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Voorwoord 

 

Present: voor vrijwilligers, door professionals 

 

In het elfde jaar van Stichting Present Barendrecht is er weer heel hard gewerkt door meer dan 

1.700 vrijwilligers. Samen waren zij 5.500 uur in touw om 3.091 mensen perspectief en 

aandacht te geven. De hulpontvangers waren daar heel blij mee. Maar wat minstens even 

mooi is: de vrijwilligers hebben ervaren hoe verrijkend het is om je praktisch in te zetten voor 

een ander. De basis van onze Present-formule is dat wij beginnen bij de vrijwilligers en niet 

bij de nood in ons dorp. We vragen de vrijwilligers wanneer ze tijd hebben, met wie ze aan de 

slag willen en wat ze leuk vinden om te doen. Het is onze missie om een brug te slaan tussen 

deze enthousiaste vrijwilligers en kwetsbare dorpsgenoten. Deze aanbodgerichte aanpak 

maakt Present uniek.     

 

In totaal hebben we in 2019 maar liefst 141 projecten tot stand gebracht. Om het werk uit te 

voeren, maken we gebruik van de tijd en inzet van vrijwilligers. Om de projecten 

te organiseren hebben we professionals nodig. Mensen die verstand hebben van 

hulpverlening, maatschappelijke organisaties, verantwoordelijkheid, bemiddeling en 

dienstverlening. En die met volledige aandacht, expertise en ervaring de projecten goed op 

kunnen zetten en begeleiden. Net als alle Present stichtingen in Nederland hebben wij een 

betaalde professionele coördinator in dienst. Zij zorgt ervoor, ondersteund door vrijwillige 

assistent-coördinatoren, een betrokken bestuur en moederorganisatie Present Nederland, dat 

wij professioneel present kunnen zijn in Barendrecht. Zo kunnen wij de beste hulpverlening 

organiseren en continuïteit garanderen. Dat zorgt er weer voor dat 41 verschillende 

maatschappelijke organisaties en veel Barendrechtse ondernemers graag met Present 

samenwerken. 

 

Een professionele coördinator kost geld. Daarom zijn 

we zo blij dat we, ook in 2019, ruimhartig financieel 

ondersteund werden door particulieren, kerken, 

ondernemers, fondsen en de Gemeente Barendrecht. In 

dit jaarverslag laten we zien hoe onze giften, subsidies 

en sponsorgelden worden besteed. We laten, aan de 

hand van foto’s, ook zien wat het effect van al die 

projecten is: een waardevolle ontmoeting met de ander. 

Al die blije gezichten betekenen dat ons werk ertoe 

doet. We gaan in 2020 vol energie verder met ons werk 

omdat we geloven in een Barendrecht waarin mensen 

vanzelfsprekend omzien naar elkaar. 

 

Petra Teunissen-Nijsse 

voorzitter 
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Missie, doelstellingen en aanpak  
 

2.1 Missie 

Stichting Present Barendrecht wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De overtuiging achter het werk van Present is 

dat mensen in de samenleving bereid zijn om zich in te zetten en om verantwoordelijkheid te 

nemen voor de ander. De stap om daadwerkelijk in actie te komen is echter vaak lastig. Er is 

een brug, een verbindende schakel nodig om mensen daadwerkelijk in actie te laten komen.  

 

2.2 Doelstellingen 

Stichting Present Barendrecht wil die brug zijn. Een brug tussen aan de ene kant een groot 

(potentieel) aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander en 

aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. Het uiteindelijke doel 

is om vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen 

waarbij mensen het normaal vinden om zorg te dragen voor elkaar. De doelstellingen van 

Stichting Present Barendrecht zijn: 

• Creëren van bewustwording; mensen kunnen in groepen als vrijwilliger aan de slag 

ondanks de beperkte mogelijkheden in tijd om zich in te zetten. Hiermee kunnen ze een 

wezenlijke bijdrage leveren aan de situatie van een hulpontvanger. 

• Het aanbod van mensen die zich incidenteel willen inzetten voor klus- of verhuis- of 

schoonmaakprojecten in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben omdat zij 

zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen.  

• Nadrukkelijk de samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties om vraag en 

aanbod bij elkaar te brengen en een groep op professionele wijze te begeleiden.  

 

2.3 Aanpak 

Het aanbod van vrijwilligers staat centraal  

Stichting Present Barendrecht begint bij het potentieel van mensen die diensten te bieden 

hebben. De vrijwilligers zijn de doelgroep. Present wil mensen bewust maken van wat ze aan 

talenten ontvangen hebben en moedigt hen aan om daar vervolgens van te delen. Op basis van 

het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. Deze werkwijze 

voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten.  

 

Inzet regelen via maatschappelijke organisaties  

Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van 

maatschappelijke organisaties. Deze inbedding geeft op twee manieren duidelijkheid:  

• Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiraties om dit te worden.  

• Present biedt handen aan bij maatschappelijke organisaties van alle gezindten.  

 

Mensen die hulp nodig hebben, kunnen zelf geen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, 

wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke 

organisatie. Het spreekt vanzelf dat in de voorbereiding van de projectactiviteit Stichting 

Present, een contactpersoon van de groep en een begeleider vanuit de maatschappelijke 

organisatie nauw samenwerken. Deze samenwerking biedt groepen een garantie dat de hulp 

goed terechtkomt.  
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Werken met een structurele opzet en professionele aanpak  

Present wil op een structurele manier groepen vrijwilligers inzetten die incidenteel 

beschikbaar zijn. Maandelijks of wekelijks worden vrijwilligers ingezet, maar elke keer 

wisselt de samenstelling van deze groep vrijwilligers. Voor de organisatie betekent dit dat 

elke groep vrijwilligers opnieuw begeleid moet worden. Present doet dit met professionele 

kaders. Deze kaders worden gekenmerkt door twee begrippen: kwaliteit en continuïteit.  

De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de 

groepen. Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd 

aan het werk gaan. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die 

geholpen worden. Zij zijn veelal kwetsbaar en/of door het leven beschadigd.  

Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van 

vrijwilligersgroepen. Randvoorwaarde voor deze continuïteit is het waarborgen van de 

netwerken die nodig zijn. 

Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en 

andere organisaties voor het aanbod van groepen en van maatschappelijke organisaties als het 

gaat om de vraag naar hulp.  

Een tweede randvoorwaarde om de continuïteit te waarborgen vormen de intentie en het 

vermogen om te innoveren. Nieuwe concepten voor klusprojecten worden ontwikkeld om 

groepen te prikkelen, waardoor ze blijvend hart en handen aan kunnen bieden.  

 

Inzet van lokale initiatiefnemers 

In de vierde plaats is het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Present is een 

netwerkbeweging die staat of valt met relaties. In 2019 zijn we doorgegaan met de 

verankering van Present binnen de Barendrechtse samenleving. Contacten met afdelingen 

binnen de gemeente zijn verder uitgebreid evenals de contacten met kerken en 

maatschappelijke organisaties. In 2019 is weer volop contact geweest met het Barendrechtse 

bedrijfsleven. Present is actief lid van Ondernemersvereniging VBO Freshworld. De rol van 

de ambassadeurs van Stichting Present Barendrecht (allen actief in het maatschappelijke veld 

van Barendrecht) is ook van grote waarde. Tevens maken wij deel uit van de 

Duurzaamheidskring Barendrecht, dit is een netwerk van Barendrechtse ondernemers die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. 
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Sponsoring 
 

We hebben in 2019 weer veel kunnen bereiken, maar hadden dit niet gekund zonder alle 

bedrijven en fondsen die ons werk hebben ondersteund op verschillende manieren. Door 

vrijwillige inzet van medewerkers, door professionele inzet van medewerkers en materialen, 

door financiële ondersteuning en door het verlenen van diensten. 

 

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende bedrijven en fondsen die ons steunden per 

januari 2020. 
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Enkele relaties uitgelicht 

Stichting De Pagter Fonds  

Present Barendrecht wordt al jaren financieel ondersteund door Stichting De Pagter Fonds. 

Behalve het ondersteunen van Present doet Stichting de Pagter Fonds nog veel meer, onder 

het motto: ‘Elk mens heeft het recht zich naar zijn of haar mogelijkheden te kunnen 

ontwikkelen.’ Sinds de oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een 

steentje bij aan projecten in binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral 

projecten die zich richten op het verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) 

mensen en hun ontwikkelingskansen. In Nederland steunt het fonds projecten die op 

verschillende gebieden een positieve bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving. 

Stichting De Pagter Fonds voert zelf geen projecten uit, maar participeert door middel van 

financiële steun en, indien nodig, het leveren van expertise. De projecten worden uitgevoerd 

door de direct betrokken instellingen, stichtingen, organisaties en personen.   

Voor meer informatie zie: www.depagterfonds.nl 

 

Lions Club IJsselmonde 

Een fijne samenwerking heeft Present Barendrecht ook met Lionsclub IJsselmonde. Onder 

hun motto ‘Samen Werken, Samen Dienen’ dragen zij zowel praktisch als financieel veel bij 

aan de projecten van Present. Lionsclub IJsselmonde is opgericht in 1969 en is vooral actief in 

Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Als serviceorganisatie proberen de Lions 

te helpen waar dat nodig is. Dat kan fysieke hulp zijn, of een financiële bijdrage om een goed 

doel te realiseren. Wat de leden bindt, is dat zij graag de handen uit de mouwen steken. De 

doelstelling van Lions clubs wereldwijd is: ‘Het bevorderen van wederzijds begrip en 

verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn, onder het motto 

'Wij dienen'. Activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en 

professionele inbreng.’ Lionsclub IJsselmonde onderhoudt een jumelage met de Duitse 

Lionsclub Mönchengladbach Rheydt. Dat resulteert in een jaarlijkse uitwisseling, beurtelings 

in IJsselmonde en in Duitsland. In 2019 ontving Present Barendrecht een gift van deze Duitse 

Lionsclub. 

Voor meer informatie zie: www.ijsselmonde.lions.nl 

 

SSSVGR 

Voor speciale projecten met verstandelijk gehandicapten krijgt Present vaak een 

ondersteuning van de stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten 

Rijnmond. SSSVGR heeft een lange traditie in het ondersteunen van de zorg voor 

verstandelijk gehandicapten. De laatste jaren maakt de stichting zich sterk om nieuwe 

initiatieven in deze zorg in de regio Rijnmond te stimuleren en te steunen. In 2019 kreeg 

Present financiële ondersteuning voor uitstapjes die vrijwilligers maakten met verstandelijk 

gehandicapten tijdens de Veranderdag. 

Voor meer informatie zie: www.sssvgr.nl 
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Publiciteit 
 

 

De projecten van Present Barendrecht hebben in 2019 weer veel publiciteit gekregen, onder 

andere in: 

 

• Lokale schriftelijke media, vooral de weekkrant De Schakel. 

 

• Wekelijkse extra bijlage van de Gemeente Barendrecht, de Blik op Barendrecht. 

 

• Lokale nieuwssites Barendrechts Dagblad en 

BarendrechtNu.nl 

 

• Kerkelijke contactorganen: kerkbladen en 

Radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

 

• Lokale radiozender Exxact FM en dit jaar ook Rijnmond 

FM. 

 

 

Voor diverse uitingen in de pers verwijzen wij u graag naar de 

persmap op onze website.  

 

Present besteedt veel aandacht aan online communicatie via verschillende kanalen: 

 

• Eigen sociale media-accounts op Facebook, Twitter en – sinds 2019 – LinkedIn. 

 

• Een wekelijks bijgehouden website met 

nieuws over de projecten en algemeen 

nieuws over Present. Berichten uit 

Barendrecht worden ook doorgeplaatst 

op de site van Present Nederland. 

 

• Zes keer per jaar een digitale 

nieuwsbrief voor bijna 800 

belangstellenden. 
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Projecten 
 

In dit jaarverslag kiezen we voor een drietal projecten uit de grote hoeveelheid prachtige 

projecten die er in 2019 zijn gerealiseerd. We hebben onze keuze bepaald met als 

uitgangspunt het Welzijnskader 2019 van de Gemeente Barendrecht. In dit Welzijnskader 

worden verschillende pijlers van het welzijnsbeleid genoemd. Drie van deze pijlers zijn:   

• Mantelzorgers 

• Ouderen 

• Jongeren 

 

Mantelzorgers 

High Tea op het erf voor Mantelzorgers 

 

 
 

 

Dat was letterlijk en figuurlijk een warme dag eind juni 2019! Een enthousiaste groep 

collega's van Facilicom verwelkomde een groepje mantelzorgers op De Kleine Duiker voor 

een gewéldige High Tea op het erf. Deze mensen, die 24/7 klaarstaan voor hun dierbare, 

werden nu letterlijk en figuurlijk zelf in het zonnetje gezet. Voor deze activiteit werkten wij 

samen met Stichting KijkopWelzijn. De aanwezigen genoten zichtbaar van het lekkers en van 

de gesprekken met elkaar waarin natuurlijk veel herkenning was voor elkaars situatie. Voor 

dit project kregen we héél veel medewerking van externe partijen. Zo mochten wij bestek en 

serviesgoed gebruiken van Stichting Kerstviering Barendrecht. Wij kregen theepotten en 

schalen in bruikleen van de Snuffelmarkt achter de Dorpskerk en de tafeldecoratie kwam van 

Albert Heijn Carnisse Veste. Mede dankzij deze mooie samenwerkingen was het voor alle 

aanwezigen een hartverWARMende middag! 
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Ouderen 

Met de hele buurt op stap!  

 

 
 

Op zaterdag 13 april vierden we de afronding van het project Burenhulp Oude Haven 2.0 De 

renovatie van de appartementen aan de Oude Haven zat er (bijna) op. Wat een mooie 

samenwerking tussen Patrimonium 

Barendrecht, Present, de burenhulp 

vrijwilligers én de bewoners! Er is heel wat 

ondersteuning geboden door vrijwilligers bij 

het verrichten van kleine aanpassingen en het 

verplaatsen van meubels bij bewoners die 

daartoe zelf niet meer in staat waren. Ter 

afsluiting van het project stond een dagje uit op 

het programma.  

De dag begon op het gemeentehuis met koffie, 

cake en een toespraak van Wethouder Reshma 

Roopram. Zij bedankte de vrijwilligers voor de 

hulp aan hun buren en voor hun naastenliefde. 

Ook Corry van den Berg van Patrimonium en Pia van Dalen van Present namen kort het 

woord. Daarna verplaatste de hele groep zich naar de touringcar op het plein. Na wat passen 

en meten had iedereen een plekje gevonden en vertrok de bus naar het Biesbosch 

Museumeiland in Werkendam. Daar werd de middag doorgebracht met het bekijken van een 

film, een héérlijke gezamenlijke lunch en een bezoek aan het museum. De gasten genoten 

zichtbaar van het uitje en van de gezelligheid. 

De afsluiting van de dag vond plaats in de Bethelkerk, waar onder het genot van een hapje en 

een drankje nog lang werd nagepraat.  

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Barendrecht, Patrimonium 

Barendrecht, Berkman Energie Services en Lions Club IJsselmonde. 
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Jongeren 

Verhuizen is lastig in je eentje  

 

 
 

 

Een emotionele en verdrietige echtscheiding. Een nieuwe woning die gedecoreerd moet 

worden. Een man die dat dolgraag zelf zou doen maar dat vanuit zijn rolstoel gewoonweg niet 

kán. Een zéér beperkt sociaal netwerk…. En de wetenschap dat verhuizen lastig is in je 

eentje… Wat is het dan fijn dat er niet alleen flex-vrijwilligers van Present bereid zijn om het 

nieuwe huis te decoreren, maar dat er op de dag van verhuizing een groep enthousiaste 

jongeren klaarstaat om de handen uit te mouwen te steken. Na een dag hard werken waren alle 

spullen ‘over’ en werd er door alle betrokkenen met een goed gevoel teruggekeken op de dag. 

Op de projectdag voor kerkelijke jongeren, de Diacodoe in november, kwamen deze toppers 

opnieuw in actie! 

 

 

Benieuwd naar nog meer mooie projecten? 

We zouden graag ál onze projecten hier willen 

benoemen, want ze zijn stuk voor stuk zo 

waardevol en inspirerend! Op onze website staan 

beschrijvingen van nog veel meer mooie 

ontmoetingen… 
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Korte vooruitblik 2020 
 

Het bestuur heeft in 2019 voor het eerst gewerkt met een jaarplan. Het jaarplan werd bij elke 

bestuursvergadering geagendeerd en het bleek dat op deze wijze alle activiteiten in de 

aangegeven maand(en) tot tevredenheid van coördinator en bestuur de revue zijn gepasseerd. 

Dit was voor het bestuur aanleiding ook komend jaar weer volgens dezelfde methodiek te 

werken.  

 

Het bestuur wil dat de groei van het aantal projecten zich gezond ontwikkelt. Om dit te 

bereiken wil het bestuur, naast de ‘gewone’ projecten met de groepen, aandacht geven aan de 

bijzondere, jaarlijks terugkerende projecten met individuele vrijwilligers. Er is aandacht voor 

vier van de vijf pijlers van het welzijnskader van de gemeente Barendrecht, te weten:  

 

1. Barendrecht wordt ouder 

2. Eenzaamheid 

3. Mantelzorg 

4. Vrijwilligers 

 

Ook wil het bestuur werken volgens de vier werkgebieden van Present Nederland. Deze 

werkgebieden zijn:  

1. Wervend vermogen  

Doel: Als lokale stichting Present weet je diverse groepen in de samenleving aan te spreken 

en in beweging te brengen.    

2. Draagkracht 

Doel: Als lokale stichting Present heb je genoeg mensen en kwaliteiten in huis om het werk te 

doen en is er aandacht voor de ontwikkeling van het team.   

3. Organisatiekracht  

Doel: Als lokale stichting Present werk je gestructureerd en planmatig samen, rollen en 

verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd.   

4. Samenwerkend vermogen  

Doel: Als lokale stichting Present weet je je neer te zetten als onderscheidende en 

aantrekkelijke partner om mee samen te werken en daarvoor hebben partners ook geld over.  

  

Daarnaast willen wij het komend jaar nadenken over de rol van de jongeren, onder meer in het 

kader van het landelijke MDT traject (Maatschappelijke diensttijd). Hoe kunnen wij 

Barendrechtse jongeren in contact brengen met mensen buiten hun eigen sociale omgeving, ze 

in aanraking brengen met vrijwilligerswerk en hen stimuleren in talentontwikkeling en 

arbeidsperspectief? In het najaar zal voor het vierde jaar op rij een ‘Diacodoedag’ worden 

georganiseerd: een speciale actiedag voor kerkelijk betrokken jongeren van 12-25 jaar.  

 

In samenwerking met Stichting Vrienden van de Elf Ranken organiseren we tochtjes met de 

personenbus van deze stichting voor mensen die in eenzaamheid leven. Dit pilotproject, dat 

tot en met het voorjaar loopt, zal, na positieve evaluatie, worden ingebed in de 

projectenorganisatie van Present.  

 

In het twaalfde jaar van haar bestaan zal Present Barendrecht het 1.000e project organiseren. 

Het is haast niet voor te stellen dat er al zoveel projecten onder regie van Present de afgelopen 
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jaren in Barendrecht zijn gedaan. Waarschijnlijk zal deze mijlpaal in september of oktober 

zijn beslag krijgen. Uiteraard zal hier de nodige aandacht aan gegeven worden.  

 

Het bestuur heeft besloten een tweede (project)coördinator aan te trekken die samen met onze 

huidige coördinator, mevrouw Pia van Dalen, de groei van het aantal projecten in goede 

banen kan leiden en voor een verdere kwaliteitsverbetering van onze stichting kan zorgen.  

 

In de maand maart zal onze secretaris, Cees van den Berg, aftreden als bestuurslid. Hij is 

vanaf december 2012 betrokken geweest als bestuurslid van onze stichting. Hij wordt 

opgevolgd door mevrouw Lia Blinde. Lia is al bekend met het werk van Present en werkt al 

een aantal jaren als vrijwilliger met ons mee. Het bestuur wenst haar veel succes.  

 

Tot slot hoopt het bestuur dat de contacten met onze ambassadeurs op dezelfde inspirerende 

wijze worden gecontinueerd als afgelopen jaren. Immers, Present is niet meer weg te denken 

uit de Barendrechtse samenleving en het is altijd verrijkend om ideeën uit te wisselen tijdens 

de ontmoetingen van het bestuur met de ambassadeurs. Daarnaast zijn de ambassadeurs, 

vanuit hun eigen netwerk en expertise, onze ‘voelsprieten’ in de samenleving.  

 

NB: Tijdens het samenstellen van dit jaarverslag werden wij overvallen door de Corona-

pandemie en de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. Vaste, jaarlijks 

terugkerende activiteiten zoals de Veranderdag en Lions Fietsrally moesten we helaas 

annuleren. Ons team werkt hard aan het aanpassen van onze activiteiten aan de 

anderhalvemeter-samenleving. 
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Beknopt financieel verslag Stichting Present Barendrecht 2019 

 
Activa 31-12-‘18 31-12-‘19 Passiva 31-12-‘18 31-12-‘19 

Vaste activa   Reserveringen   

inventarissen 1 1 Reserves en fondsen 73.359 91.836 

      

Vlottende activa   Korte schulden   

Voorraad - - Belastingen etc 3.285 3.253 

Vorderingen - 3.746 Overige schulden 2.985 3.106 

Liquide middelen 79.628 94.448    

Totaal 79.629 98.195  79.628 98.195 

 

In 2019 heeft Stichting Present Barendrecht door de steun van onze trouwe supporters de 

reserve nog iets kunnen versterken. Wij hadden als bestuur het voornemen daarvan iets te 

gebruiken bij ons personeelsbeleid. Inmiddels (mei 2020) zijn twee nieuwe collega’s 

geselecteerd, de ene is inmiddels in dienst en de andere versterkt ons per 1 september 2020, 

waarna het gezicht van Present Barendrecht, Pia van Dalen-Witkamp ons per 1 oktober 2020 

gaat verlaten. Uiteraard brengen deze wijzigingen enige eenmalige kosten met zich mee die 

uit onze reserve kunnen worden gedragen. 

Daarnaast is 2020 voor ons een onzeker jaar: door de Corona-maatregelen kunnen belangrijke 

projecten niet doorgaan en wij houden er dan ook ernstig rekening mee dat het jaar 2020 een 

exploitatietekort zal opleveren. Onze financiële situatie is gelukkig zodanig dat wij een tekort 

zullen kunnen dragen als de effecten niet al te langdurig zullen zijn.  

 

Hieronder ziet u een overzicht van de herkomst van onze fondsen, van subsidie van de 

gemeente tot de statiegeldactie van de supermarkt. 
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Onze activiteiten in beeld 
 

In dit hoofdstuk wordt in één oogopslag duidelijk waar Present Barendrecht in grote lijnen 

actief is. Er is gekozen voor de volgende overzichten:  

 

• Herkomst van de groepen die een project uitvoeren, van studenten tot bedrijven en 

kerken. 

• Of deze groepen vooral eenmalig of juist langduriger projecten doen.  

• Een overzicht van de diverse praktische projecten die de groepen uitvoeren, van 

verhuizen tot tuinieren. 

• Een overzicht van de diverse sociale projecten die de groepen uitvoeren, van een 

uitstapje organiseren tot met elkaar een maaltijd bereiden (én opeten). 
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Organisatie- en contactgegevens per 31 december 2019 
 

 

Samenstelling bestuur 

Mevr. dr. P.M. Teunissen-Nijsse    Voorzitter 

Dhr. C.A. van den Berg Secretaris 

Dhr. W.V.H. van Helden Penningmeester 

Dhr. J.C. van Rietschoten Bestuurslid (commercieel) 

Mevr. J.A. van der Graaff-Voskamp Bestuurslid (algemeen) 

 

Coördinator Mevr. P. van Dalen-Witkamp 

Operationeel Team De heer J. Dik  

 De heer J. Deuring 

 Mevrouw J. Louws 

 Mevrouw J. de Vlaam 

Ambassadeurs 

Drs. J. van Belzen  Burgemeester van de gemeente Barendrecht 

Mevr. J. Glasbergen Stichting Hart voor Barendrecht 

Ds. H.J. Ketelaar  Predikant PKN Gemeente Barendrecht  

Mevr. M. Klaassen  ex-directeur Focus Beroepsacademie 

Drs. P. Manders  Directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht 

Dhr. G.K. Visser Directeur Visser & Visser Accountants en  

 Belastingadviseurs 

Mr. M.C. van Meppelen Scheppink Advocaat en raadslid voor SGP/ChristenUnie 

 

 

Stichting Present Barendrecht 

Postadres Postbus 44, 2990 AA Barendrecht 

Website www.presentbarendrecht.nl 

E-mail info@presentbarendrecht.nl 

Facebook www.facebook.com/stichtingpresentbarendrecht 

Twitter @stPresentB 

Telefoon 06-11 33 38 30 

Rabobank NL 45 RABO 0143 5298 54 

KvK 24436072 

RSIN/Fiscaal nr 819431965 

 

Stichting Present is een ANBI-instelling en voldoet aan alle fiscale eisen voor deze ANBI-

status. Particulieren en bedrijven die een financiële bijdrage leveren, mogen deze bijdrage als 

gift opvoeren bij de belastingaangifte.  
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Bijlage: Overzicht projecten   
 

  
Soort groep en 

omvang 

Uren inzet/aantal ontvangers/uitgevoerde 

werkzaamheden 

Maatschappelijke 

Org 

Doelgroep Uit-

gevoerd 

door 

Sub-

groepen 

overig 6 36 50 bereiden lunch ivm 

jubileumactiviteit Present 

Barendrecht 

Present vrijwilligers overig 1 

overig 2 3 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 2 4 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 4 8 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 3 9 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 4 14 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 2 4 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 4 13 1 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

overig 2 6 2 klusjes in huis ivm 

renovatie 

Patrimonium ouderen overig 1 

Flex 7 64 15 behangen en sauzen nieuwe 

locatie bij Watertoren 

Zorggroep de 

Toekomst 

ouderen Flex 1 

Flex 2 23 15 aanbrengen hekje en 

reparatie schuur 

Distinto kinderen Flex 1 

Kerk 5 20 1 onderhoud voor- en 

achtertuin ivm ziekte 

bewoner 

Sociaal Wijkteam 

Barendrecht 

gezin Kerk 1 

Kerk 10 54 2 keuken verwijderen oude 

woning en opleverklaar 

maken 

Kijk op Welzijn - 

Mantelzorg 

gezin Kerk 2 

Flex 2 8 4 ophangen deuren en 

monteren wasbak 

Sociaal Wijkteam 

Barendrecht 

gezin Flex 2 

Flex 11 88 3 behangen/sauzen in nieuwe 

woning gehandicapte man 

Vivenz 

Thuisbegeleiding 

gezin Flex 2 

Flex 2 2 2 beugels in badkamer en 

opruimen kleding 

Laurens 

Ergotherapie 

ouderen Flex 1 

overig 14 56 6 tuinwerkzaamheden, 

terrassen opfleuren, 

tuinmeubels 

Hospice algemeen overig 1 

overig 8 16 20 Yulfun met kinderen 

Yulius 

Yulius afdeling 

Yulfun 

kinderen overig 1 

kerk 10 60   algemene voorbereiding 

Veranderdag 

Present 

Barendrecht 

algemeen kerk 1 

kerk 6 27 3 helpen bij verhuizing  Vivenz 

Thuisbegeleiding 

gezin kerk 1 

politiek 5 18 8 gezellige middag op 

Klarinetweg 8-10 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

politiek 1 

bedrijf 5 20 10 koffie, lunch en wandelen 

met ouderen 

Kijk op Welzijn - 

Ouderenzorg 

ouderen bedrijf 1 

bedrijf 5 20   diverse klussen op de 

boerderij 

Kleine Duiker algemeen bedrijf 1 

jongeren 6 15 7 bowlen met cliënten 

Pameijer 

Pameijer mensen met 

beperking 

jongeren 1 

flex 4 36 4 behangen wanden, sauzen 

en kleine klusjes in huis 

Impegno gezin flex 1 

overig 14 112 50 naar Biesboschmuseum 

met ouderen Oude Haven 

Patrimonium ouderen overig 1 

kerk 9 54   plaatsen van Zeeuwse 

heggen 

De Kleine Duiker algemeen kerk 1 

kerk 12 66 10 Naar Blijdorp met ouderen 

Aafje 

Aafje / WBV 

Heerjansdam 

ouderen kerk 1 

Kerk 3 11 10 Glow in the Dark met 

cliënten Zuidwester 

Zuidwester mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 17 50 helpen bij activiteiten VV 

Smitshoek tbv Pipa 

PiPa kinderen Kerk 1 
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Kerk 7 21 15 paasactiviteiten, tuin 

opfleuren, pannenkoeken 

eten 

Stichting 

Ijsselmonde-Oost 

mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 4 20 9 uitje naar Railz Miniworld ASVZ mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 6 24 12 paasactiviteten, 

paasbrunch, spelletjes en 

wandelen 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 13 8 bezoek kinderboerderij en 

pannenkoeken eten 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 4 14 8 high tea, 

tuinwerkzaamheden, 

spelletjes, wandelen 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 6 21 13 high tea, 

tuinwerkzaamheden, 

spelletjes, wandelen 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 12 10 bowlen en samen lunchen Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 6 30 12 naar Mariniiersmuseum en 

samen lunchen 

Zorggroep de 

Toekomst 

ouderen Kerk 1 

Kerk 10 45 10 samen kunst maken Humanitas 

Kunstexpress 

mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 17 8 Waterbus en pannenkoeken 

eten 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 11 10 Bowlen in de Theetuin in 

Rijsoord 

Stichting 

Ijsselmonde-Oost 

mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 5 25 10 Naar Intratuin en samen 

lunchen 

Zonnebloem ouderen Kerk 1 

Kerk 3 17 3 Koffie en lunch voor 

ouderen groepen in 

Triomfator 

Present ouderen Kerk 1 

Kerk 2 7 3 Tuinhekje maken  Vivenz gezin Kerk 1 

Kerk 5 28 4 Beitsen schutting, schuur 

en hek 

Sociaal Wijkteam gezin Kerk 1 

Kerk 3 17 3 plaatsen schutting Pameijer mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 13 1 ramen zemen, keuken 

soppen, girdijnen wassen 

Present gezin Kerk 1 

Kerk 3 10 1 aanbrengen trapleuning bij 

oudere dame ivm 

veiligheid 

Pameijer ouderen Kerk 1 

Kerk 4 22 6 beitsen tuinhuis Hospice Hospice algemeen Kerk 1 

Kerk 2 8 1 behangen zijkamertje Present gezin Kerk 1 

Kerk 4 18 2 diverse tuin, snoei en 

wiedwerkzaamheden 

Pameijer mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 5 22 1 tuinwerkzaamheden en 

maken hekje 

Sociaal Wijkteam gezin Kerk 1 

Kerk 3 6 1 onkruidvrij maken van de 

tuin 

Sociaal Wijkteam gezin Kerk 1 

Kerk 6 25 1 tuin opknappen Sociaal Wijkteam gezin Kerk 1 

Kerk 3 13 2 onkruid wieden en opritje 

maken 

PKN ouderen Kerk 1 

Kerk 5 28 1 tuin opknappen Stichting 

Ijsselmonde-Oost 

mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Kerk 3 12 1 tuin opknappen WBV 

Heerjansdam 

gezin Kerk 1 

Kerk 4 22 6 diverse klusjes in huizen en 

tuinen van cliënten 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

Kerk 1 

Bedrijf 7 21 15 opknappen binnentuinen en 

voorjaarspotten maken 

Laurens de Elf 

Ranken 

ouderen Bedrijf 1 

Flex 2 2 3 tuinhek achtertuin 

monteren 

Vivenz  gezin Flex 1 

Flex 4 15 1 voor- en achtertuin 

opknappen 

KijkopWelzijn 

Mantelzorg 

mantelzorgers Flex 1 

kerk 5 25 150 sociale ondersteuning en 

praktisch tafel dekken 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen kerk 1 

bedrijf 4 16 5 naar Kleine Duiker en 

Theehuys 

KoW Ouderenzorg ouderen bedrijf 1 

Serviceclub 12 84 60 organisatie fietsrally voor 

Present 

Present 

Barendrecht 

algemeen Serviceclub 1 
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overig 30 120 30 organisatie rally Subaru's 

voor mensen m beperking 

Pameijer mensen met 

beperking 

overig 1 

school 25 25 4 op bezoek bij ouderen 

Borgstede 

Laurens Borgstede ouderen school 1 

school 25 25 4 op bezoek bij ouderen Elf 

Ranken 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen school 1 

school 65 195   projecten bij diverse 

organisaties 

Present 

Barendrecht 

algemeen school 8 

school 225 335   afvalscheiding en prikken 

in de wijk 

Humanitas mensen met 

beperking 

school 9 

school 150 185 50 op bezoek bij Laurens Elf 

Ranken 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen school 6 

school 125 300   natuurexcursie bij de 

Buytenhof in Rhoon 

Buytenhof Rhoon kinderen school 5 

Flex 7 57 15 opknappen tuin en 

schilderen hek en schuur 

PiPa kinderen Flex 3 

Flex 3 24 1 opknappen achtertuin bij 

psych instabiele man 

WBV 

Heerjansdam 

gezin Flex 1 

flex 2 9   auto's distinto naar de 

garage brengen en terug 

Distinto kinderen flex 1 

bedrijf 5 20 12 met ouderen naar 

Polderzicht en Kleine 

Duiker 

Aafje   ouderen bedrijf 1 

kerk 5 60 100 vakantietassen voor 

minimakinderen 

Kledingbank kinderen kerk 1 

flex 6 41 1 tuin van oudere dame die 

gevallen is 

Zonnebloem ouderen flex 1 

bedrijf 8 32 12 met Toekomst naar de 

Kleine Duiker 

Zorggroep de 

Toekomst 

ouderen bedrijf 1 

bedrijf 9 36 35 High Tea in Windsingel KijkopWelzijn ouderen bedrijf 1 

bedrijf 6 24 7 High Tea op Kleine Duiker Kijk op Welzijn 

Mantelzorg 

mantelzorgers bedrijf 1 

bedrijf 6 18 20 Bingo met gasten 

dagbesteding 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen bedrijf 1 

kerk 4 14 3 Onkruid wieden en ramen 

zemen 

Present 

Barendrecht 

ouderen kerk 1 

Flex 3 16 1 opknappen tegelterras en 

houten poort reparatie 

BAVO Europoort algemeen Flex 1 

Kerk 6 24 4 opknappen tuin en reparatie 

hek 

Agathos gezin Kerk 1 

Flex 3 12 1 opknappen en snoeien in de 

tuin 

ASVZ mensen met 

beperking 

Flex 1 

kerk 5 23 6 beitsen tuinhuis Hospice Hospice algemeen kerk 1 

kerk 8 32 12 beitsen tuinmeubilair Stichting 

Ijsselmonde-Oost 

mensen met 

beperking 

kerk 1 

kerk 8 36 12 op stap met bewoners en 

gezelligheid thuis 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

kerk 1 

kerk 3 11 8 op stap met bewoners en 

gezelligheid thuis 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

kerk 1 

kerk 5 25 5 op stap met bewoners en 

gezelligheid thuis 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

kerk 1 

kerk 7 28 5 koffie en pannenkoek in 

Oude Maas en wandeling 

KijkopWelzijn ouderen kerk 1 

kerk 8 24 12 tuinwerkzaamheden allerlei PiPa kinderen kerk 1 

overig 6 13 2 lampen ophangen, berging 

uitruimen, opruimen 

Patrimonium 

Barendrecht 

gezin overig 1 

Flex 3 24 4 ombouw om wasmachine 

maken 

Sociaal Wijkteam gezin Flex 1 

flex 3 9 1 kast gerepareerd en hulp bij 

opnieuw indelen inhoud 

Laurens 

Ergotherapie 

ouderen flex 1 

school 150 225   Educatieve projecten op 

Kleine Duiker met Lentiz 

Kleine Duiker kinderen school 5 

school 150 300 50 Buurt-speeldag KijkopWelzijn kinderen school 5 

bedrijf 7 42 20 naar de Spido Stichting de 

Breinpuzzel 

mensen met 

beperking 

bedrijf 1 

flex 3 14 1 spullen naar stort en 

leegruimen huis 

Sociaal Wijkteam gezin flex 1 

flex 4 4   opbouwen en afbreken 

boog Roparun bij Hospice 

Hospice algemeen flex 1 
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Flex 3 18 10 hekje maken in tuin zodat 

kids niet weg glippen 

Stichting Distinto kinderen Flex 1 

flex 5 31 2 ouder echtpaar helpen bij 

verhuizing 

Patrimonium ouderen flex   

Serviceclub 13 91 90 vaartocht over de Linge 

met ouderen 

Eetgroep de 

Ontmoeting 

ouderen Serviceclub 1 

flex 10 124   schapenhekken en hokken 

plaatsen 

Kleine Duiker algemeen flex 3 

flex 10 37 2 uitruimen woning ivm 

plotseling overlijden 

moeder 

Sociaal Wijkteam gezin flex 2 

bedrijf 13 52 80 pleinfeest patientjes Yulius Yulius afdeling 

Yulfun 

kinderen bedrijf 1 

Bedrijf 5 20 12 tuinklussen bij Pipa Pipa kinderen Bedrijf 1 

bedrijf 9 30 15 tuin Pipa Stichting Pipa kinderen bedrijf 1 

flex 10 20 15 opknappen van de tuin en 

speeltuin 

Distinto kinderen flex 1 

Flex 7 14 7 wandelen met bewoners in 

rolstoelen 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen Flex 2 

Flex 4 16 15 bewoners 11R ophalen 

voor aanwezigheid 

Burendag 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen Flex 1 

bedrijf 7 12 25 Herfststukjes maken en 

pannenkoeken bakken 

ASVZ mensen met 

beperking 

bedrijf 1 

Flex 30 300 1500 sorteren, schoonmaken, 

distribueren speelgoed 

Present 

Barendrecht 

kinderen Flex 1 

bedrijf 12 63 16 sauzen woonkamers Elf 

Ranken 

Laurens Elf 

Ranken 

ouderen bedrijf 1 

kerk 6 36   algemene voorbereiding 

Diacodoe 

Present 

Barendrecht 

algemeen kerk 1 

flex 6 33 1 opknappen tuin 

alleenstaande oudere man 

Lelie Zorggroep ouderen flex 1 

kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen kerk 1 

flex 5 17 2 behangen muur 

woonkamer 

Sociaal Wijkteam gezin flex 1 

flex 8 40 3 opruimen en structuur Sociaal Wijkteam gezin flex 1 

flex 1 3 1 verhuisklaar maken woning 

/ afvoeren spullen 

Stichting 

Ijsselmonde-Oost 

mensen met 

beperking 

flex 1 

flex 3 15 7 hulp bij verhuizing naar 

Ridderkerk 

Platform 

Statushouders 

gezin flex 1 

Flex 1 2 2 repareren lamp  Steunpunt 

Mantelzorg 

ouderen Flex 1 

Flex 1 8 2 vervoer ivm reparatie 

rolstoel in Brabant 

Sociaal Wijkteam kinderen Flex 1 

Bedrijf 4 18 15 Sint en Pieten aan huis Sociaal Wijkteam kinderen Bedrijf 1 

Flex 1 2 1 Reparatie en ophangen 

gordijnrails 

Present 

Barendrecht 

ouderen Flex 1 

jongeren 3 9 5 Genieten van een High Tea 

met ouderen 

KBO-PCOB ouderen jongeren 1 

jongeren 5 25 15 Met clienten naar intocht 

sint  

Zuidwester mensen met 

beperking 

jongeren 1 

jongeren 12 54 30 Herfststukjes maken en 

samen lunchen 

KijkopWelzijn ouderen jongeren 1 

jongeren 5 23 12 Tuin winterklaar maken Stichting Pipa kinderen jongeren 1 

jongeren 16 32   Zwerfvuil prikken op straat BAR Afvalbeheer algemeen jongeren 1 

jongeren 9 36 12 Herfststukjes maken en 

pannenkoeken bakken 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

jongeren 1 

jongeren 13 52 15 Gemeenschappelijke tuin 

winterklaar maken 

Humanitas-DMH mensen met 

beperking 

jongeren 1 

jongeren 3 6 1 Dame helpen met 

voorbereiden verhuizing 

Sociaal Wijkteam ouderen jongeren 1 

Flex 4 14 4 Reisje voor ouderen met 

bus Elf Ranken 

Aafje ouderen Flex 1 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 
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Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 

Kerk 10 40 10 aandacht en attenties in de 

kerstperiode 

Stichting Present 

Barendrecht 

algemeen Kerk 1 

Kerk 2 11 1 Schoonmaken nieuwe 

woning Windsingel 

Sociaal Wijkteam ouderen Kerk 1 

school 10 80 40 Maken en serveren van een 

High Tea voor ouderen 

Present 

Barendrecht 

ouderen school 2 

Totaal 1738 5574 3141 

    
183 

 

  

 


