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Voor wie helpen wil!
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1. Stichting Present Assen
‘Een brug slaan tussen mensen die hun talenten aanbieden aan mensen die daarmee
geholpen kunnen worden.’
De overtuiging achter deze missie is dat mensen bereid zijn om zich in te zetten in de
samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens die hulp
nodig heeft. Maar tussen deze bereidheid én het in actie komen, bestaat een kloof.
Om deze kloof te overbruggen is een brug, een verbindende schakel nodig.
Stichting Present Assen (hierna ‘Present’) functioneert inmiddels al 12 jaar als zo’n
verbinding.
De formule van Present bouwt een brug tussen enerzijds een groot potentieel van
flexibel beschikbare mensen die hun talent willen geven en anderzijds de vraag naar
ondersteuning uit de samenleving. Present wil een beweging op gang brengen waarin
mensen het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving.
Mensen die een project via Present hebben uitgevoerd, hebben ervaren dat ze op
een eenvoudige en gemakkelijke wijze waardevolle hulp kunnen bieden.
Vanuit Present starten wij bij de mensen die hun tijd en talent willen geven.
Vrijwilligers kunnen zo aangeven wat zij willen doen en wanneer ze dit willen doen.
Daarna legt Present de verbinding met maatschappelijke organisaties om in hun
cliëntenbestand mensen de geboden hulp te geven, als zij zelf niet de gezondheid,
het geld of het sociale netwerk hebben om dit te (laten) doen.
Voor maatschappelijke organisaties is het aanbod van een vrijwilligersgroep een
mogelijkheid tot impuls/interventie binnen bestaande trajecten met cliënten.
Veel zorg- en welzijnsorganisaties geven te kennen graag groepen van Present in te
zetten ten behoeve van hun cliënten. Deze organisaties weten ons te vinden en
maken dankbaar gebruik van de groepen vrijwilligers die we hen aanbieden. Zo levert
Present een specifieke bijdrage in de beweging die zowel door de landelijke als de
lokale overheid is ingezet om de zorg dichter bij de hulpbehoevenden te brengen.

2. Doelstelling 2019
Binnen het werk van Present maken we onderscheid tussen “Praktische- en Sociale
Projecten”, het werk dat valt onder “Present en Asielzoekers/AZC” en “Vluchteling
Present in Assen”.

2.1 Praktische- en Sociale Projecten
Met het uitvoeren van praktische- en sociale projecten hebben we al twaalf jaar
ervaring. Bij praktische projecten gaat het vooral om hulp in en om het huis van de
hulpvragers, die we via maatschappelijke organisaties op het spoor komen.
Daarnaast kennen we sociale projecten die in of vanuit een zorginstelling worden
uitgevoerd.
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De vrijwilligersgroepen zullen we bij de uitvoering van de projecten zorgvuldig en
professioneel begeleiden. Zo willen we de kwaliteit waarborgen van de projecten en
de daarmee samenhangende de contacten met maatschappelijke organisaties en de
vrijwilligers.
Voor het inzetten van groepen maken we gebruik van ons netwerk van kerken,
bedrijven, werkzoekenden en scholen. Daarnaast benaderen we mensen individueel
(zogenaamde flexgroepen). Present heeft een sterk operationeel team, dat
bemiddelt tussen aanbod en vraag. Zo wordt invulling gegeven aan de brugfunctie
tussen groepen en maatschappelijke organisaties. Een professionele organisatie,
omdat vrijwilligers eisen stellen aan het vrijwilligerswerk.

2.2 Activiteiten t.b.v. Asielzoekers/AZC
In 2016 is er in Assen een AZC geopend. Hier worden asielzoekers gehuisvest,
wachtend op uitslag van hun procedure of op huisvesting in Nederland.
In 2016 en 2017 is er contact gelegd met het COA en met bewoners van het AZCAssen.
Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een aantal trajecten op en nabij het AZC,
zoals wekelijkse ontmoetingen in Het Trefpunt, de Vrouwenclub en Het Taalcafé.
Maandelijks worden er kindermiddagen georganiseerd.
Meer dan 200 vrijwilligers hebben bij Present aangegeven zich in te willen zetten
voor de asielzoekers in Assen. Ruim 50 vrijwilligers zijn wekelijks of maandelijks actief
bij één van onze activiteiten. Andere vrijwilligers nemen incidenteel deel aan onze
kindermiddagen op het AZC.
In 2019 willen we de ontwikkelde activiteiten blijven uitvoeren. Door de toename van
het aantal bewoners van het AZC, neemt ook het aantal deelnemers per activiteiten
toe. Aan ons de taak om de activiteiten op een goede manier te laten verlopen,
waarbij de ontmoeting tussen de vrijwilligers en de asielzoekers en statushouders
centraal staat.
Hierbij is het van groot belang om de vrijwilligers op een goede manier te
ondersteunen en waar nodig goede voorlichting en training te (laten) geven. Samen
met de medewerkers van het COA wordt gekeken op welke manier de vrijwilligers
door middel van nieuwe activiteiten zich in kunnen zetten voor de asielzoekers.
Wij zijn dankbaar dat wij binnen Present meerdere tolken hebben die de vrijwilligers
helpen in de communicatie met de asielzoekers, ze zijn onmisbaar.
2.3 Vluchteling Present in Assen
Present wil een beweging op gang brengen, waarbij de ontmoeting tussen de
bewoners van Assen de vluchtelingen en statushouders centraal staat. Om deze
beweging tot stand te brengen, is in maart 2018 het Project ‘Vluchteling Present in
Assen’ gestart. Het Project wordt bij de opstart financieel ondersteund door het
Oranje Fonds en de Gemeente Assen. Daarnaast hebben we contacten met COA,
Vlucht Voorwaarts en Vluchtelingenwerk Assen om het Project uit te voeren.
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Het Project wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende werkvormen, zoals Mix
& Match, Meet & Eat, Koken met vrouwen en Fun-projecten.
Het Project Vluchtelingen Present in Assen is beschreven in een apart projectplan. Dit
projectplan is op te vragen via ons algemene mailadres.

2.4

Doelstellingen 2019 - de aantallen

Voor 2019 streven we naar de realisatie van honderdtwintig projecten. Dit is een
opsomming van de verwachte praktische- en sociale projecten én van de activiteiten
voor de bewoners van het AZC in Assen.
De projecten van Present zijn veelzijdig. We richten ons op vrijwilligers die zich in
willen zetten op verschillende terreinen. We richten ons op oudere vrijwilligers, maar
ook op jongeren uit onze samenleving. We richten ons op scholen, kerken, bedrijven.
We hebben contact met veel verschillende maatschappelijke organisaties. Met ons
hele team én de inzet van alle vrijwilligers zetten we ons honderd procent in om dit
plan te realiseren!

3. Samenwerking met Partners
Kerken
Present zet zich in om de bestaande contacten met de kerken te continueren en te
verstevigen en deze uit te breiden met andere religieuze organisaties. Onze aandacht
zal gericht zijn op het onderhouden, versterken en laten groeien van het bestaande
netwerk. Dit blijft een voortdurend aandachtspunt en zal daarom ook in 2019 een
vervolg krijgen.
Gemeente Assen
Ons werk wordt voor een belangrijk deel ondersteund door subsidie van de
Gemeente Assen. Er is een geregeld overleg tussen Bestuur/Algemeen Coördinator
en ambtenaren over de voortgang van het werk van Present.
Maatschappelijke organisaties
Present vraagt hulpverleners vanuit maatschappelijke organisaties om de inzet van
een groep vrijwilligers, op basis van de vraag van een cliënt, in te passen binnen het
hulpverleningstraject. Zo levert de samenwerking met Present een welkome bijdrage
aan het versterken van de verbinding tussen formele en informele zorg
Leidend hierin is:
De criteria voor hulpaanvragen zijn bepalend;
Hulpverleners geven aan hoe we in onze samenleving nog beter
ondersteuning kunnen bieden aan de bestaande hulpverleningstrajecten
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Hulpverleners beseffen dat vrijwilligers een grote waarde vormen binnen het
netwerk van de hulpontvanger.
Bedrijven en Sponsoren.
De planning is ook het komende jaar bedrijven en sponsoren, in en rondom, Assen te
benaderen om financiële dekking van de uitgaven te kunnen bewerkstelligen.
Voor de komende jaren wordt een strategisch plan voor fondsenwerving geschreven
om de inkomsten voor een goede bedrijfsvoering te waarborgen.
Hiernaast zullen we bedrijven stimuleren, om in het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO), personeelsleden de gelegenheid te bieden zich, in
werktijd, een dag(deel) in te zetten voor de doelstellingen van Present.
Present in de regio
Present Assen werkt in de regio samen met collega stichtingen.
Met regelmatig overleg helpen en versterken we elkaar.
Zo nodig bundelen we de krachten.
Present en jongeren
Present zoekt samenwerking met scholen om met hen ‘sociaal kapitaal’ te
ontwikkelen en te mobiliseren.
Op school leren leerlingen over hun toekomstige plek in de samenleving.
Present kan scholen c.q. klassen begeleiden als zij zich in willen zetten voor
kwetsbare mensen in hun eigen buurt.
Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het
onderwijs. Het sluit ook aan bij de beweging dat maatschappelijke ondersteuning
belangrijk is in wijk en buurt, waarbij veel verwacht wordt van vrijwillige inzet van
burgers en waarin scholen ook positief betrokken kunnen zijn.
In 2018 is gewerkt aan een project voor jongeren, genaamd M25 (uitgesproken in het
Engels als em twentyfive). M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Mattheus 25. In deze
Bijbeltekst zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat het belangrijk is om iets te betekenen
voor anderen. Hij noemt zes groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de
vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. Oftewel: de werken van
barmhartigheid.
Middels M25 worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich in te
zetten voor anderen. De Bijbeltekst komt letterlijk tot leven en jongeren gaan zich
een dagdeel inzetten voor één van de werken van barmhartigheid. Jongeren willen
graag praktisch handen en voeten aan het geloof geven en M25 helpt daarbij.
Jongeren komen in contact met andere kanten van de samenleving, met mensen die
ze anders misschien niet zo gauw zouden ontmoeten, bijvoorbeeld daklozen,
vluchtelingen, ouderen, gehandicapten, verslaafden enz.
M25 Assen is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Assen,
Stichting Present Assen en Solidair Groningen & Drenthe. Deze samenwerking heeft
6

ertoe geleid dat de aanpak in Assen uniek is en op geen andere plek op dezelfde
manier uitgevoerd wordt. Door de samenwerking met Present kunnen er snel goede
afspraken voor activiteiten gemaakt worden.
M25 is bedoeld voor (kerkelijke) jongerengroepen en schoolklassen. Alle jongeren uit
zo’n groep, gelovig of niet-gelovig, mogen meedoen. Iedereen kan iets betekenen en
iets goeds doen voor een ander. In 2018 is contact gelegd met het Gomarus College
Assen en een aantal kerkelijke gemeenten. Voor 2019 blijven we zoeken naar
mogelijkheden om jongeren te bereiken.

4. Financiën
Toelichting bij de begroting:
Present beschikt niet over eigen kantoor/werkruimte.
Zowel de beroepskrachten als de vaste vrijwilligers die de Operationele Teams
vormen werken vanuit huis.
De grote groep van vrijwilligers die voor projecten worden ingezet doet dit om niet.
De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.
De vaste vrijwilligers genieten een vrijwilligersvergoeding conform de regeling van de
Belastingdienst.
Een aantal van hen stelt de vergoeding beschikbaar als gift.
De beroepskrachten worden betaald conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening

Het project gericht op statushouders beschrijven we apart van dit jaarplan, met het
oog op de fondsen die dit project ‘afzonderlijk’ subsidiëren.

3.1.
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4.1 Begroting

Begroting 2019
Uitgaven

Inkomsten

Kantoorkosten

Subsidie

Kantoorbenodigdheden

€ 300

Telefoonkosten

€ 400

Bankkosten

€ 250

Gemeente Assen

€ 24.960
€ 24.960

Sub totaal
€ 950

Sub totaal

Partners
Organisatiekosten
Bijdrage Present Nederland

Oudman keukens
€ 3.250
€ 50

KvK
Accountantskosten

€ 800

Postbus

€ 250

Verzekeringen

€ 300

Projectkosten
€ 3.000

Realisatie projecten

€ 1.000

Groentotaal De Boer

€ 1.000

Giften
Kerken

€ 3.000

Giften Particulier

€ 2.500

RDO (tbv projecten)

€ 3.000

€ 3.000

Sub totaal

€ 2.500

Sub totaal

€ 4.650

Sub totaal

€ 500

Elektim

Sub totaal

€ 8.500

Reclamekosten
Website, drukwerk, pr kosten

€ 750
€ 750

Sub totaal

Personele kosten
€ 29.375

Personeelskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Kosten salarisadministratie
Sub totaal

Totaal
Vastgesteld door bestuur:

€ 5.000
€ 925
€ 35.300

€ 44.650

30 november 2018
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Uit reserves

Totaal

€ 8.690

€ 44.650

5. Partners en fondsverstrekkers
Present wordt financieel en materieel ondersteund met subsidies en materialen
vanuit partnerschappen. Alleen door deze bijdragen is het mogelijk om het werk te
kunnen doen.
Het bestuur en de teamleden zijn dankbaar voor de ondersteuning van de
gemeentelijke overheid, bedrijven en andere organisaties en willen hen daar hartelijk
voor bedanken.
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