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Waar Present Amsterdam voor staat
Droom
Stichting Present Amsterdam slaat een brug
tussen mensen die hulp nodig hebben en
mensen die hulp te bieden hebben. In een
stad als Amsterdam is de wens aan een
persoonlijke
ontmoeting tussen die twee categorieën sterk
voelbaar. Present faciliteert deze ontmoeting
door op betrouwbare en resultaatgerichte
wijze flexibel vrijwilligerswerk in te zetten.
Present is dan ook te zien als ‘makelaar in
sociale betrokkenheid.’
Visie en droom
Wij van Present dromen van een wereld
waarin mensen het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen.
Wij willen een beweging in gang brengen die

deze droom waarborgt. Deze droom wordt
werkelijk gemaakt door leuk en aantrekkelijk
vrijwilligerswerk te bieden aan enthousiaste
vrijwilligers.
Uitgangspunten
Er worden zes uitgangspunten gehanteerd om
onze droom tot werkelijkheid te kneden.
1. De vrijwilliger staat centraal. Zo wordt
er voor gezorgd dat de ervaring die de
vrijwilliger er aan overhoudt zo
positief mogelijk is. Zo hopen wij
vervolg van vrijwilligerswerk te
stimuleren.
2. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Waar
tevredenheid heerst, zal vaker
herhaling plaatsvinden.
3. Hulpbehoevenden een duwtje in de
goede richting geven.
4. Hulpbehoevenden uit een sociaal
isolement halen. Dit in samenwerking
met andere stichtingen.
5. Financiële zelfstandigheid.
6. Besef creëren van de hoeveelheid en
situatie van hulpbehoevenden.
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Werkwijze
Onze werkwijze vloeit voort uit onze missie,
visie en droom. Dit verwezenlijken wij door
allereerst de vrijwilliger centraal te stellen. Wij
doen er alles aan om de ontmoeting zo
positief mogelijk te laten verlopen. Maar hoe
doen wij dit verder?
1, Mensen die tijd en handen bieden
Het begint allemaal bij mensen die wat willen
doen voor een ander. Present zorgt ervoor dat

efficiënt hulpverleningssysteem door de
precieze aansluiting van hulpvraag aan
hulpaanbod.
3, Structureel en professioneel
Present zet groepen in die zich incidenteel
aanbieden. Deze groepen komen in contact
met een kwetsbare doelgroep. Iedere
bewoner heeft een eigen levensverhaal waar
vaak niemand jaloers op hoeft te zijn. In dit
opzicht is uiteraard goede begeleiding nodig.
Daarom beschikt Present over een vaste groep
mensen met de benodigde kennis en
informatie om de groepen effectief te
begeleiden.

4, Breed lokaal draagvlak
Present werkt samen met maatschappelijke
organisaties
zoals
kerken,
studentenverenigingen, sociale instellingen, woning-

deze mensen worden gekoppeld aan mensen
die deze hulp goed kunnen gebruiken.
2, Maatschappelijke organisaties doen een
beroep op Present
Vanuit maatschappelijke organisaties op het
gebied van wonen, zorg en welzijn
(corporaties, gemeentelijke instellingen etc.)
wordt
een
hulpvraag
van
een
hulpbehoevende bewoner in kaart gebracht.
Niemand kan dit beter dan deze organisaties.
Vervolgens wordt er samen met Present
gekeken naar hoe vrijwilligers van Present van
aanvullend belang kunnen zijn voor de
hulpbehoevenden. Dit vormt een zeer

corporaties en serviceclubs. Deze laatste zijn
vrijwillige non-profitorganisaties waar leden
van de club samenkomen om regelmatig
vrijwilligerswerk te leveren, vaak ook voor
andere organisaties. Door de brede
samenwerking met verschillende instellingen
is Present stevig verankerd in de
gemeenschap. Dit zorgt voor stabiele bruggen
tussen hulpvragers en hulpaanbieders. Wat
een voorwaarde is voor efficiënte hulp en
vooruitgang.
Wat Present speciaal maakt
De moderne vrijwilliger heeft niet veel tijd tot
zijn of haar beschikking, maar wil wel graag
hulp bieden aan anderen. Gelukkig is Present
aanbodgericht, wat inhoudt dat wij werken
vanuit de tijd en behoefte van de vrijwilliger.
Dat leidt er, zo hebben wij ervaren, toe dat in
samenwerking met andere organisaties, zoals
woningbouwverenigingen, projecten soms op
verrassend korte termijn kunnen worden
gerealiseerd. Dergelijke projecten zijn
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optimaal afgestemd op de wensen van de
vrijwilliger. Met als resultaat een zo goed
mogelijke vrijwilligerservaring.
Doelstelling
Doel van Present om in 2016 voor 3000
vrijwilligers een goede ontmoeting tussen
vrijwilliger en hulpbehoevende te faciliteren,
verdeeld over 350 groepen.

Onderscheidende kenmerken van Present
ten opzichte van vergelijkbare interventies:
• Startend bij het aanbod van de
vrijwilligers en er daarna pas een
hulpvraag bij zoeken;
• Hechte
samenwerking
met
zorgaanbieders (verbinding formele
met informele zorg);
• Gestart als burgerinitiatief; geen
overheids- of welzijnsorganisatie;
• Werken met afgebakende projecten
(dat betekent met een duidelijk begin
en een vooraf gedefinieerd einde en
verwacht resultaat);
• Begeleiding van projecten op locatie;
• Specialisatie in het bieden van
ondersteuning in de sector zware

maatschappelijke zorg en projecten
“achter de voordeur”.
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3. Projecten
Bij Present laten wij de vrijwilligers kiezen
tussen een aantal soorten projecten. Zo is er
voor ieder wat wils en kan iedereen zijn of
haar specifieke kwaliteiten op een passende

Soorten Projecten
Tuinen
Schilder
Sociaal
Kinderboerderij
groepen
Opruim/Schoonm
aak
Overig

wijze aanbieden.
Soorten projecten
In totaal zijn er vijf soorten projecten.
1. Tuinprojecten
2. Schilderprojecten
3. Overige praktische projecten
4. Sociale projecten
5. Wijkgerichte projecten

schiderprojecten wordt hard werk verzet met
snelle resultaten die de bewoner tevreden
laten stralen.
Overige praktische projecten
Bij overige praktische projecten helpt Present
vaak mensen met verhuizen op het opruimen
van hun huis. Je zult verstelt staan van wat
mensen allemaal kunnen bewaren, maar ook
welke verhalen achter de spullen zit. Ook hier
leveren veel handen weer licht werk.
Sociale projecten
Bij de sociale projecten zetten wij het meeste
in op de ontmoeting van alle projecten. Bij
veel van deze projecten gaan mensen langs bij
ouderen of verstandelijk gehandicapten om er
een gezellige middag van te maken. Er worden
bijvoorbeeld spelletjes gespeeld, zoals bingo.
Kinderboerderijgroepen
Met de kinderboerderijgroepen komen
groepen hun handen uit de mouwen steken
op de kinderboerderij. Bankjes worden in
elkaar gezet, schuren worden geverfd en het
land rondom de kinderboerderij wordt weer
begaanbaar gemaakt. Zo kunnen de dieren en
de kinderen weer genieten van een mooie
omgeving.

Tuinprojecten
Ware oerwouden kunnen ontstaan, daar waar
geen werk meer aan onderhoud kan worden
besteed. Dit is een triest beeld dat duidt op
sociaal isolement en kwetsbaarheid. Vroeger
zou de bewoner misschien enthousiast met de
heggenschaar in de weer zijn geweest, terwijl
de tuin er nu maar verwaarloosd bijligt. Hier
gaat Present met vele handen mee aan de
slag.
Schilderprojecten
Doorgezette vochtplekken, met nicotine
aangevallen muren, afgeblakerde verflagen,
allemaal geen probleem voor de verfrollers in
de handen van onze vrijwilligers. Bij de
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4.

Organisatie

Operationeel team 2016
Carlo de Waal
Algemeen
Coördinator, fondsen
Marjon de Jeu
Wendy Molenaar
Herman Bouma
Caroline Juffer

Indira Bart

Coördinator Flexers
Coördinator bedrijven
Coördinator Regulier
Coördinator Sociale
projecten,
boekhouding
Kantoor hulpvragen

Diana Hartog

Groepen begeleider

Kayli Aerts
Karin Scheurs
Joshua Boers

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk

Jan Vos

Present journalist;
PR/Communicatie/
eindredactie
Flexer
Flexer

Michao
John van den Eijnden

Guido van Voornveld Algemeen bestuurslid
Teun-Pieter de Snoo Algemeen bestuurslid
Paul van Oosten
Algemeen bestuurslid
Hanneke van Bezooijen Voorzitter
Tim Vreugdenhil
Algemeen bestuurslid
Jacco Jochemsen
Penningmeester
Kees de Boer
Simon Mul
Hilbert westerhuis
Jan Cornell Berger
Mirjam de Jong

Logistiek, begeleider
Logistiek, begeleider
Logistiek
Begeleider
Begeleider

Roel Hamming

Sociale tuinieren
begeleider

Timo Veraart

Onderzoek, schrijver
jaarverslag

Rick Vervloet

Onderzoek, groepen
bemiddelaar regulier

Amanda Samanuri
Dewi de Gier
Bente Hofman
Suzanne Steijger
Laso de Wijs
Luke Boots

Groepenbegeleider
Groepenbegeleider
Groepenbegeleider
Groepenbegeleider
Groepenbegeleider
Groepenbegeleider
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ORGANOGRAM

Bestuur

Present
Nederland
PR/
communicatie

Personeelszaken

Algemeen
Coördinator

Fondsen

Present
journalist

Coördinator
regulier

Coördinator
flexers

Coördinator
bedrijven

Begeleiders

Begeleiders

Begeleiders

Hulpvragen
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€ 150.000

€ 108.724
€ 103.715

realisatie
begroting

realisatie
begroting

€ 200.000

€ 141.392
€ 141.479

€ 250.000

€ 173.670
€ 182.964

Uitgaven
€ 180.244
€ 165.149

Inkomsten

€ 216.749
€ 191.212

Inkomsten & Uitgaven

€ 100.000
€ 50.000
€0

Realisatie
Uitgaven in 2015 naar besteding
Personeelslasten;
75%
Huisvestingslasten;
4%

Overige lasten; 4%
Publicatie en
communicatie; 4%

Accountant en
advies; 2%
Fee Present
Nederland; 2%
Eigen bestedingen;
10%
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Relatieve aandeel van uitgaven naar besteding over 2011-2015
100%
80%

6%

7%
7%

78%

74%

2012

2013

12%

4%
10%

12%
7%

60%
40%
63%

75%

66%

20%
0%
2011
Personeelslasten
Eigen bestedingen

Huisvestingslasten
Publicatie en communicatie

2014

Accountant en advies
Overige lasten

2015
Fee Present Nederland

Besteding van de middelen
100%

3%
2%

2%
4%

8%
2%

14%

6%

8%

5%

2%

89%

90%

2015

2014 (excl.
financiering
"Verduurzaming
Present")

2%

80%

96%

95%

90%
84%

60%
2011

2012

Vrijwilligersbemiddeling

2013

2014

Beheer&Administratie

Fondsenwerving
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Kostprijs vrijwilligerswerkbemiddeling
€ 160
€ 140
€ 120
€ 100
€ 80
€ 60
€ 40
€ 20
€0

€ 423

€ 455

€ 427
€ 387
€ 311

€ 68

€ 79

€ 72

€ 69

€ 59

2011

2012

2013

2014

2015

per vrijwilliger

€ 500
€ 450
€ 400
€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€0

per project ('klus')

Inkomstenbronnen 2015

Woningbouw
corporaties
19%

Gem. Amsterdam DWZS
35%

Gem. Amsterdam stadsdelen
8%
Vermogensfonden
17%

Bedrijven
15%

Donaties
6%
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Ontwikkeling van inkomsten
250.000

200.000

Overheid
Vermogensfonden
Partners, giften en overig
Woningbouw corporaties
€ 91.500

150.000

€ 59.500

€ 59.500

€ 56.300
100.000

€ 42.125
€ 46.231
€ 24.500

50.000

€ 38.031
€ 43.000
€ 46.219

€ 34.619

€ 32.670

€ 39.000

€ 44.000

€ 38.500

€ 41.000

2012

2013

2014

2015

€ 17.500
€ 13.279

€ 21.592

€ 31.714
2011

0

Verhouding kosten/baten fondsenwerving
16%

14%

14%
12%
10%
7%

8%

8%
5%

6%
4%

3%

2%

2%

0%
2011

2012

2013

2014

2015

kosten/baten fondsenwerving
kosten/baten fondsenwerving excl. financiering "Verduurzaming Present"
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