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1. Inleiding 

Stichting Present De Fryske Marren is onderdeel van een landelijk netwerk 

(stichting Present Nederland) dat inmiddels ongeveer 80 lokale stichtingen kent. 

Iedere lokale stichting heeft een eigen lokaal verankerde structuur, zowel wat 

betreft vrijwilligers als qua aanbod vanuit de maatschappelijke organisaties. De 

aansturing gebeurt eveneens door een lokaal bestuur, net als het financiële 

draagvlak in de lokale gemeente, kerken, bedrijven en organisaties. 

In dit meerjarenbeleidsplan willen we, na een korte ontstaansgeschiedenis en 

beschrijving van maatschappelijke ontwikkelingen, via drie invalshoeken kijken 

naar de toekomst: 

 

 
 

Bij iedere invalshoek beschrijven we kort wat de huidige situatie is en dan de 

plannen en speerpunten voor de komende drie jaar. 

 

 

2. Stichting Present De Fryske Marren anno 2020 

Present De Fryske Marren is opgericht op 6 april 2017 en is sinds september 

2017 operationeel. Present is sindsdien gegroeid naar een organisatie met een 

gemiddelde inzet van 40 projecten en ongeveer 175 vrijwilligers per jaar. In 

2020 is het lastiger om met grotere groepen te werken vanwege de Corona 

maatregelen. Er worden iets meer praktische dan sociale projecten gedaan.  

 

Present De Fryske Marren is in de samenleving van de gemeente De Fryske 

Marren bekender geworden als partner van de gemeente bij het organiseren van 

informele zorg, maar ook als partner van kerken voor het organiseren van hun 

inzet voor de naaste en als partner voor bedrijven voor het helpen bij het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook andere organisaties en groepen 

bieden hun hulp om eens iets voor een ander te doen. We zijn ook blij met het 

 

 

 

De vruchten:  

projecten en inzet vrijwilligers 

 

 

 

 

De stam:  

organisatie van het vrijwilligersteam 

 

 

 

De wortels:  

borging in de lokale samenleving, ook 

financieel 
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behoorlijke groep individuen die als flex-vrijwilliger meerdere malen per jaar 

kunnen worden ingezet. 

Ook de maatschappelijke organisaties kennen onze stichting inmiddels als 

waardevolle aanvulling wanneer de formele zorg tegen grenzen aanloopt. 

 

3. Maatschappelijke en lokale ontwikkelingen 

De overheid streeft naar een participatiesamenleving met invulling van 

samenredzaamheid en transformatie van de samenleving waarin burgers met 

eigen initiatief en burgerkracht komen tot maatschappelijke oplossingen. 

Het WMO beleid en armoede beleid van de gemeente De Fryske Marren sluit 

daarop aan. Inwoners zoeken zelf of met hulp van hulpverleners naar een 

oplossing voor soms ongewenste situaties.  

De door vrijwilligers – waar mogelijk samen met de hulpvragers – uitgevoerde 

projecten helpen bewoners vaak om weer meer regie over hun eigen leven te 

kunnen nemen. 

 

 

4. Meerjarenplan 2020-2024: de wortels 

 

Huidige situatie: 

Een startende Present stichting ontvangt van het Oranjefonds en het Kansfonds 

en het eerste jaar ook nog van het VSB fonds subsidies waarmee een groot deel 

van de begroting kan worden gedekt. Deze subsidie wordt in drie jaar afgebouwd 

en er wordt vanuit gegaan dat een lokale stichting voldoende is geworteld om op 

eigen benen te kunnen staan.  

Daarnaast ontvangt Present De Fryske Marren: 

- een subsidie van de gemeente De Fryske Marren.  

- giften van kerken en geloofsgemeenschappen,  

- giften uit activiteiten t.b.v. Present De Fryske Marren.  

- financiële bijdragen van woningstichtingen waarmee afspraken zijn gemaakt 

 

Speerpunt 1: sterke wortels door stabiele financiën. 

 

Planning voor de komende 4 jaar: 

Door het wegvallen van bijdragen van het Oranjefonds en het Kansfonds moeten 

nog alternatieven worden gezocht om de begroting sluitende te krijgen. 

- het behouden of uitbreiden van de subsidie van de gemeente. Het bestuur 

onderhoud regelmatig contacten met de politiek om Present op de agenda 

te houden van de gemeentelijke overheid om de maatschappelijk 

meerwaarde aan te geven. Toezegging € 6.000 

- het behouden van bijdragen van woningstichtingen op basis van gemaakte 

afspraken. Streefdoel: € 6.000 

- het behouden en vergroten van bijdragen van kerken en geloofsgemeen-

schappen door jaarlijks alle kerken en geloofsgemeenschappen te 

benaderen in september en jaarlijks een aanvraag te doen voor plaatsing 

op de lijst van diaconale projecten van de Protestantse Kerk Nederland in 

de provincie Friesland. Streefdoel: 5.500  
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- Fondswerving is een onderdeel van de taak van twee bestuursleden. 

Streefdoel: € 4.500 

- Bedrijven zullen veel vaker worden uitgenodigd gebruik te maken van het 

aanbod van onze stichting om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm 

te geven. Daaraan gekoppeld zullen bedrijven gevraagd worden om 

hieraan ook een financiële waarde te koppelen en zo meer betrokken 

worden bij de financiële borging van de stichting. Streefdoel: € 8.000 

- Inzet op giften/legaten van particulieren  

  

5. Meerjarenplan 2020-2024: de stam 

 

Huidige situatie: 

Het operationeel team wordt gevormd door  4 personen (1 coördinator, 1 

projectbegeleider, 1 webmaster, 1 contactpersoon bedrijven) waarvan de 

coördinator de enige betaalde kracht is voor 12 uur per week. De anderen 

hebben zich op vrijwillige basis verbonden aan Present en zitten zich gezamenlijk 

in voor nog een gemiddeld 10u ur per week.  

Het bestuur neemt ook een deel van de werkzaamheden op zich waarbij een 

duidelijke taakverdeling is gemaakt in aandachtsterreinen. Het bestuur is een 

uitvoerend bestuur. Samen vormen ze het een team dat Present De Fryske 

Marren op enthousiaste  wijze gestalte geeft. 

 

Speerpunt 2: een sterke stam door een sterk team van vaste vrijwilligers 

 

Plannen voor de komende 4 jaar 

- Het operationeel team uitbreiden met een aantal projectbegeleiders 

- Het operationeel team uitbreiden met een administratieve kracht 

- Het operationeel team uitbreiden met een professionele PR en marketing 

kracht (deels vrijwillig, deels betaald) 

- Het operationeel uitbreiden met een contactpersoon voor bedrijven en 

werving van financiële middelen. 

- Beleid opstellen voor werven, binden en boeien van vrijwilligers  

 

6. Meerjarenplan 2020-2024: de vruchten 

 

Huidige situatie: 

Het aantal groepen (40) die zich hebben ingezet in de afgelopen twee jaar is 

stabiel.   

Er moet behoorlijk inzet worden geleverd om groepen vrijwilligers te mobiliseren. 

Soms wordt enthousiast toegezegd om een project te doen, maar op het punt 

van concretisering doen zich nog wel eens agenda technische problemen voor 

waardoor het geen doorgang vindt.  

De waarde van flex-vrijwilligers is groot omdat zij snel zijn te mobiliseren en 

inzetbaar zijn. 

De uitgevoerde projecten worden zowel door hulpgever als hulpontvanger heel 

erg gewaardeerd. Dat zijn de vruchten van het werk van stichting Present. Daar 

doen we het voor!! 
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Speerpunt 3: Goede vruchten door meer diversiteit aan vrijwilligers. 

 

Plannen voor de komende 4 jaar: 

- PR campagne opzetten m.b.v. (sociale) media voor het werven van 

vrijwilligers en vrijwilligersgroepen bij allerlei groepen in de samenleving: 

verenigingen, bedrijven, onderwijs, gezinnen en kerken 

- Verzorgen acquisitie en van presentaties  

- Inzet zo mogelijk door hulpontvangers die vervolgens ook “gevend” 
kunnen worden ingezet, helpend tegen eenzaamheid en sociaal  isolement. 

- PR campagne opzetten waarbij het verhaal doorverteld wordt door 

vrijwilligers die een positieve ervaring hebben opgedaan omdat ze mee 

hebben gedaan  aan een project. Zij zijn als het ware ambassadeurs voor 

Present. Met als doel  anderen warm te maken om ook eens een project te 

doen met een groep 

- Werven van flex-vrijwilligers in de grotere kernen van de gemeente de 

Fryske Marren zodat er regionale projectteams ontstaan met 

projectbegeleiders. 

- Het aantal vrijwilligersgroepen die deelnemen aan de praktische- en 

sociale projecten willen in vier jaar uitbreiden van 40 naar 60 per jaar met 

behulp van meer vrijwilliger projectbegeleiders. We willen conform onze 

doelstelling steeds meer vrijwilligers faciliteren om vrijwilligersprojecten te 

doen die bijdragen aan het welzijn van diegene die hulp nodig hebben.   


