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Jaarverslag 2014
Stichting Present Arnhem is op 7 maart 2014 opgericht als 70ste lokale stichting onder de paraplu van
Stichting Present Nederland (http://www.stichtingpresent.nl). Wij werken in Arnhem volgens de Present
formule en Present Nederland ondersteunt ons bovendien met allerlei praktische zaken. Maar uiteindelijk zijn
wij een lokale stichting die zelfstandig opereert en ook financieel zelf verantwoordelijk is.
Missie en werkwijze
Het is onze missie om in de stad Arnhem een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen
die daarmee geholpen kunnen worden. Wij denken dat, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zoals een
terugtredende overheid en de verminderende sociale samenhang, deze missie steeds relevanter wordt.
De werkwijze van Present is in die zin uniek dat het uitgaat van de wensen en mogelijkheden van vrijwilligers.
Daar wordt een klus en een hulpvrager bij gezocht. Hierdoor blijft het vrijwilligerswerk uitnodigend, fit en vitaal.
Concreet houdt het in dat groepen van vrijwilligers, vaak eenmalig, grotere klussen uitvoeren bij
hulpbehoevenden, veelal bij mensen aan de 'onderkant' van onze samenleving. Mensen die niet zelf een
hulpvraag formuleren, maar die wel in beeld zijn bij maatschappelijke instellingen, zoals een woningcorporatie
of een zorginstelling. Via die maatschappelijke instellingen wordt de hulpzoeker ook 'gevonden'.
Present kijkt daarbij nadrukkelijk naar wat de groep vrijwilligers te bieden heeft. Een groep sociaal betrokken
vrienden met opgroeiende kinderen deed daardoor geen opruimklus maar organiseerde wel een
spelletjesmiddag voor kinderen in het AZC. Een prachtige ontmoeting van culturen. Een groep jonge ouders
deed geen tuinklus maar hielp een alleenstaande moeder bij het opknappen van haar kinderkamers. Een
ondernemerskring met daarin o.a. een hovenier ging juist wel in een tuin van een oude mevrouw aan de slag.
Door uit te gaan van het aanbod van de vrijwilligers en hun capaciteiten en interesses, krijgt de aangeboden
hulp een diepere laag.
Vliegende start
Wij zijn in september 2013 in Arnhem in eerste instantie als een werkgroep gestart met het opdoen van
ervaring. Na onze officiële oprichting in maart 2014 zijn wij officieel als Stichting Present in Arnhem actief.
In 2014 beleefde Stichting Present Arnhem een vliegende start waarbij niet alleen financiering werd verkregen,
de organisatie werd neergezet en een (betaalde) coördinator werd aangetrokken maar waarin we ook boven
verwachting veel groepen met vrijwilligers konden “matchen” en begeleiden. In totaal zijn 33 groepen en
daarmee meer dan 200 vrijwilligers via Present aan het werk geweest. Het merendeel van deze groepen
kwam, zoals verwacht, van de Kruiskerk en Koepelkerk die initiator zijn geweest van het oprichten van de
Stichting. Het Arnhemse bedrijfsleven was in 2014 echter ook al goed vertegenwoordigd bij Stichting Present.
Zowel voor de Belastingdienst Holland Midden, het Kadaster, Rijnstate en Bunzl verzorgde Present al een
teambuildingdag.
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Om al deze groepen te voorzien van projecten zijn in korte tijd door de Coördinator, Michel Petri, veel
contacten gelegd met Arnhemse maatschappelijke organisaties. Zo hebben wij projecten kunnen uitvoeren
voor onder andere Het Leger des Heils, Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, SIZA Groep, Asielzoekers
centrum – AZC, Driekracht, SWOA en Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting. Tijdens de veerkrachtige
borrel op 30 oktober 2014 was het bestuur van Present ook prominent en ludiek aanwezig door de catering
(mede) te verzorgen. Tijdens het rondbrengen van hapjes en drankjes kon er flink genetwerkt worden met
iedereen die er toe doet in maatschappelijk Arnhem.
Begin januari 2015 leek het resultaat van al deze inspanningen te vervagen. Vanwege de transitie naar
wijkgerichte zorg (wijkteams) waaierden de hulpverleners uit over diverse wijkteams en waren de
contactpersonen van Present enige tijd moeilijk te bereiken. Langzaam maar zeker beginnen de contacten
weer op gang te komen. Onder andere omdat Michel de wijkteams proactief opzoekt om een presentatie te
geven over de mogelijkheden van inzet van een Present groep.
Stevige organisatie
In 2014 is de organisatie van Present Arnhem neergezet met een bestuur, een groep adviseurs, en een
(betaalde) coördinator. Het (vrijwillige) bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Gerben van der Lugt,
penningmeester Anton Lourens en secretaris Maarten Schaafsma. Het bestuur laat zich adviseren door een
aantal adviseurs, de ondernemers Aike Hilvers en Egbert-Jan Rots, communicatie adviseur Pauline Brouwer
en Engelien de Haan, die ervaring heeft met wijkgericht werken in de zorg. Gezamenlijk heeft dit team een
goed netwerk in de stad Arnhem van andere ondernemers, lokale kerken en de politiek. Parttime coördinator
van de stichting, Michel Petri, is de enige betaalde kracht. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en is door
zijn hands-on aanpak zeer succesvol geweest in het leggen van contacten met maatschappelijke organisaties.
De projecten worden nog grotendeels door Michel begeleid. Naast Michel is ook Jacob Dubbeldam als project
begeleider actief. We hebben Pauline Brouwer van communicatie advies bureau Aansprekend gevraagd ons
te helpen bij het opstellen van een effectief communicatieplan en de implementatie daarvan.
De oprichting van Stichting Present in Arnhem is een initiatief geweest van de Arnhemse Koepelkerk en
Kruiskerk. De besturen van beide kerken faciliteren op de achtergrond de verdere ontwikkeling van Present
Arnhem, bijvoorbeeld door werk- en vergaderruimte ter beschikking te stellen.
Toegevoegde waarde voor Arnhem
Present Arnhem maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk dat al ruim 10 jaar in verschillende
Nederlandse gemeenten actief is. Met zo’n groot en ervaren netwerk als back-up kon Present Arnhem,
ondanks dat zij in Arnhem ‘de jongste bediende’ is tussen diep in de Arnhemse samenleving gewortelde
organisaties als het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (MVT), direct slagvaardig in actie komen. De toegevoegde
waarde van Present ten opzichte van bijvoorbeeld MVT is dat de focus van Present ligt bij de vrijwilligers en
wat zij eenmalig als groep willen en kunnen bieden. Met dit uitgangspunt bereikt Present andere doelgroepen
dan MVT, dat zich voornamelijk richt op vrijwilligers die zich structureel willen inzetten in met name de
mantelzorg. Ondanks de verschillen tussen Present Arnhem en MVT, is er nadrukkelijk ook sprake van
samenwerking. Op uitvoerend niveau heeft Present inmiddels 7 – 8 hulpvragen die bij het MVT binnenkwamen
ondergebracht bij door Present gemobiliseerde vrijwilligers. Op 4 november 2014 vond er een ontmoeting
plaats tussen beide besturen waarbij de intentie werd uitgesproken om verder samen te werken. In de praktijk
kan dit inhouden dan in het verlengde van een klus van Present waar nog wat langer nazorg nodig is, een
vrijwilliger van MVT een rol speelt. Andersom kan MVT een aanvraag voor een klus als ‘te groot’ bestempelen
en vervolgens de hulp inroepen van Present.
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Activiteiten eerste jaar
Voor een impressie van wat wij in het eerste jaar hebben neergezet verwijs ik naar de twee nieuwsbrieven die
inmiddels zijn uitgegeven.
Gebroken boekjaar
Bij de opstart zijn wij financieel geholpen door een drietal landelijke fondsen (het Oranje Fonds, VSB fonds en
het Skanfonds) en door twee meer lokaal werkende fondsen (de Dullertsstichting uit Arnhem en het Gelderse
Fonds Cor van de Craats). Met onze belangrijkste sponsoren hebben wij afgesproken dat ons financiële jaar
loopt van mei tot en met april. Vandaar dat wij rapporteren met een gebroken boekjaar.
Tenslotte
Een prachtig succesvol eerste seizoen! Het is gelukt om veel kwetsbare mensen te helpen. We zijn er trots op
dat er zoveel mensen zijn die Present een warm hart toedragen en hun steentje bijdragen als vrijwilliger en als
donateur. We kunnen we terugzien op de enorme inzet van alle mensen, zowel vrijwilligers als
beroepskrachten.
Dank aan allen voor de geweldige inzet!
Arnhem, 16 juni 2015,
namens het bestuur van Stichting Present Arnhem,
Gerben van der Lugt, voorzitter

16 juni 2015
Versie 0.1

4/(7)

Stichting Present Arnhem
jaarverslag 2014-2015
(mei 2014 – april 2015)

Financieel Jaarverslag 2014
Gebroken boekjaar
Stichting Present Arnhem heeft er in overleg met de sponsoren voor gekozen om de jaarrekening op te stellen
over de periode mei 2014 tot en met april 2015. De reden was dat pas rond april, mei 2014 met de sponsoren
overeenstemming was over hun bijdrage voor onze stichting.
Alle sponsoren hebben ons voor een jaar (12 maanden) ondersteuning aangeboden met uitzicht op een
voortgezette steun voor nog eens twee jaren. Alle sponsoren nemen een sponsoring voor het tweede jaar
echter alleen opnieuw in overweging na indiening van een verzoek met een jaarplan en –begroting voor jaar
twee en pas na een beoordeling van de activiteiten over het eerste jaar.
Ons eerste verslagjaar 2015/2015 omvat de inkomsten en uitgaven vanaf maart 2014 beslaat dus een periode
langer dan een jaar, maar wel een periode die afloopt per 30 april 2015.
Jaarrekening 2014/2015
In de jaarrekening zijn in de verlies en winstrekening alleen de cijfers uit de begroting opgenomen als
vergelijkende cijfers. Het betreft immers ons eerste verslagjaar.
De werkelijke inkomsten en uitgaven tot en met 30 april 2015 komen uit in een voordelig resultaat van ca.
€ 599.
Van het Fonds Cor van de Craats is de door hen toegezegde bijdrage voor ons eerste jaar van € 5.000 reeds
voor het volle bedrag ontvangen. Fonds Cor van de Craats heeft ons echter voorgesteld om haar bijdrage aan
onze stichting voor het jaar 2014 door te schuiven naar 2015 zodat zij ons dan ondersteunen in de jaren 2015
- 2017. Dit komt ons goed uit. Voor ons eerste jaar hebben we dit geld niet perse nodig zo is te zien in de
jaarrekening en met dit voorstel hebben wij nu ook in ons vierde projectjaar al een dekking staan.
Het gevolg van dit aanbod is wel dat de Dullertsstichting samen met het Oranje Fonds en Skanfonds voor ons
eerste jaar een groter aandeel van onze begroting en uitgaven voor rekening moet nemen. Het Oranje Fonds
en SKAN fonds zijn hiermee akkoord. De Dullertsstichting had ons aangegeven eerst de aanvraag voor jaar 2
en de jaarrekening over jaar 1 af te wachten alvorens zij daarmee instemmen. Inmiddels zijn echter ook zij
akkoord.
Jaarrekening met samenstellingsverklaring
De jaarrekening is samengesteld door drs. J. Smit AA van KRC Accountants BV te Wezep.
Zie bijlage in PDF.
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Sponsors Stichting Present Arnhem mei 2014 - april 2015
Omschrijving
Landelijk Fonds
Landelijk Fonds
Landelijk Fonds

Sponsor
Oranje fonds
SKANfonds
VSBfonds

Lokaal Fonds
Lokaal Fonds

Dullertssctichting
Fonds Cor van de Craats

Kerk/diaconie
Kerk/diaconie
Kerk/diaconie

Diaconie CGK-NGK arnhem
Diaconie Koepelkerk (GKv) Arnhem
Baptisten Gemeente Arnhem

Fannoot
Fannoot

Fam. G. van de Lugt Arnhem
Fam. A. Lourens Arnhem
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Gegevens Stichting
Stichting Present Arnhem
KvK 60167203
ING NL42INGB 0006386132
Website:
email:

www.presentarnhem.nl/
info@presentarnhem.nl

Correspondentie voor de coördinator
Dr. Christina Baderstraat 16
6836 PG ARNHEM
06 51678210
Correspondentie voor de penningmeester
Dominicanenweg 2
6823 PN ARNHEM
06 52524144
Correspondentie voor de secretaris
Kampstraat 3
6901 HM Zevenaar

16 juni 2015
Versie 0.1

7/(7)

Stichting Present Arnhem
jaarverslag 2014-2015
(mei 2014 – april 2015)

