Financiën
De eerste drie jaren van Present in De Fryske Marren kon mogelijk gemaakt
worden door financiële ondersteuning van het Oranjefonds, het Kansfonds en
VSB-fonds. Er zijn toezeggingen ontvangen voor ondersteuning voor de eerste
drie jaar met een afbouw in bedragen. Daarnaast kregen we financiële steun van
gemeente De Fryske Marren, kerken, woningbouwcorporaties, bedrijven en
verschillende giften.
Het bestuur bestond dit jaar uit zeven mensen. Eén bestuurslid heeft dit jaar
vanwege te drukke werkzaamheden afscheid genomen van het bestuur.
De vacature is weer opgevuld. Het bestuur is 7 keer in vergadering bijeen
geweest, zowel digitaal als fysiek. Belangrijke onderwerpen van gesprek en actie
zijn geweest: het uitwerken van een meerjarenbeleidsplan en aan de hand van het
jaarplan 2021, werving van gelden voor ons werk zowel bij fondsen, kerken,
corporaties en ook bij de gemeente. Het bestuur heeft deel genomen aan
landelijke bijeenkomsten.

///// AANDACHTSPUNTEN 2020 /////
Waar hebben we afgelopen jaar als
stichting aan gewerkt?
In 2019 heeft de Stichting de Bruggenbouwersbokaal ingesteld. De bokaal
wordt uitgereikt aan een organisatie
en/of hulpverlener die “iets bijzonders”
heeft gedaan uit naam van Present.
De bokaal is in 2020 uitgereikt aan het
koor Vivace die d.m.v. de uitvoering van
een prachtig concert geld heeft
geworven voor onze stichting.
Ook hebben we in 2020 de aandacht
voor public relations opgepakt met
behulp van een professional die haar
diensten op dit gebied vrijwillig inzet ten
behoeve van onze stichting. Zo is de
website ge-update en was er specifieke
aandacht voor de werving van zowel
vrijwilligers als ook financiële middelen.
Onze stichting heeft in 2020 bijzondere
aandacht besteed aan het werven van
financiën die we hard nodig hebben om
ons werk uit te kunnen blijven voeren.

Ook in de jaren na de bijdragen van
het Oranjefonds en het Kansfonds in
de eerste drie jaren van ons bestaan is
aandacht voor de financiering
dringend noodzakelijk. De bestuursleden hebben de taken in deze verdeeld.
De aanwezigheid van Corona
bemoeilijkt ook de werving van
financiële middelen, hetgeen tot
zorgen heeft geleid.
Normaliter komen ook de vrijwilligers
een keer bij elkaar, helaas kon dat ook
niet doorgaan. Het ontbreken van
contact met elkaar op de ons zo gewenste wijze zorgt voor een andersoortige energie. Vrijwilligers kregen een
presentje. Persoonlijk langs gebracht
door de coördinator, het enige dat
Corona proof nog enigszins mogelijk
was in deze bizarre tijd.
In 2020 is ook het meerjarenbeleidsplan
’20 – ’24 vastgesteld. .

Wat doet Present?
Present De Fryske Marren
organiseert zinvolle
vrijwilligersprojecten voor
groepen. Dat kunnen praktische
projecten zijn, zoals het
opknappen van een huis of een
tuin, maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met
ouderen of mensen met een
verstandelijke beperking.
Present De Fryske Marren maakt zo de
verbinding tussen mensen die elkaar
gewoonlijk niet zo snel zouden ontmoeten.
Wij brengen vrijwilligers “achter de
voordeur” en zorgen voor een unieke
beleving.

Present
De Fryske Marren

Of iemand nu met een vriendengroep
meedoet, met een kerk, met collega’s of
met familie. Daarmee wil Present bijdragen
aan een beweging waarbij steeds meer
mensen het vanzelfsprekend vinden om
elkaar te helpen en ondersteunen.
Dat werkt. Met een Present project komt er
in één dag iets van de grond en ontstaan
er ontmoetingen van blijvende waarde.
Waar vrijwilligers en hulpontvangers beide
blij van worden.

89

vrijwilligers

Maatschappelijke organisaties zijn hierin
belangrijke partners. Zij geven aan wie
er hulp nodig heeft omdat iemand weinig
geld, weinig netwerk of een slechte
gezondheid heeft. Zo komt de hulp
terecht bij wie dat nodig heeft.

10

sociaal

Wat maakt Present uniek?

MEET & EAT
VOEDSELBANK
LEGER DES
HEILS
KERKEN
DE KEAR

SAMEN

305
uur

TUIN OPKNAPPEN
SCHILDEREN
KAARSEN ACTIE
BOODSCHAPPEN
HUIS OPRUIMEN

32

projecten

22

praktisch

AANBOD KOPPELEN AAN VRAAG
PRESENT IS AANBODGERICHT:
HET AANBOD VAN DE
VRIJWILLIGERS STAAT
CENTRAAL

PRESENT VERBINDT
HET AANBOD AAN EEN
VRAAG VAN
PROFESSIONELE
HULPVERLENERS

PRESENT PROJECTEN ZIJN
ÉÉNMALIG EN KORTDUREND (DAGOF DAGDEEL) WAARBIJ NAAST HET
GEVEN VAN HULP EEN WAARDEVOLLE ONTMOETING OOK
BELANGRIJK IS.

SOCIAAL WIJKTEAM, PATYNA, FIER FRYSLAN,
VAN HIENZORG, ZORGGROEP SINT MAARTEN THERESIA,
KWADRANT GROEP, HOF EN HIEM, MIND UP,
THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

CONTACT

info@presentdfm.nl /////// www.stichtingpresent.nl/defryskemarren/ ///////
/////// www.facebook.com/anneke.nagel.frl ////// Telefoon 06-15487120

ONS WERK ONDERSTEUNEN?

Giften zijn welkom op IBAN NL20 RABO 0317 961 039
(t.n.v. Stichting Present De Fryske Marren). Present is ANBI-geregistreerd.
VORMGEVING: SPECIALFISH.NL

Sponsoren
•
•
•
•
•
•
•
•

Geertsma assurantien
AVK plastics
Poortema& Van Roosmalen
accountantskantoor
Douwe Hoekstra kraan-transportbedrijf
Buma Handel BV
A.Faber Aannemersbedrijf
V/d Meer mechanisatie,
Ter Schure landbouwmechanisatie

€

Ondersteuning
•
•
•
•
•
•

Gem. De Fryske Marren
Oranjefonds
Kansfonds
Kerken
Woningstichtingen
Overige giften

€ 30.675

Wij geloven in een wereld
waar mensen er zijn voor elkaar
De start van stichting Present De Fryske Marren was in het najaar van 2017.
Present werkt in deze gemeente met 1 coördinator van 12 uur p.w. en verder alleen met
vele vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als groep of als individu. Vrijwilligers die zich
melden komen vaak uit bestaande organisaties zoals kerken, koren, politieke partijen, verenigingen
en scholen. Ook personeelsleden van bedrijven doen weleens een Present klus vanuit sociaalmaatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. De coördinator zorgt voor de juiste match tussen
de groepen vrijwilligers en de klus die gedaan moet worden.
In 2020 zijn we in onze werkzaamheden ernstig gehinderd door Corona. Er kwamen daardoor
minder vragen binnen. Op de vragen die wel binnen kwamen konden we bijna allemaal positief
antwoorden. Omdat Present in situaties werkzaam is die vaak kwetsbaar zijn en ook veel van de
vrijwilligers behoren tot de zogenoemde kwetsbare groep hebben we steeds volgens de geldende
maatregelen gewerkt. Met passen en meten ging dit goed. Voornamelijk tuinklussen zijn uitgevoerd.

Foto: Naam fotograaf

Present Team
In 2020 is het operationeel team uitgebouwd naar een groep van 1 naar 4 personen. Daarnaast
is er een poule van 22 flex - vrijwilligers en 3 groepen waar we regelmatig een beroep op kunnen
doen. Zij voeren in wisselende samenstelling diverse praktische projecten uit.
Aanbod koppelen aan de vraag
In 2020 zijn er door hulpverleners en hulpverleningsorganisaties in de gemeente De Fryske Marren
zoals het sociaal wijkteam, Patyna, Fier Fryslân, Van Hienzorg, Zorggroep Sint maarten Theresia,
Kwadrantgroep, Hof en Hiem, Mind up, Accolade, Woningstichting Dynhus Thuiszorg Zuidwest
Friesland en een aantal keren via een particulier projecten aangemeld.

Present De Fryske Marren verbindt
groepen mensen die tijd geven en zich
inzetten om een ander te helpen, aan
mensen die ze normaal Een brug slaan
tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden niet
zouden ontmoeten.

Een beweging opgang brengen
in de samenleving, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien.

BEDANKT!

UIT DE PRAKTIJK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Tuinklus in
stormachtig weer”
Op 22 februari vond er weer een tuinklus
plaats. Vier mannen van “de Jong
Keardels groep” voerden dit uit. Het was
een flinke klus in weer en wind maar door
inzet van deze vrijwilligers en medewerking
van de zorgaanbieder, de woningcorporatie en de bewoners zelf, ontstond er een
geweldige metamorfose. Present deed de
organisatie en zorgde er voor dat alle betrokkenen dat deden wat ze konden doen
en op die momenten dat het nodig was.
Wat weer een fijne samenwerking.

“Optreden koor
Vivace”
Op 1 februari trad het koor Vivace
op in Doniahiem. In samenwerking
met Present, Doniahiem en Vivace
kregen de bewoners en bezoekers
een mooi concert van oud Hollandse
liedjes aangeboden. Doniahiem
zorgde voor een lekker kopje koffie.
Het koor verspreide zich onder de
aanwezigen zodat ieder ook mee
kon zingen. Present zorgde voor de
organisatie van deze activiteit. Zodat
iedereen fijn kon genieten van deze
gezellige bijeenkomst.

Present komt bij mensen die vaak geen eigen netwerk hebben en zelf de boel door
omstandigheden niet op orde hebben. Hen wordt een helpende hand geboden zodat er weer een
nieuw perspectief ontstaat. De praktijk heeft geleerd dat aandacht en hulp van een groep
vrijwilligers voor de betrokkenen vaak een positieve impuls en rust teweegbrengt. Hulp die vaak
geboden wordt bestaat uit opruimen, verhuizen, schilderen, schoonmaken, tuin opruimen etc.
Bij de uitvoering van de praktische projecten is er een goede en zeer gewaardeerde
samenwerking opgebouwd met de twee woningbouwcorporaties.
Naast de praktische projecten bij mensen thuis hebben er ook sociale projecten plaatsgevonden.
O.a. Meet & Eat, Optreden van het Koor Vivace in Doniahiem en in de Hobbe van Baerdtkerk, in
het kader van de actie #nietalleen zijn een aantal vragen doorgezet naar Sociaal Goud en dan
waren er nog de kerstpakkettenactie in samenwerking met de Voedselbank, de kaarsenactie en een
Presentje voor een aantal alleenstaande ouderen in Balk.

“Goedenavond lezer,
Momenteel lig ik in het ziekenhuis.
Gelukkig knap ik wat op en hoop
ik donderdag naar huis te mogen.
Vanmiddag werd er bij mijn dochter
aangebeld. Ze belde mij gelijk want
wat een hebben wij een pracht pakket
gekregen. Wauw. Ik was er ontroerd
van. Wat een leuke mooie en lekkere
producten waar wij enorm van gaan
genieten. Heel erg bedankt!! Wat een
prachtig kado.”

Foto: Hermen Brokelman

2020

Visie

Foto: Bianca de Wit

Jaaroverzicht

Missie

“Goedendag, ik weet
niet of dit het juiste nr
is, maar het betreft mijn
ouders die vandaag op
de een kerstpakket
hebben ontvangen van
jullie. Namens hun heel
hartelijk dank, ze waren
heel erg verrast en het
wordt zeer gewaardeerd.
Hele fijne feestdagen en
alle goeds voor het
nieuwe jaar.
Blijf gezond!”

//////////// MEVROUW DIE GEHOLPEN IS DOOR
PRESENT/////////////

//////////// ONTVANGEN REACTIE /////////////

Onze dromen voor 2021
MEER (VASTE) VRIJWILLIGERS OM
PROJECTEN TE BEGELEIDEN
GEEN CORONA BEPERKINGEN EN WEER
INZETTEN VAN GROEPEN
VRIJWILLIGERS DIE ALS AMBASSADEUR
NIEUWE VRIJWILLIGERS
ENTHOUSIASMEREN
GROTERE DIVERSITEIT ONDER
DEELNEMENDE VRIJWILLIGERS,
WAARONDER (MEER) TIENERS,
VERENIGINGEN, GEZINNEN EN
BEDRIJVEN

Onze kernwaarden
VERBINDEN:
OMZIEN NAAR
ELKAAR

HELPEN:
DICHTBIJ

ONTMOETEN: IEDER
MENS DOET ER TOE

NIEUWE DONATEURS, SUBSIDIËNTEN DIE
ONS WERK FINANCIEEL WILLEN
ONDERSTEUNEN ZODAT WE DE UREN
VOOR DE COÖRDINATIE WEER KUNNEN
UITBREIDEN

