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VOORWOORD

2021...wederom een bijzonder jaar!

Het jaar begon in lockdown. De avondklok

kwam en afstand houden was nog steeds de

basis.

Waar een jaar eerder iedereen wilde helpen,

stond dit jaar meer in het teken van leven in je

eigen bubbel. Je directe familie en vrienden

probeerde je te zien, maar om buiten je eigen

bubbel te gaan was een uitdaging. De wereld

van iedereen werd kleiner en vrijwilligerswerk

was niet meer het eerste waar mensen aan

dachten.

Bij Present, waar ontmoeting hoog in het

vaandel staat, gaf dit uitdagingen. Maar ook

veel kansen!

In het eerste kwartaal werd er online

voorgelezen, werd er gewandeld met

vluchtelingen en maakten basisschoolkinderen

tekeningen en kaarten voor mensen die het

moeilijk hadden door de coronamaatregelen.

Later in het jaar werden projecten bij mensen

thuis steeds meer mogelijk en mochten we af

en toe weer op stap met bewoners van een

zorginstelling. 

Ons 'gewone' werk dat we zo hadden gemist,

kwam meer en meer terug.

In dit verslag meer over onze projecten in

2021, onze partners, de cijfers en de verhalen.

Met veel enthousiasme zetten we ons ook in

2022 in voor een Deventer waarin mensen er

zijn voor elkaar. Dankbaar zijn we dat we

daarbij een beroep kunnen doen op heel veel

vrijwilligers die zich inzetten. De één eenmalig,

de ander met regelmaat.

Doe je/doen jullie ook mee? Wees welkom!

Jitty Wiggers | Algemeen Coördinator
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STICHTING PRESENT
DEVENTER
De basis van het werk van Present is de

eenmalige inzet van een groep vrijwilligers bij

iemand die door gebrek aan een sociaal

netwerk, financiële middelen en fysieke of

mentale gezondheid in de problemen is

gekomen. 
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VISIE

Een beweging op gang brengen in de

samenleving waarbij steeds meer mensen het

vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te

zien.

MISSIE

Een brug slaan tussen mensen die iets te

bieden hebben en mensen die daarmee

geholpen kunnen worden. 



STICHTING PRESENT
DEVENTER

Pauline Satter, voorzitter

Matthijs Berkelaar, penningmeester

Frits Schutte, secretaris

Jitty Wiggers, Algemeen Coördinator 

Mirjam Goodijk, Coördinator Projecten

Petra de Vries, Coördinator Match &

Connect

Ellen Ferwerda, ziektevervanging

Ron König (burgemeester van Deventer,

verbindende schakel met de overheid en

politiek)

Jan Griepink (lid Raad van Bestuur

Carinova, verbindende schakel met

maatschappelijke organisaties)

Joke Hofman (directeur-bestuurder van

Ieder1, verbindende schakel met

woningcorporaties)

Jan-Joost Bosman (CEO Koninklijke Auping

bv, verbindende schakel met het

bedrijfsleven)

Stichting Present Deventer is opgericht op 6

maart 2006 en staat ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer

08144771 

Op 31 december 2021 is de samenstelling van

bestuur en medewerkers van Present Deventer

als volgt:

Het bestuur

Operationeel team

Ambassadeurs
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Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers

betrokken, als flexers, projectbegeleiders,

administratieve ondersteuning, ondersteunend

op het gebied van reclame & promotie en

fotografie.



 AANTAL

 51

Sociale projecten 15

Zomerpakketten 42

Coronahulp 1

Match & Connect 31

Sinterklaas 23

Kerstengelen 51

Kerstpakketten 52

Walk & Meet 60

TOTAAL 326

In 2021 hebben we    326     unieke matches kunnen maken.

                                                              

                                                                  hierbij waren     669     vrijwilligers bij betrokken.

  

              PROJECTEN

        Praktische projecten
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Online Voorlezen

 Een nieuw project ontstaan in coronatijd. Omdat door

de lockdowns geen bezoek in de woon-zorgcentra

mogelijk was, werden er online gesprekken tot stand

gebracht. Vrijwilligers uit het bedrijfsleven maakten

een uurtje vrij om bewoners voor te lezen, of om alleen

maar een praatje te maken. Nieuwe gezichten en

nieuwe gespreksonderwerpen waren zo welkom! Een

groot succes. We hebben dit project 6 keer ingezet in

samenwerking met Zorggroep Solis, Woonzorgcentrum

Humanitas en werknemers van ING, Vattenfall,

Facilicom en JPR advocaten.

Walk & Meet

Present Deventer organiseerde in de jaren voor corona

tweejaarlijks de Meet & Eat (waarbij Deventenaren

vluchtelingen aan hun eettafel uitnodigen). Deventer

Doet organiseerde vrijwilligers projecten waarbij

vluchtelingen zich in kunnen zetten. Beide was niet

mogelijk tijdens de lockdowns. Samen bundelden we

onze krachten en een nieuw project werd geboren: de

Walk & Meet. Deventenaren wandelen met bewoners

van het AZC. Gezond, gezellig én mogelijk met de

geldende corona maatregelen. 

Kerstpakketten

Vanwege corona, maar ook vanwege stijgende sociale

lasten, hebben veel mensen minder te besteden. Vanuit

het bedrijfsleven leidde dit tot enkele initiatieven en

mocht Present Deventer op zoek naar huishoudens die

een pakket voor de december- maand goed zou kunnen

gebruiken. Er werden spullen verzameld, ingepakt,

rondgebracht of via Present verspreid. Een bedrijf, een

bedrijvennetwerk en een jongerenorganisatie waren

betrokken, alsook vele hulpverleners die ons de

huishoudens hebben aangedragen waar deze

pakketten meer dan welkom waren.
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Praktische projecten

Projecten achter de voordeur, bij een kwetsbare inwoner thuis. Omdat

het, door wat voor omstandigheden dan ook, zelf even niet lukt. Vanwege

social distancing was het niet altijd mogelijk in 2021, maar gelukkig hebben

we nog 51 keer vrijwilligers in kunnen zetten bij mensen thuis. Tuinen

werden opgeknapt, woonkamers geschilderd, groot afval naar de stort

gebracht, er werd verhuisd en nog veel meer.

Sociale projecten

De toegang tot woon-zorgcentra bleef lange tijd gesloten. Het allereerste

wandelproject in mei dit jaar, voelde dan ook als een waar feestje! Leden

van de Lions namen een groep ouderen mee naar de IJssel en aten samen

een ijsje. Geweldig dat het weer kon! Ook werden er pannenkoeken

gebakken bij een zorginstelling of kregen mensen kaarten en tekeningen

van schoolkinderen.

  

Zomerpakketten

Voor de vierde keer organiseerden we de Actie Zomerpakket. Als je

vanwege financiële problemen niet op vakantie kan, maar ook geen ijsje

of zomers speelgoed voor het gezin kan betalen, dan duren 6 weken

vakantie best lang. Een door vrijwilligers op maat samengesteld pakket

maakt de zomer dan net iets zonniger. In 2021 ontvingen 42 gezinnen een

zomerpakket.

Sinterklaas-actie

In enigszins aangepaste vorm kon dit feestje ook doorgaan dit jaar. Pieten

brachten een door vrijwilligers op maat samengestelde sinterklaaszak vol

lekkers en cadeautjes bij 23 gezinnen aan de voordeur. Ook deze kinderen

konden nu op school vertellen dat Sinterklaas aan ze gedacht had dit jaar.

Actie Kerstengel

Door ziekte, eenzaamheid, terugblikkend op een moeilijk jaar of nog

andere omstandigheden kijkt niet iedereen uit naar (de donkere dagen

voor) Kerst. Een Kerstengel geeft in de 4 weken voor Kerst aandacht aan

iemand door middel van een kaartje sturen, iets lekkers aan de voordeur

hangen of het brengen van een bezoekje. In 2021 maakten we 51 matches

waarbij individuen, gezinnen en bewoners van een instelling extra

aandacht kregen.
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Flexers
50%

Overig
21.2%

Kerk
15.2%

School
6.1%

Bedrijf
6.1%

Familie
1.5%
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Herkomst vrijwilligers(groepen)

*Opvallend is in 2021 de in verhouding grotere
inzet van flexers. Dit is ontstaan door het gegeven
dat je thuis vaak een beperkt aantal bezoekers
mocht ontvangen. Daardoor konden we vaak
geen groepen inzetten, maar konden 2 flexers
samen wel een klus klaren. 

Nietalleen
Beter Thuis Wonen

Bijzondere Zorg Team
Carinova

De Parabool
Dimence

Evim Zorg
Ijsseldal Wonen
InteraktContour

Iriszorg
Leger des Heils

Limor
Meldpunt Bijzondere Zorg

Pactum Jeugd- en Opvoedhulp
RIBW Groep Overijssel
RIWIS Zorg en Welzijn

's Heeren Loo
Solis

Stichting Goed Geregeld
Tactus Verslavingszorg

Voor Elkaar Team Keizerslanden
Voor Elkaar Team Zandweerd
Voor Elkaar Team Binnenstad

ZoZijn

Samenwerkingspartners in 2021 Samenwerkingsconvenanten 2021
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Eind 2017 zijn we als Present Deventer, in samenwerking

met Humanitas, gestart met een nieuw project: Match &

Connect. Via Match & Connect willen we op een

laagdrempelige manier Deventer maatjesgezinnen koppelen

aan een statushoudersgezin of aan AMV’ers (minderjarige

vluchtelingen). Men gaat een verbinding voor een jaar aan.

In dat jaar worden de maatjesgezinnen begeleid door

Present, door middel van trainingen en intervisie

bijeenkomsten. 

Zowel in 2020 als in 2021 hebben we gemerkt dat het lastig

was om de koppelingen te halen. Er meldden zich aanzienlijk

minder vrijwilligers en dan met name Nederlandse gezinnen.

Het lijkt alsof mensen het spannend vinden om in deze

periode zich te verbinden aan een nieuw persoon. Contact

onderhouden met familie en vrienden was vaak al erg

moeilijk. Een aantal maanden was het niet mogelijk voor de

koppels om fysiek af te spreken. Gelukkig hebben veel

koppels een manier gevonden om elkaar toch te blijven

treffen. Soms via beeld bellen en anderen gingen op

gepaste afstand een wandeling maken.

Streven 2021

Meegenomen uit 2020

Gestart in 2021

Geëindigd in 2021

Lopend na 2021

Totaal 2021

40

9

22

13

18

31

Behaalde resultaten 2021



Exploitatieoverzicht 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2021

Baten

  

Baten uit eigen

fondsenwerving

18.020 22.388

Subsidies van overheden 34.850 36.925

Overige baten 29.502 35.064

Totaal baten 90.933 94.377

   

Lasten

 

 

Lasten organisatie projecten 89.250 92.655

Lasten eigen fondsenwerving - -

Lasten beheer & Administratie 47 566

Totaal lasten 89.297 93.221

 

  

Resultaat -6.925 +1.156
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De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021.

De jaarrekening is opgesteld conform de geldende

wte en regelgeving voor de jaarverslaggeving

van fonds verwervende instellingen. Op verzoek

kan een volledige jaarrekening bij Stichting

Presen


