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2020 was een bijzonder jaar voor Present Barneveld. We zijn begonnen met twee nieuwe
coördinatoren en met drie nieuwe algemene bestuursleden. Vrijwel direct na de start
van de coördinatoren kwam onze welbekende en meest besproken Corona crisis.

Maar ondanks nieuwe dat het nieuwe operationele team tijdens de Corona crisis is
gestart hebben we van 2020 toch een heel mooi Present jaar kunnen maken.
Mede dank zij vele nieuwe maar ook bestaande vrijwilligers hebben we veel hulpvragen
kunnen uitvoeren. Dit waren mooie sociale projecten en ook noodzakelijke praktische
projecten, waarover verderop meer.

Doordat we het coördinatiepunt van het landelijk initiatief ‘NietAlleen’ zijn, zijn we in
contact gekomen met een aantal kerken. Die hebben er voor kunnen zorgen dat een
nieuwe stroom vrijwilligers zich aan hebben geboden om iets voor de kwetsbare
inwoners te doen. Het is mooi om te zien dat we veel van die vrijwilligers weer mogen
benaderen voor nieuwe projecten.

De relaties met andere lokale Present Stichtingen, met name Ede, heeft er ook voor
gezorgd dat we in december een heel mooi project in samenwerking met vrijwilligers en
de voedselbank hebben kunnen uitvoeren.

Kortom, een bijzonder jaar waar we veel uitdagingen hadden, maar ook heel veel mooie
oplossingen hebben geboden en mooie projecten uitgevoerd hebben.

VOORWOORD
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De visie van Present is om in de samenleving een beweging op gang te brengen waarbij
steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het doel is
om ‘Noaberschap’ opnieuw vorm te geven. Met andere woorden: we willen een steentje
bijdragen aan het proces van Civil Society. Dat doen we door informele netwerken te
versterken. Elke groep die zich aanmeldt is welkom: verenigingen, sportclubs, kerkelijke
groepen, vriendengroepen, families, collega’s, buurtgenoten etc. 

Een belangrijk deel van onze werkzaamheden bestaat dan ook uit het benaderen en
activeren van bestaande groepen in de samenleving. Zij zetten zich in voor anderen met
een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het
gebied van financiën en gezondheid. 

In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden,
chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen,
alleenstaande moeders en zwaar belaste mantelzorgers. 

De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden
hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van
gemeenten tot zorginstellingen) die daarmee geholpen kunnen worden.

MISSIE EN VISIE
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Het aanbod van de mensen die zich willen inzetten staat centraal
Het vertrekpunt is het potentieel van mensen die tijd willen geven. De gever van
vrijwilligerswerk is onze doelgroep. Door het aanbod centraal te stellen is Present geen
nieuwe hulpverleningsinitiatief maar een beweging van mensen die bereid zijn zich in te
zetten. Op basis van het aanbod wordt door Present een passende hulpvraag gezocht en op
die manier wordt er een project gerealiseerd.

De vraag gaat via maatschappelijke organisaties
Dit aanbod brengt Present vervolgens onder de aandacht van maatschappelijke
organisaties. Zij kennen de hulpvragen. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van de
groep deel gaat uitmaken van een bestaand hulpverleningstraject. Dan wordt de groep
ingezet, aanvullend op en ter versterking van het werk dat professionals doen. 
 
Een professionele aanpak
Groepen die een project gaan uitvoeren, krijgen vooraf een presentatie en instructie over de
werkwijze van Present. Er worden afspraken gemaakt, zodat verwachtingen over en weer
helder zijn. De projecten worden na de uitvoering geëvalueerd  met de betrokken groep en
betrokken maatschappelijke organisatie.

Lokaal draagvlak 
Present is verankerd in de Barneveldse samenleving. Wij hebben een groot netwerk van
welzijnsorganisaties, kerken, zorg- en hulpverleningsinstellingen. Ook nemen wij deel aan
verschillende overlegvormen binnen deze sectoren.

WERKWIJZE
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PROJECTEN
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In 2020 hebben wij 63 projecten uitgevoerd met 147 vrijwilligers die samen 445 uren werk
hebben verricht.
 
Een overzicht van het type projecten dat we in 2020 gerealiseerd hebben:
- Diverse tuinprojecten
- Boodschappen doen 
- Opruimen en afvoeren naar de stort
- Een aantal verhuizingen
- Timmeren, vloerbedekking leggen
- Boerderijpakketten weg gegeven
- Speelgoedactie via de voedselbank



BIJZONDERE
PROJECTEN

Een tweetal projecten worden hieronder uitgelicht:

Boerderijpakketten
Vanaf medio 2020 is er een inzamelingsactie gehouden. Met de gulle giften die door
diverse partijen zijn gedaan, hebben we veel boerderijpakketten weg kunnen geven aan
inwoners die een extraatje kunnen gebruiken. Deze mensen kregen we aangereikt door de
maatschappelijke organisaties in Barneveld (wel AVG proof). Het pakket met allerlei
biologische etenswaren en sapjes is samengesteld door de zorgboerderij ’t Paradijs. Op
deze manier konden we mensen die het nodig hadden extra aandacht geven. Met een leuk
gesprek en nog een mooi pakket hebben we veel kwetsbare inwoners blij kunnen maken in
deze tijd van eenzaamheid.

Speelgoedactie
Via Present Ede hebben we veel speelgoed ontvangen. Dit speelgoed was gesponsord door
Lobbes, de online speelgoedwinkel uit Ede. We hebben veel van dit speelgoed met een
groep vrijwilligers ingepakt in een leuk kerstpapiertje (gesponsord door de Hema) bij de
voedselbank. Dit speelgoed heeft de voedselbank een week voor de kerst als extraatje
uitgedeeld aan hun cliënten. 
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WONINGSTICHTING
BARNEVELD
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Vanaf 1 januari 2019 is er voor het eerst
invulling gegeven aan het convenant dat we
in 2018 hadden afgesloten met
Woningstichting Barneveld. 
Deze is verlengd voor het jaar 2020.

Zowel Woningstichting Barneveld als
Present willen graag samen werken op het
gebied van leefbaarheid in de gemeente
Barneveld. In dit convenant is vastgelegd
hoe Present het aanbod van
vrijwilligersgroepen ten dienste wil stellen
aan de hulpvraag voor huurders die
Woningstichting Barneveld signaleert in de
gemeente

Woningstichting Barneveld acht de
mogelijkheden die Present kan bieden voor
de hulpontvangers waardevol, een goede
ondersteuning en een aanvulling op het
sociaal beheer en leefbaarheid.
In 2020 hebben er 17 projecten plaats
gevonden in huizen van de woningstichting.

Naar aanleiding van de half jaarlijkse
evaluatie blijkt dat door de intensievere
samenwerking tussen Present en
Woningstichting Barneveld, de leefbaarheid
van mensen wordt vergroot



MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

 Jaarverslag Stichting Present Barneveld 8

Stichting Present werkt in het organiseren
 van de projecten altijd samen met 
maatschappelijke partners. 
In 2020 hebben we samengewerkt met
onderstaande maatschappelijke 
organisaties:

- Elan 
- Bemoeizorg
- Icare
- Jan Arends
- Leger de Heils
- Mee Veluwe
- Philadelphia zorg 
- ’s-Heeren Loo
- Stichting Breder    
- Stichting J.P. van den Bent
- Stimenz     
- Zorggroep Ena



In 2019 zijn we gestart met het aangaan van partnerschappen met bedrijven.
Verschillende bedrijven willen zich in het kader van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen verbinden met Present Barneveld. Bedrijven kunnen hun kennis en kunde,
financiën en/of hun mankracht inzetten om met present in Barneveld de beweging op gang
te brengen om naar elkaar om te zien. In 2020 hebben de volgende bedrijven en fondsen
financieel bijgedragen om de werkzaamheden van Present Barneveld mogelijk te maken.
Deze partners hebben in 2020 ook hun bijdrage geleverd.

Daarnaast hebben diverse fondsen een bijdrage geleverd om de werkzaamheden van 
Present mogelijk te maken.

PARTNERS
&

FONDSEN
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Partners
Callcant     
Wentzo 
P-Services
Auto Versteeg Buurman
Eestairs 
Rhetap
Schildersbedrijf R. van de Beek
Van Welie 
Moba      
Motion Supply
Van Manen
Westerduin
Woningstichting Barneveld

Fondsen en giften
Stichting Present Nederland 
Stichting Het Preuvenement Barneveld
Provincie Gelderland
Rabobank
Oranjefonds
Ned Gereformeerde kerk Vth/Bnv



Janse & Berkhof tuinen 

Van den Top tuinhout   

Van Ginkel hoveniers   

Lobbes online speelgoedwinkel 

A .S .  Watson 

Hema Barneveld 

Verhuisteam 

Stichting Present Ede

Hubo XL Voorthuizen

Schildersbedrijf R .  van de Beek

Stichting Present Barneveld is

de volgende partijen dankbaar

voor hun bijdrage in tijd of 

materiaal .  

Met hun bijdrage hebben we 

vele mooie projecten kunnen

realiseren .

Uiteraard zijn er ook vele

vrijwilligers actief geweest om

de projecten te realiseren Ook

hen zijn we enorm dankbaar .

Dankzij alle partijen die hebben

bijgedragen ,  hebben we van

2020 een succes kunnen maken .

SAMENWERKINGEN
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Het bestuur:
Bert van Veldhuizen  Voorzitter
Lammert de Bruin  Penningmeester
Sander van den Brink  Algemeen bestuurslid
Ad Soeterboek  Algemeen bestuurslid
Elleke Sennema  Algemeen bestuurslid

Algemeen coördinatoren:
Thea van Drie 
Erik de Wilde  

Groepenbegeleiders:         
Gerrit Takken
Melissa Guineau
Dick van Ee
Nico Besselsen
Mary Kuijpers 

ORGANISATIE
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FINANCIEEL
JAARVERSLAG
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