

en waardevolle gesprekken het meest gewaardeerd. Alleen al om die reden kan ik iedereen dit Traineeship 

van harte aanraden.” 
 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABrbtrwB8vIwbbWTr_51lXD-BQUUdgVCKec


 

  

 

5. Financiën 

De complete, door de accountant goedgekeurde jaarrekening is te vinden op onze website. Hieronder 

volgt een korte samenvatting van dit overzicht. 

 

Toelichting op baten 

Present Amsterdam kent diverse bronnen van financiering: vanuit de gemeente werd €92.500,- 
bijgedragen in de vorm van subsidie. Daarnaast ontvangen we bijdragen van kerken, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties zoals wooncorporaties en particulieren. Door onze communicatie en vele 

acties rondom de coronacrisis hebben we meer baten van particulieren mogen ontvangen (€ 5.928, - 

vs. € 4.000, - begroot). 

 

Een deel van de inkomsten die Present nodig heeft komt uit fondsen. Voor het overgrote deel zijn dat 

fondsen voor projecten zoals Sociaal Tuinieren en Nieuwkomers. Dit jaar was dat ruim €100.000,-. 
 

Toelichting op lasten 

In 2021 maakten de personele lasten het grootste deel uit van de totale uitgaven. Veruit het grootste 

deel van de vaste personeelsuren wordt besteed aan het directe werven, bemiddelen en begeleiden 

van de vrijwilligersgroepen in de verschillende te onderscheiden projecten, een kerntaak van Present 

Amsterdam.  

 

In 2021 is 5% van de totale uren besteed aan beheer en administratie. Aan fondsenwerving is 4% 

besteed terwijl aan vrijwilligerswerkbemiddeling 91% van de uren besteed zijn.  

 

De belangrijkste overige uitgaven zijn de huisvestingkosten (huur kantoorruimte en inrichting ICT), 

communicatiekosten en de projectkosten. Hierbij gaat het onder meer om materiaalkosten die tijdens 

de projecten gebruikt worden. Verder draagt Present Amsterdam ieder jaar een vast bedrag af aan het 

landelijke netwerk van Stichting Present Nederland. Wij maken als zelfstandige lokale stichting deel uit 

van dit netwerk voor advies, ondersteuning, training en vertegenwoordiging naar landelijke en 

regionale overheden. Een gespecificeerde staat van baten en lasten is terug te vinden in de 

gecontroleerde jaarrekening. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring. 

  



 

  

Al dit mooie werk hebben we kunnen doen dankzij de steun van:  

  

  

  

  

  

  

   

  

    

   

 

 
 

 

En dankzij de steun van individuele donateurs. Dank u wel!! 


