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Present maakt verschil 

Dat constateerde het Instituut voor Publieke Waarden na een 

wetenschappelijk onderzoek naar de impact van Present en de 

maatschappelijke waarde van projecten. (Bron: ‘Presenting Present’  
december 2015) 

// Door in korte tijd een grote klus te klaren  

// Door uit te gaan van het aanbod van vrijwilligers 

// Door in samenwerking met professionals een doorbraak te 

    creëren in uitzichtloze situaties 

// Door betrokkenheid en ontmoeting te creëren 

// Door mensen te activeren door nieuw perspectief te bieden  

144 projecten // 193 groepen //  

1773 vrijwilligers // 5873 uren 

inzet // met 48 maatschappelijke 

organisaties  

Beste lezer, 

In 2018 mochten we tien jaar Present 

zijn in Barendrecht. Dit jubileum hebben 

we uitvoerig gevierd. Zo zetten wij tien 

actieve Barendrechters in het zonnetje 

met een welverdiende Bruggenbouwers 

Award. Present kreeg zelf ook bijzondere 

verjaardagscadeaus. De kinderen van 

CBS Smitshoek haalden 4000 euro op 

met een sponsorloop. Lions Club 

IJsselmonde organiseerde ons 

jubileumfeest en verraste ons met een 

prachtige cheque voor ons werk. De 

gemeente Barendrecht vereerde ons 

met de Waarderingsoorkonde. Het 

belangrijkste cadeau was het 

recordaantal projecten: 193 groepen 

deden 144 projecten, met een 

vervangingswaarde van ruim € 100.000 
aan maatschappelijk relevante 

dienstverlening. De economische waarde 

van sponsoring in natura door bedrijven 

bedroeg bijna € 15.000. Veel mensen 

waren veel uren namens Present in 

touw. Dat stemt tot grote dankbaarheid. 

Met steun van al die betrokkenen 

werken we ook in 2019 verder aan ons 

doel: een beweging op gang brengen 

waarin mensen het vanzelfsprekend 

vinden om naar elkaar om te zien. 

Petra Teunissen-Nijsse,  

Voorzitter Stichting Present Barendrecht 
Een vrijwilliger na een project: “Er zijn genoeg mensen die aandacht 

nodig hebben en verdienen en ik kan daar als medemens aan 

bijdragen. En ik heb gemerkt: als je iets voor anderen doet, ga je 

meer om hen geven!” 

Reactie van een hulpverlener: “De vrijwilligers stelden mevrouw heel 

erg op haar gemak! Door alles wat zij heeft meegemaakt is zij enorm 

onzeker, maar de respectvolle houding van de mensen van Present 

maakte dat zij helemaal zichzelf durfde te zijn en zelfs koffie heeft 

gezet en aangeboden. Iets wat zij normaal gesproken heel eng vindt.” 

144 Projecten, wat gaat daar aan vooraf? 

Present enthousiasmeert vrijwilligers om iets voor een ander te 

doen. Groepen vanuit kerken, bedrijven, scholen en gezinnen 

zetten zich in. Present en de groep bekijken vooraf welk soort 

project bij de groepsleden past en wanneer zij beschikbaar zijn. 

Hun aanbod is leidend. Present legt dit aanbod neer bij een 

maatschappelijke organisatie die met de betreffende inzet gebaat 

is. Er volgt een voorbereidend projectbezoek door Present en een 

groepslid. Doel: kennismaking, duidelijke afstemming en het 

managen van verwachtingen van alle betrokkenen. 

Op de projectdag start een medewerker van Present het project 

op en gaat de groep aan de slag. Resultaat? Mooie, verrassende 

ontmoetingen van mens tot mens. Daarbij ‘brengen’ vrijwilligers 
iets in het leven van de ander. Maar zij nemen ook zelf altijd iets 

mee terug: een waardevolle herinnering en een gevoel van 

zingeving. Mogelijk gemaakt door de bemiddeling van Present. 
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Present en bedrijven, een combinatie met meerwaarde 

Bedrijven zetten zich in voor Present. Bijvoorbeeld door 

medewerkers de gelegenheid te geven om aan de slag te gaan 

in projecten. Teams van Woonstichting Patrimonium, DNV-GL, 

Visser & Visser Accountants en Conservator Group deden 

mooie ervaringen op. Maar Present heeft ook een groot 

netwerk van ondernemers die diensten en materialen leveren 

voor projecten. Dankzij die bijdragen in natura is Present in 

staat om hulp te bieden ‘achter voordeuren’ waar 
hulpontvangers zelf geen financiële middelen hebben voor de 

aanschaf van materialen, hulpmiddelen en gereedschappen.  

Héél blij zijn wij met de poloshirts en veiligheidshesjes met 

Presentlogo. Wij kregen die van Baan Bedrijfskleding. Daarmee 

kunnen onze flex-vrijwilligers herkenbaar aan de slag. Maar 

ook de middelen en materialen die wij met regelmaat krijgen 

of lenen van GKB Groep zijn voor ons onbetaalbaar. Dankzij de 

medewerking van Schildersbedrijf Nieuwe Waterweg in de 

vorm van advies en materialen, kunnen wij onze klusprojecten 

degelijk uitvoeren. Ieder bedrijf op eigen wijze Present dus! 

Financiën 

Present is afhankelijk van subsidies, giften van particuliere donateurs, 

gemeente, kerken, bedrijven en bijdragen van fondsen. In 2018 bedroeg 

onze begroting ca. €70.000. Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit jaar 

sluitend kregen dankzij bijdragen van verschillende partijen. Een uitgebreid 

financieel verslag vindt u vanaf juni 2019 op www.presentbarendrecht.nl. 

                                                                                Ook bijdragen aan ons werk? 

                                                                                IBAN: NL45 RABO 0143 5298 

  

Kort nieuws // Present werkt in de volle breedte van het maatschappelijk veld samen. // In 2018 met 48 verschillende 

maatschappelijke organisaties. // O.a. met Stichting Zuidwester, ASVZ, KijkopWelzijn, Stichting PiPa, Sociale 

Wijkteams, Laurens en Zorggroep de Toekomst. // In september organiseerde Lions Club IJsselmonde onze 

jubileumbijeenkomst. // Wij verwelkomden ruim 200 gasten en ontvingen de Waarderingsoorkonde van de Gemeente 

Barendrecht. // Wij kregen mooie giften van o.a. BUVA, Dinershow Calvijn Groene Hart, Bethelbazar, Sponsorloop CBS 

Smitshoek. // Samenwerking Present en wijkteams intensiveert dankzij korte lijnen in het MFA aan de Kruidentuin, 

formele en informele zorg komt letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. // Wijkgerichte aanpak resulteert in aanbod 

nieuwe groepen vrijwilligers. // Maatschappelijke waarde projecten vertegenwoordigt een bedrag van € 100.000,= 

(berekend volgens methode wetenschappelijk onderzoek ‘Presenting Present’). // Economische waarde sponsoring in 

natura bedraagt bijna € 15.000,= . // Dit jaarverslag is voor Present gedrukt door De Bondt Grafimedia Communicatie. 
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