
Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets 

te bieden hebben en mensen die  

daarmee geholpen kunnen worden.

Present De Fryske Marren verbindt 

groepen mensen die tijd geven en zich 

inzetten om een ander te helpen, aan 

mensen die ze normaal gezien niet 

zouden ontmoeten

UIT DE PRAKTIJK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Onze kernwaarden
VERBINDEN:  

OMZIEN NAAR 

ELKAAR

HELPEN: 

DICHTBIJ 

ONTMOETEN: IEDER 

MENS DOET ER TOE

“Je leert mensen op 
een heel andere  
manier kennen”

Met een groep “Nieuwkomers”,  
inwoners van het  AZC in Balk, wer-
den o.l.v. vaste Present vrijwilligers 4 
tuinklussen gedaan. Een mooie, succes-
volle samenwerking met het AZC die we 
in 2022 gaan voortzetten. Ook de  
hulpvragers waren verrast toen ze  
zagen met hoeveel inzet en  
enthousiasme de mensen aan  
de slag gingen. 

“Online voorlezen  ” 

Jaaroverzicht
2021
Wij geloven in een wereld 
waar mensen er zijn voor elkaar
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SAMENSTELLING 

BESTUUR 

Het bestuur heeft in 2021 afscheid 
genomen van de secretaris  
Tjitske Stegenga.  
 
Binnen het bestuur zijn de taken  
opnieuw verdeeld. Karin Hazelhoff 
heeft de functie van voorzitter en Sjoerd 
Seffinga heeft de functie van secretaris 
op zich genomen. Hilly Bos uit Joure is 
gestart als nieuw bestuurslid. 

Het bestuur bestaande uit zeven  
bestuursleden heeft zevenmaal in  
2021 vergaderd.
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Onze dromen voor 2022
MEER (VASTE) VRIJWILLIGERS OM  
PROJECTEN TE BEGELEIDEN

SAMENWERKEN MET ANDERE ORGANISA-
TIES WAARDOOR EEN OP MAAT  
AFGESTEMDE ONDERSTEUNING BIJ  
HULPVRAAG ONTSTAAT

MEER AANMELDINGEN VAN GROEPEN 
VRIJWILLIGERS DIE EEN PROJECT  
WILLEN DOEN

GROTERE DIVERSITEIT ONDER  
DEELNEMENDE VRIJWILLIGERS, 
WAARONDER (MEER) TIENERS,  
VERENIGINGEN, GEZINNEN EN  
BEDRIJVEN

NIEUWE DONATEURS, SPONSOREN,  
SUBSIDIËNTEN DIE ONS WERK FINANCIEEL 
ONDERSTEUNEN ZODAT WE MINIMAAL HET 
HUIDIG AANTAL UREN VOOR DE  
COÖRDINATIE KUNNEN BEKOSTIGEN

Present heeft in Corona-tijd 
online voorlezen georganiseerd voor 
ouderen in verzorgingstehuizen. 

19 vrijwilligers zijn door diverse 
werkgevers vrijgesteld van werk om 
een uur contact te hebben. Tablets 
werden beschikbaar gesteld aan de 
ouderen. 

Er ontstonden al gauw, naast het 
voorlezen, prachtige gesprekken. Met 
dank aan de activiteitenbegeleiders 
van Talmahiem in Balk, Doniahiem in 
Sint Nicolaasga en Vegelinstate en 
Sint Theresiahuis in Joure waardoor 
deze activiteit een succes werd.  

De start van stichting Present De Fryske Marren was in het najaar van 2017. Present 
werkt in onze gemeente met één betaalde coördinator voor 12 uur per week en  
met veel vrijwilligers(groepen).

Evenals in 2020 hadden we in 2021 veel hinder van de beperkende maatregelen van 
Corona. Aanmelding en inzetten van diverse grote groepen uit de samenleving was niet 
verantwoord. Dankzij een vaste ploeg van 25 zeer gewaardeerde flex-vrijwilligers  
hebben we toch nog heel wat klussen kunnen uitvoeren, waarbij rekening werd  
gehouden met de geldende Coronaregels. Zij deden in wisselde samenstelling  
voornamelijk klussen in de buitenlucht.

Aanbod koppelen aan de vraag
In 2021 zijn door hulpverleners in de zorg en sociaal domein in de gemeente  
De Fryske Marren projecten aangemeld door De Kear, Sociaal Wijkteam en  
thuis(zorg) organisaties. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als groep of als individu. Vrijwilligers komen vaak 
uit bestaande organisaties, zoals, kerken, koren, politieke partijen. Ook personeelsleden 
van bedrijven worden als groep door een bedrijf vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
ingezet. De coördinator zoekt voor de vrijwilligers een passende activiteit. 
Hulp die vaak geboden wordt bestaat uit opruimen, verhuizen, schilderen, schoon-
maken, tuin opruimen etc. Bij de uitvoering is een zeer gewaardeerde samenwerking 
opgebouwd met de twee woningstichtingen en de WurkJouwer

Impuls zorgt voor een lichtpuntje 
Present komt bij mensen die vaak geen eigen netwerk hebben en zelf niet in staat zijn 
om bepaalde werkzaamheden te doen of door omstandigheden de boel niet meer goed 
op orde kunnen houden. Hen wordt een helpende hand geboden zodat er nieuw  
perspectief ontstaat. De praktijk heeft geleerd dat aandacht en hulp van een groep  
vrijwilligers voor de betrokkenen vaak een positieve impuls en rust teweeg brengt.  

Naast de praktische projecten bij mensen thuis konden we ook nog een aantal  
sociale projecten doen. Zoals Online voorlezen, het uitdelen van ruim  
100 Paastasjes en Kerstpakketten

BEDANKT! 
 

“Aan de vrijwilligers die een grote klus  
uitvoerden: wat geweldig nu dit weer op 
orde is kan ik het zelf weer beter onder-
houden en vooral heb ik er weer zin aan. 
Het was me totaal over het hoofd ge-
groeid. Aan de vrijwilliger die net voor de 
donkere maanden een buitenlamp kwam 
monteren: eindelijk is het nu klaar en kan 
ik naar buiten zonder dat ik me angstig 
voel om te struikelen in het donker. 

Ik ben nog steeds blij dat jullie mijn tuinen 
zo mooi schoon-netjes gedaan hebben. 
De tuinen waren vreselijk vol gegroeid met 
rommel en onkruid. En de mannen waren 
erg aardig!”
//////////// ONTVANGEN REACTIE /////////////

Visie
Een beweging op gang brengen in  

de samenleving, waarbij mensen  

het vanzelfsprekend vinden om  

naar elkaar om te zien.



154
vrijwilligers

SAMEN 701
uur

39 
projecten

MEET & EAT

VOEDSELBANK

LEGER DES 

HEILS 

KERKEN 

DE KEAR

TUIN OPKNAPPEN

SCHILDEREN

KAARSEN ACTIE

BOODSCHAPPEN

HUIS OPRUIMEN 

6 
sociaal

33 
praktisch

AANBOD KOPPELEN AAN VRAAG

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.  
 

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.

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.

Present  

De Fryske Marren

Wat maakt Present uniek?

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 (DAG- 

OF DAGDEEL) WAARBIJ NAAST HET 

GEVEN VAN HULP EEN WAARDE-

VOLLE ONTMOETING OOK  

BELANGRIJK IS.

CONTACT
info@presentdfm.nl /////// www.stichtingpresent.nl/defryskemarren
 ////// 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

///// AANDACHTSPUNTEN 2021 /////

Waar hebben we in 2021 aan  
gewerkt? 

• Relaties met kerkgenootschap-
pen versterken door bij hen op 
bezoek te gaan 

• Inzet op werving financiële  
middelen bij bedrijven door 
actieve acquisitie 

• Het succesvol aanschrijven en 
indienen van projecten bij  
fondsen voor financiering

• Inzetten op onderhouden van  
relaties met vrijwilligers door  
organisatie van contactmiddag.

• Aanstellen van vrijwillige  
groepenbegeleiders 

• Beleid vastgesteld inzake  
relatiebeheer, sponsoren en 
donateurs en de gemeente De 
Fryske Marren

• Ambassadeurs werven onder 
vrijwilligers om storytelling te 
bereiken.

• Samenwerkingen intensiveren 
met De Kear, De WurkJouwer en 
AZC (COA) in Balk

• Administratie per 1 januari 2022 
belegd bij nieuw administratie-
kantoor (lokaal)

• Leidraad voor 2021 was het 
jaarplan dat gebaseerd is op het 
meerjarenbeleidsplan 2020-2024.

VLUCHTELINGENWERK, SOCIAAL WIJKTEAM, DE KEAR, HOF EN 
HIEM,  DIVERSE ZORGORGANISATIES O.A. CONNECTING HANDS, 

HELPING HANDS, ZUIDWEST FRIESLAND, VAN HIEN ZORG,  
MIND-UP, LIMOR, REIK, ZCNN, VOEDSELBANK, MANTELZORG, 

ZORGPLEIN LEMMER. 

2021 was voor Present De Fryske Marren 
financieel een spannend jaar. De eerste 
drie jaar werd financieel voor een belangrijk 
deel mogelijk gemaakt door  
financiële ondersteuning van het Oranjefonds
, het Kansfonds en het VSB fonds om een 
Presentstichting te kunnen starten. Deze 
subsidie stopte in het najaar van 2020 en 
werving van financiële middelen werd een 
belangrijke opgave voor het bestuur om 
continuïteit te kunnen waarborgen. 
Door de Corona crisis werd de werving 
van financiële middelen ernstig gehinderd. 

Daarom is in januari 2021 besloten om het
aantal uren coördinatie met de helft te 
verminderen per 1 april 2021 omdat de 
financiële vooruitzichten erg onzeker waren. Gelukkig konden we een beroep 
doen op een speciale Corona subsidie van de gemeente De Fryske Marren waar-
door per 1 augustus we het aantal uren weer op het oude niveau konden brengen. 
In het najaar van 2021 waren de Corona maatregelen minder stringent en konden 
we weer volop aan acquisitie doen. Dat heeft erin geresulteerd dat we er aan het 
eind van 2021 financieel veel beter voorstaan dan aan het begin van het jaar. We 
hebben zelfs een reserve kunnen opbouwen waardoor er voor 2022 een goede 
financiële basis ligt voor continuering. 
Baten: € 42.500      Lasten: 27.500

Financiën

Sponsoren
• AVK Plastics BV
• Buma Handel BV
• Douwe Hoekstra BV 

Kraan&Transportbedrijf
• Aannemerbedrijf A. Faber
• Geertsma Assurantiën
• Haskestaete Makelaardij
• Hospes Techniek
• Riemersma Notariaat
• Runia Fourages & Diervoeders
• Landbouwmechanisatie Ter Schure 
• Van der Meer mechanisatie
• Bouwbedrijf G.A. van de Beek
• IJB groep
• Kuipers Funderingstechniek
• Melchers en De Jong, wonen en stofferen 

 

• Riemersma notariaat
• Dinkla Verkeersopleidingen
• Polem BV 

 

Ondersteuning
• Gemeente De Fryske Marren
• Corona steun via Present  

Nederland
• Corona steun gemeente  

De Fryske Marren
• Kerken
• Woningstichtingen
• Groene Kruis Gaasterland
• Stichting Westermeer
• Olga Hendringfonds
• Fonds KNR-PIN 

€


