JAARVERSLAG 2013
Door Amsterdammers, Voor Amsterdammers
We mogen in veel opzichten terugkijken op een goed jaar. Veel
vrijwilligers hebben zich in kunnen zetten en we geloven dat we
stappen hebben kunnen zetten in het bereiken van ons doel: Een beweging op gang
brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om een ander te
helpen. In deze nieuwsbrief hebben we het jaarverslag 2013 voor je samengevat.

AANTALLEN VRIJWILLIGERS

SAMENWERKING

248 groepen hebben zich ingezet en
daarmee is het doel van 230 ruim gehaald.
In totaal waren dit zo'n 2300 mensen,
samen goed voor bijna 12000 uur
vrijwilligerswerk . De groepen kwamen van
studentenverenigingen (31%), uit het
bedrijfsleven (28%), van kerken (12%) en
uit andere netwerken. Samen hebben
deze vrijwilligers onder andere 206 tuinen
opgeknapt, 51 woningen geschilderd en
69 wijkprojecten uitgevoerd. 68 keer werd
een
bezoek
gebracht
aan
een
zorginstelling voor een sociaal project.

Present werkt nauw samen allerlei
organisaties, om zo te komen tot de meest
effectieve inzet van de vrijwilligers. Het
aanbod van vrijwilligers wordt uitgezet bij
verschillende organisaties op het gebied
van wonen zorg en welzijn. Voor
praktische
projecten
zijn
woningcorporaties een belangrijke partner
(Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, De
Alliantie, Rochdale). In sociale projecten
werken we samen met zorginstellingen
van onder andere Cordaan, Amstelring,
Philadelphia, Amsta en Evean.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

FINANCIËN

Present Amsterdam groeit en daarom is
het noodzakelijk dat we ons blijven
ontwikkelen. Zo zijn we gestart met een
verkenningstraject
voor
een
efficiëntere samenwerking
met
ons
collega-organisaties Burennetwerk en
Serve The City. Een andere nieuwe
ontwikkeling is dat we bezig zijn met een
verduurzamingsproces om de organisatie
financieel stabieler te maken. Ook zijn er
in de afgelopen jaren een aantal projecten
opgezet zoals 'Sociaal Tuinieren' en
'Vrijwillige Energie in de Wijk'. Deze
projecten breiden zich steeds meer uit.

Present is een organisatie zonder
winstoogmerk. Ondanks de crisis verkeert
Present in een gezonde financiële situatie.
De inkomsten groeien op gelijke voet met
de uitgaven. De uitgaven bestaan voor het
grootste deel uit personeelslasten (74%).
Veruit het grootste deel van deze kosten
hebben direct betrekking op onze
kerntaak:
vrijwilligersbemiddeling.
Voor haar inkomsten steunt Present op
vier pijlers: vermogensfondsen (23%),
woningbouwcorporaties
(25%),
gemeentelijke
subsidies
(33%)
en
bedrijven (9%).

Het volledige jaarverslag is in te zien op onze website: www.presentamsterdam.nl
Present wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

