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Voorwoord 

 

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. We kregen te maken met 

een wereldwijde pandemie en daarmee ook met (gedeeltelijke) lockdowns en 

allerlei bijbehorende maatregelen. 

Deze maatregelen hadden impact op ons allemaal, maar in het bijzonder op de 

kwetsbare mensen in onze samenleving. Daar waar ziekte, ouderdom of andere 

sociale problematiek al een rol speelde, maakte deze situatie het leven nog 

ingewikkelder.  

Bij Present staat ontmoeting tussen mensen hoog in het vaandel, maar juist in 

een tijd van social distancing was dat niet mogelijk. 

Dit alles in ogenschouw nemende zijn we bij Present Deventer vooral op zoek 

gegaan naar wat we wél kunnen doen! Dat is een focus die energie geeft en 

nieuwe wegen opent. 

Zo zijn we gestart met het project Coronahulp, hebben we de Social Hydrogen 

Challenge georganiseerd, projecten zoveel mogelijk afgestemd op de dan 

geldende maatregelen en hebben we acties als Sinterklaas aangepast in een op 

dat moment werkbare vorm. Met enige aanpassingen bleek er nog best veel te 

kunnen. Present organiseert altijd projecten op maat, maar dit jaar werden het 

projecten op maat++ Een uitdaging, maar meer dan de moeite waard! 

In dit verslag meer over onze projecten in 2020, onze partners, de cijfers en de 

verhalen. 

Met veel enthousiasme zetten we ons ook in 2021 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Present heeft impact: 

Hulp krijgen van vrijwilligers kan een extra stimulans zijn om zelf weer aan 

de slag te gaan. Een ‘Presenter’ helpt niet omdat hij daarvoor betaald krijgt 
of omdat hij dat om een andere reden moet, maar helemaal vrijwillig. Dit 

geeft veel ontvangers een gevoel van verantwoordelijkheid: nu wil ik zelf de 

rest van mijn leven op orde brengen, of er zijn voor mijn kinderen, of ook 

iets doen voor een ander. En het geeft eigenwaarde: deze mensen doen dit 

voor mij, dus ik ben toch nog de moeite waard en deel van de samenleving. 

Het is hen ‘gegund’ en dat maakt indruk. 

Uit Presenting://Present, een zoektocht naar onderscheidende en 

werkzame elementen in de werkwijze van Present 
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1 Wij zijn Present!  

 

1.1 Doelstelling 

Stichting Present Deventer is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die 

willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden, door vanuit 

een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te 

brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor 

elkaar te zorgen. 

Visie 

Present geeft mensen een instrument in handen om burgerschap vorm te 

geven en daarmee te experimenteren. 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. De primaire doelgroep van Present bestaat uit 

mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Elke groep 

die zich aanmeldt is welkom: verenigingen, sportclubs, bedrijven, kerkelijke 

groepen, praatgroepen, vriendengroepen, families, collega’s, buurtgenoten, etc.  
 

Missie 

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, zwaarbelaste 

mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 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 en woningcorporaties) die daarmee geholpen 

kunnen worden. 

1.2 Organisatie  

Stichting Present Deventer is opgericht op  6 maart 2006 en staat ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08144771   

Op 31 december 2020 is de samenstelling van bestuur en medewerkers van 

Present Deventer als volgt: 

Het bestuur 

 Pauline Satter, voorzitter 

 Arjan Kleinjan, penningmeester 

 Frits Schutte, secretaris 

Operationeel team:  

 Jitty Wiggers, Algemeen Coördinator  

 Mirjam Goodijk, Coördinator Projecten 

 Petra de Vries, Coördinator Match & Connect 

Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers betrokken, als projectbegeleiders, 

administratieve ondersteuning, ondersteunend op het gebied van reclame & 

promotie en fotografie. 

Ambassadeurs 

 Marco Aarnink (ceo/founder Print.com, verbindende schakel met 

bedrijfsleven gemeente Deventer, lid Junior Kamer) 

 Joke Hofman (directeur/bestuurder van Ieder1, verbindende schakel met 

woningcorporaties) 

 Jan Griepink (lid Raad van Bestuur Carinova, verbindende schakel met 

maatschappelijke organisaties) 

 Ron König (burgemeester van Deventer) 
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1.3 Samen Present  

De organisatievorm van Present is een landelijk netwerk van plaatselijke 

stichtingen (waaronder Present Deventer) die de werkwijze van Present 

adopteren.  

De landelijke organisatie Present Nederland ondersteunt de plaatselijke 

stichtingen en begeleidt lokale initiatiefnemers bij het starten van Present in 

hun eigen woonplaats.     

Kennis- en ervaring wordt in grote mate 

onderling tussen de Stichtingen gedeeld, 

Samen Present is het uitgangspunt. 

Eind 2020 zijn er in Nederland 75 Stichtingen 

Present actief in 124 gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Present kenmerkende en gezichtsbepalende 

activiteit blijft dat we het afgebakende, 

groepsgewijze aanbod van vrijwilligers onder de 

aandacht brengen van maatschappelijke 

organisaties met als doel een verbinding te leggen 

met mensen die vanwege ontoereikende 

gezondheid, financiële middelen en eigen sociale 

netwerken een steuntje in de rug, zoals een 

praktische klus of een sociale activiteit, goed kunnen 

gebruiken. 

Deze kenmerkende activiteit is de belofte die we als 

professionele organisatie doen aan onze ‘klanten’, 

de mensen die een beroep ons doen: “Als je je als 

groep bij Present aanmeldt dan beloven wij dat 

jullie een zinvolle dag gaan beleven.”  
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2 Present formule 
 

2.1 Werkwijze: uniek, innovatief en effectief 

De werkwijze van Stichting Present Deventer heeft vier kenmerken. Het is: 

1. aanbodgericht,  

2. in samenwerking met maatschappelijke organisaties,  

3. structureel en professioneel 

4. wordt lokaal gedragen.  

 

Present bereikt met dit unieke concept naast de traditionele vrijwilliger een 

nieuw potentieel. Mensen met weinig tijd of die vanuit hun situatie weinig 

raakvlakken hebben met de zwakkere medemens zetten zich in voor anderen. 

Projecten met een duidelijk begin en een eind en goed voorbereid, worden 

uitgevoerd door mensen die zich niet snel inzetten voor vrijwilligerswerk met 

langdurige verplichtingen. Vrijwilligers ervaren zo dat zij mogelijkheden hebben 

anderen te helpen. Hulpontvangers merken dat er mensen zijn die omkijken 

naar een ander en ervaren de hulp als een steuntje in de rug.  

2.1.1 Aanbodgericht 

Niet de hulpvraag maar datgene wat een vrijwilligersgroep wil doen is leidend. 

Dat aanbod wordt bekend gemaakt bij de maatschappelijke organisaties. In 

samenwerking met hen wordt een project gezocht. Daarna verzorgt en 

begeleidt Present het traject tussen het aanbod en de inzet bij een cliënt van 

een maatschappelijke organisatie.  

2.1.2 Maatschappelijke organisaties 

Present zet de groepen vrijwilligers in via die maatschappelijke organisaties die 

professioneel hulp verlenen. Present heeft hierbij een begeleidende taak. 

Present verleent zelf geen hulp, maar draagt er op deze wijze zorg voor dat de 

inzet van vrijwilligers terechtkomt bij mensen die niet in staat zijn zich in hun 

situatie geheel zelfstandig te redden.  

2.1.3 Structureel, professioneel 

Het werven en begeleiden van groepen vraagt een structurele en professionele 

aanpak. Groepen, maatschappelijke organisaties en hulpontvangers kunnen er 

op vertrouwen dat het aanbod op de juiste plaats terechtkomt en dat de inzet 

resultaat oplevert. Potentiële vrijwilligersgroepen krijgen een presentatie over 

de werkwijze van Present. Als zij zich beschikbaar stellen worden hun wensen 

en kwaliteiten geïnventariseerd. Met dat gegeven wordt een project gezocht 

dat daarbij aansluit.  

Met de maatschappelijke organisaties in de gemeente Deventer onderhoudt 

Present nauwe contacten. Voordat deze contacten resulteren in het uitvoeren 

van projecten hebben ook zij een presentatie gehad over deze werkwijze.  

Ter voorbereiding op de werkelijke inzet wordt eerst een projectbezoek 

afgelegd. Daar worden de definitieve afspraken gemaakt voor het project. Een 

medewerker van Present is aanwezig bij het begin en het einde van een project 

en gedurende de projectdag stand-by. Tenslotte volgt dan nog een evaluatie 

met alle partijen, want het kan altijd beter. 

2.1.4 Lokaal gedragen 

Present werkt in en voor de bewoners van de gemeente Deventer en staat 

midden in de samenleving. Dat betekent dat de medewerkers van Present de 

stad en haar omgeving kennen, en hun netwerken daarin hebben. Netwerken in 

de kerken, de maatschappelijke organisaties, de politiek en het bedrijfsleven. 

Deze sterke band komt ten goede aan diegenen die aandacht nodig hebben.  

Present wordt lokaal gedragen, wat blijkt uit de fondsen die gemeente en 

corporaties beschikbaar stellen. Daarnaast wordt door het bedrijfsleven en door 

particulieren materiële ondersteuning gegeven en bestaan de meeste groepen 

vrijwilligers uit mensen die in Deventer wonen of werken. 

Stichting Present Deventer heeft ook de gemeenten Raalte, Olst/Wijhe en 

Voorst als haar ‘werkgebied’. Het streven is in de komende jaren het aantal 

projecten in deze gemeenten gefaseerd uit te breiden, met als insteek dat het 

door lokale werkgroepen gedragen wordt.  
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2.2 De formule in de praktijk 

Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? 

Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? 

Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag 

Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen 

Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep 

Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan 

Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren 

Vanwege COVID-19 werden de stappen indien nodig aangepast en/of werkbaar 

gemaakt binnen de dan geldende maatregelen. Waar we normaal met 

verschillende partijen samenkomen om een project goed voor te bereiden, 

werden er nu regelmatig afspraken gemaakt via de telefoon en mail, of werden 

er Teams meetings opgezet. Mede door de creativiteit en flexibiliteit van 

verschillende mensen bleek er op deze manier toch veel mogelijk. 

 

Present maakt als geen ander het verschil. De vrijwilligers van Present zijn niet 

bang voor vieze handen. Ze pakken het meest zichtbare en praktische probleem 

aan dat mensen hebben: een onleefbare leefomgeving. Om wat voor reden dan 

ook kunnen burgers (tijdelijk of structureel) niet zelfstandig hun leefomgeving 

onderhouden of opbouwen. Hun huis is vol, vies en/of slecht onderhouden. Ze 

raken hierdoor geïsoleerd. 

De verwaarloosde leefomgeving is in de ervaring van Present, altijd een 

symptoom van onderliggende problematiek. Door in één keer de directe 

leefomgeving weer leefbaar te maken, zorgt Present voor een doorbraak in 

bestaanszekerheid. Dit is de trigger die nodig is om onderliggende problematiek 

weer aan te kunnen pakken. Voor een dergelijke ingreep is geen goede 

oplossing binnen het bestaande professionele hulpverleningsveld of binnen 

andere vrijwilligersorganisaties. Toch is het de eerste stap naar het verder op 

orde brengen van het leven en een aanleiding voor het opstarten van andere 

hulpverlening. Door te werken in groepen aan korte intensieve projecten krijgt 

Present het voor elkaar om hierin het verschil te maken. Vaak heeft dit een 

Domino-effect: een goede leefomgeving kan een nieuwe start betekenen en op 

psychisch alsook op fysiek en praktisch niveau kan één Presentproject vele 

verbeteringen inleiden in het leven van de ontvanger. 

Het Instituut voor Publieke Waarden heeft een rapport geschreven over de 

effecten van Present. Volg de link om dit rapport in te zien: Presenting Present, 

Een zoektocht naar onderscheidende en werkzame elementen in de werkwijze 

van Present. 

 

 

 

“Present heeft de manier waarop vrijwilligers 

geworven worden flink op z’n kop gezet. De 

klassieke manier van vrijwilligersrekrutering is 

dat een organisatie zelf vrijwilligers zoekt voor 

dingen die binnen die organisatie moeten 

gebeuren. Present pakt het radicaal anders aan: 

die werft niet onder eigen mensen en ook niet 

voor de eigen organisatie. Present heeft 

daarmee een nieuw soort bemiddeling 

geïntroduceerd.” 

(Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk) 
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2.3  De maatschappelijke baten van Present 

Er wordt steeds meer zicht verkregen op de maatschappelijke baten van 

Present. Het Instituut voor Publieke Waarden constateerde in een onderzoek 

dat de impact van Present een fors maatschappelijk rendement oplevert:  

 

“Juist in situaties van 'ongetemde 
problematiek' kan Present een 

doorbraak creëren. De vrijwilligers 

van Present zijn niet bang voor 

vieze handen. Ze pakken het meest 

zichtbare en praktische probleem 

aan dat mensen hebben: een 

onleefbare leefomgeving.”   

Presenting: Present – Instituut voor Publieke 

Waarden 
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3 Stand van zaken 
 

3.1  Projecten & verbindingen 

In 2020 zijn er 222 projecten uitgevoerd waarbij ruim 600 vrijwilligers 

‘gematcht’ werden met mensen die hulp of aandacht goed konden gebruiken.   

 

Korte toelichting per soort project: 

Praktisch: ‘Achter de voordeur’ aan de slag bij mensen zonder 

  sociaal netwerk en financiële middelen. Helpen met de tuin,  

  schilderen, behangen, schoonmaken of klussen. 

Sociaal:  Samen wandelen, pannenkoeken bakken, spelletjes spelen of  

  gewoon aandacht geven aan de ander. Deze projecten vinden  

  plaats bij (zorg)instellingen.  Kleine moeite, groot plezier. 

Zomerpakket: Een zomerpakket maakt de zomer voor gezinnen die niet op  

  gaan net iets zonniger. Via Present stellen vrijwilligers deze 

  pakketten met zorg samen en geven ze persoonlijk af bij het 

  gezin.  

Meet & Eat: In Deventer zijn vrijwilligers gastgezin voor één   

  avond voor vluchtelingen. Een laagdrempelige manier om  

  met elkaar in contact  te komen, want eten verbindt! 

Match&Connect: Match & Connect, een samenwerkingsproject met   

  Humanitas, koppelt jonge vluchtelingen en vluchtelingen- 

  gezinnen aan maatjes en gezinnen uit Deventer. 

Sint:  Vrijwilligers maken een Sinterklaas Verrassingszak op maat  

  voor een gezin dat anders geen Sint kan vieren. Sint en Pieten   

  bezorgen deze zak, mèt persoonlijke aandacht, bij het gezin 

  thuis. 

Kerstengel: In de Adventsperiode zijn vrijwilligers een Kerstengel voor   

  iemand die daarvoor is aangemeld. Een paar keer aandacht  

  geven met een kleine attentie, bezoekje, post. Dit wordt 

  ervaren als grote bemoedigingen. 

Coronahulp: Digitale en coronaproof matches waarbij boodschappen 

worden gedaan, een bloemetje wordt gebracht, kaartjes worden gestuurd, 

wekelijkse telefoontjes worden gepleegd, muziek wordt gemaakt, digitale 

spelletjes worden gespeeld, enzovoort. Doel: concrete hulp bieden en 

bestrijden van eenzaamheid. 

 

Bij deze 222 projecten waren 602 vrijwilligers betrokken = Present.  

Projecten Aantal 

Praktisch 34 

Sociaal 11 

Zomerpakket 40 

Coronahulp 30 

Match & Connect 10 

Sint 27 

Kerstengel 70 

Totaal 222 

 

Praktisch

15%

Sociaal

5%

Zomerpakket

18%

Coronahulp

14%

Maatjes

4%

Sinterklaas

12%

Kerstengel

32%

Aantal verbindingen-projecten-in %

Praktisch Sociaal Zomerpakket Coronahulp Maatjes Sinterklaas Kerstengel
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Toelichting op de projecten 

Het Sinterklaas-concept moesten we dit jaar aanpassen. Geen huisbezoeken 

door Sinten en Pieten, maar alleen Pieten die de zakken aan de deur kwamen 

brengen. Uiteraard met het zingen van liedjes, dansjes en een heleboel grapjes 

werden het toch mooie (én coronaproof) bezorgmomenten. Daarnaast geen 

schmink- en omkleedsessies of een gezamenlijk maaltijd met de uitvoerende 

vrijwilligers. Toch bleef iedereen gemotiveerd. Het gezamenlijke doel bleef 

overeind: kinderen in een moeilijke situatie een mooi Sinterklaasfeest geven! 

 

Het project Kerstengel werd in 2020 nieuw leven ingeblazen. Er werden 70 

matches gemaakt, waarbij zo’n 150 vrijwilligers waren betrokken. Juist nu was 

dit een zeer welkome actie. Veel mensen dreigen te vereenzamen vanwege de 

coronamaatregelen en aandacht is voor velen meer dan welkom. 

Het concept Meet & Eat is eind 2015 gestart en staat sindsdien op het 

programma. Helaas konden we in 2020 vanwege COVID-19 geen Meet & Eat 

avonden organiseren. De wens van het COA/AZC en van Present Deventer is om 

dit in 2021 weer op te kunnen pakken! 

 

Bij de Zomerpakkettenactie hebben we ook dit jaar meer diverse vrijwilligers-

groepen in kunnen zetten, waardoor de actie maatschappelijk breder gedragen 

werd. 40 gezinnen werden verrast met een pakket en daarmee kregen 94 

kinderen zomers speelgoed, een bon voor een ijsje of nog andere verrassingen 

om de zomervakantie net iets zonniger te maken. 

Coronahulp werd nieuw opgezet. Er werden 30 matches gemaakt. Die 

varieerden van wandelen, boodschappen doen, digitaal spelletjes doen, 

telefonische contacten, een bloemetje brengen, kaartjes en tekeningen 

brengen, muziek maken in de binnentuin van een verpleeghuis en nog veel 

meer. 

De gratis kappersbeurten en de bezoeken aan de Schouwburg konden dit jaar 

helaas niet plaatsvinden vanwege COVID-19. 

In totaal hebben we  31 projecten moet annuleren. Dat waren soms geplande 

projecten die vanwege lockdown maatregelen niet door konden gaan. Soms 

werden er projecten afgelast omdat deelnemers klachten hadden (verkoudheid, 

hoesten, etc). 

 

3.1.1 Bijzondere projecten uitgelicht 

 

Dagcamping Havenkwartier 

In februari organiseerden wij in samenwerking met Raster en ondernemers uit 

het Havenkwartier de ‘Dagcamping Havenkwartier’. Met Fooddock als 

standplaats werden er allerlei workshops voor kinderen georganiseerd (begeleid 

door ondernemers en bewoners uit het Havenkwartier). Doel: kinderen uit 

gezinnen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, een onbezorgde 

vakantiedag geven met het echte campinggevoel. Ruim 30 kinderen waren 

aanwezig en genoten van een zorgeloze dag. Present zocht naar deelnemers, 

een bewoner van het Havenkwartier en werknemer van Raster organiseerde de 

workshops en bijbehorende begeleiding, Fooddock stelde haar locatie 

beschikbaar. Een uniek concept, dat voor herhaling wordt onderzocht. 

 

Social Hydrogen Challenge 

In mei werkten wij samen met de organisatoren van de 

Waterstof Challenge. De 24 uur Waterstof Challenge, 

oorspronkelijk gepland op 15 en 16 mei, kon vanwege 

COVID-19 niet plaats vinden. Normaal gesproken nemen 

hier ongeveer 25 teams aan deel. Juist vanwege COVID-19 

wilden de deelnemers Nederlanders een hart onder de riem steken en heeft de 

organisatie van de 24 uur Waterstof Challenge samen met Present Deventer de 

Social Hydrogen Challenge bedacht. Present Deventer maakte hierbij gebruik 

van het landelijke netwerk van Present. Zo werden in verschillende regio’s 
(regio Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Groningen/Friesland) door Present 

georganiseerde projecten uitgevoerd. Er werden maaltijden rondgebracht, 

bloemen bezorgd, cadeautjes gebracht naar mensen die veel voor anderen 

hadden betekend in de coronacrisis, er werden boodschappen gedaan voor 
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mensen met een kwetsbare gezondheid.  Deventer was de standplaats van de 

organisaitie en de start van één van de auto’s, waarbij MKB Deventer een 
aandeel had en alles werd vastgelegd door DRTV. Het zette Deventer op de 

kaart en werd een lichtpuntje in moeilijke tijden. 

 

#Nietalleen 

Present Deventer werd de stadscoördinator 

van het landelijke initiatief #Nietalleen. Dit 

is een landelijk platform waar mensen om 

hulp kunnen vragen en hulp kunnen 

aanbieden in coronatijd. Deze 

binnengekomen hulpvragen en vrijwilligers 

worden vervolgens lokaal onderverdeeld. In Deventer waren er 10 partijen die 

hulp aanboden (kerken, hulpverleners en politieke partijen). Present Deventer 

coördineerde, door de binnengekomen vragen vanuit het platform met de 

betrokken partijen te bespreken en/of de hulpvragen te verdelen indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Herkomst groepen 

Met betrekking tot de praktische & sociale projecten, hebben we geregistreerd 

wat de ‘herkomst’ van de groepen is. Zie voor de verdeling onderstaande 

grafiek.  

Vanwege COVID-19 zijn er duidelijke verschuivingen zichtbaar. Zo hebben we 

geen scholen en studenten in kunnen zetten, werd het aandeel van het 

bedrijfsleven kleiner en ook groepen vrienden of familieleden waren minder 

inzetbaar. De kerken bleven stabiel aanwezig en het aandeel van de flexers is 

gegroeid. Dit laatst komt mede doordat we vanwege de geldende maatregelen 

kleinere groepen in konden zetten. Flexers worden vaker alleen of met z’n 
tweeën ingezet., dus dat konden we nu makkelijk continueren. Opvallend was 

de toename van nieuwe vrijwilligers die zich specifiek in wilden zetten om 

mensen tijdens de pandemie te helpen. Sommigen bleven bij dit specifieke 

aanbod, en enkelen wilden zich via Present nog breder inzetten. 

NB Onder flex wordt verstaan: individuele personen die zich aanmelden omdat 

ze graag op regelmatige basis vrijwilligerswerk willen doen. Met hen kan 

Present zogenaamde flexgroepen samenstellen. Deze personen hebben vaak 

diverse achtergronden, zoals parttime werkenden, zzp’ers, gepensioneerden,  
werkzoekenden etc.  

bedrijven

15%

familie

2%

flex

40%

kerk

22%

vrienden

6%

school/student

en

0%

overig

15%

Herkomst groepen

bedrijven familie flex kerk vrienden school/studenten overig
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3.2 Match & Connect 

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.  

Vanwege COVID-19 werd matches maken tussen Nederlandse gezinnen en 

statushouders enigszins bemoeilijkt. Uiteindelijk is het gelukt, in overleg en na 

goedkeuring van de gemeente, om 50% van de geplande matches te realiseren. 

Gezien de omstandigheden een mooie prestatie. 

In 2020 is er een vervolg van een jaar (tot en met 31-12-2021) aan dit project 

gegeven, waarna opnieuw bekeken zal worden hoe het project gecontinueerd 

kan worden. 

 

3.3  Bedrijven, Scholen, Veranderdagen, NL-doet 

We zijn gewend om elk jaar een aantal bedrijven te ondersteunen in het 

maatschappelijk betrokken ondernemen. Vaak doen collega’s projecten via 
Present en zetten zich zo in voor de samenleving. 

Ook scholen doen met regelmaat mee. Bijvoorbeeld HAVO-scholieren die 

zomerpakketten rondbrengen of leerlingen van een groen-opleiding die tuinen 

netjes maken. 

In samenwerking met Kerk-in-Actie organiseren wij elk jaar de Veranderdagen. 

Dit zijn 2 geplande data in de weken voor Pasen, waarin kerkgangers extra 

willen omzien naar hun medemens. Ook buiten deze geplande dagen zet deze 

groep zich regelmatig in. 

En uiteraard sluiten wij jaarlijks aan bij de landelijk actie NL-doet. In Deventer 

doen daar vaak enkele politieke fracties en serviceclubs aan mee waarbij 

Present de coördinatie verzorgt. 

Alle vier genoemde initiatieven konden niet doorgaan vanwege COVID-19. We 

hopen van harte dat we dit in 2021 weer kunnen organiseren! 

Uiteraard bleven de contacten met alle partijen bestaan.  

Zo ontvingen we van een bedrijf een financiële gift ter ondersteuning van ons 

werk. En kregen we 3 boxen gevuld met hygiëne producten (handgeld, zeep, 

mondkapjes, papieren handdoekjes, hygiënische doekjes, plastic handschoenen, 

etc), zodat we onze projecten op een veilige manier door konden laten gaan en 

daarmee de vrijwilligers konden faciliteren. Zie foto op de voorkant van dit 

jaarverslag. 

De speciale acties (zoals Coronahulp) konden rekenen op aandacht en input 

vanuit de kerken. 
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4  Financiën 
 

Exploitatieoverzicht 

2020 

 Werkelijk  

2019 

 Werkelijk  

2020 

 

Baten      

Baten uit eigen 

fondswering 

 20.522  18.020  

Subsidies van 

overheden 

 37.500  34.850  

Overige baten  32.976  29.502  

Totaal baten  90.933  82.372  

      

Lasten      

Lasten organisatie 

projecten 

 94.420  89.250  

Lasten eigen 

fondsenwerving 

 8  -  

Lasten beheer & 

administratie 

 425  47  

Totaal lasten  94.854  89.297  

      

Resultaat  -3.856  -6.925  

 

 

 

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020. De jaarrekening is opgesteld 

conform de geldende wet en regelgeving voor de jaarverslaggeving van fonds 

verwervende instellingen. Op verzoek kan een volledige jaarrekening bij 

Stichting Present Deventer worden opgevraagd.  

Stichting Present Deventer valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen 

zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur 

van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI-verklaring afgegeven. Dit 

betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de 

inkomstenbelasting. 

De baten waren in 2020 lager dan begroot. Dit is onder meer veroorzaakt door 

COVID-19 waardoor minder projecten zijn uitgevoerd voor en door bedrijven. 

Tevens zijn geplande projecten waarvoor een subsidie van EURO 3.000 is 

ontvangen, niet uitgevoerd in 2020, waardoor deze subsidie bate is 

doorgeschoven naar 2021.  

Ten opzichte van 2019 zijn de baten met bijna 10% gedaald. Dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de subsidies van overheden en 

omdat er minder niet-structurele subsidies zijn ontvangen. Daarnaast zijn de 

baten (maar ook de daarbij behorende kosten) voor het Match & Connect 

project lager. In 2020 is 108% van de totale baten besteed aan de doelstelling. 

De lasten voor beheer & administratie bedroegen slechts 0,1% van de totale 

baten. Dit is mede te danken aan de personeelsadministratie die tegen een 

gereduceerd tarief (sponsoring) wordt uitgevoerd. 

Aantal medewerkers 

Stichting Present Deventer had op 31 december 2020 3 medewerkers (1,3 FTE) 

in dienst. 

Bezoldiging bestuurders 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet, tijd en 

betrokkenheid bij Stichting Present Deventer.  
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5 Samenwerken 
 

5.1  Samenwerkingsconvenanten met woningcorporaties 

Met alle woningcorporaties (Ieder1, Rentree, Eigenbouw en de Marken) in 

Deventer zijn in de afgelopen jaren samenwerkingsovereenkomsten gesloten. In 

de convenanten zijn onder meer werkafspraken gemaakt. Jaarlijks worden deze 

onderling geëvalueerd. Tevens mag Present rekenen op een financiële 

tegemoetkoming van de corporaties. Present projecten dragen bij aan een 

betere leefomgeving voor de huurder en de buurt. Zo is Present een 

waardevolle partner voor de huurders en verhuurders. 

 

5.2  Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Present is vooral een samenwerkingsorganisatie. Zonder heel veel hulpverleners 

en activiteitenbegeleiders van evenzoveel maatschappelijke organisaties en 

instellingen, kan Present haar werk niet doen. Dit zijn de organisaties waar 

Present in haar projecten in 2020 mee samenwerkte: 

 

Beter Thuis Wonen Noorderbrug – woonvorm voor doven 

Bijzondere Zorg Team Pactum Jeugd- en Opvoedhulp 

Carinova RIBW Groep Overijssel 

COA ’s Heeren Loo 

De Parabool Samen Vooruit – Hulpverlening 

De Seizoenen – Overkempe Sociale Teams 

Dimence Solis 

Halte-Z Stichting Goed Geregeld 

Humanitas Stichting Leergeld 

Interaktcontour Stichting Ontmoeting 

Iriszorg Tactus verslavingszorg 

Jeugdbescherming Overijssel Thomashuis Olst 

JP van den Bent Stichting Trimenzo 

Leger des Heils Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

Meester Geersthuis Vriendendiensten Deventer 

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) ZoZijn 

 

 

5.3  Fondsen 

In 2020 mochten we, naast de financiële steun van de gemeentes Deventer, 

kerken, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en 

bedrijven, ook rekenen op de steun van een aantal fondsen. 

 Voor het project Match & Connect ontvingen we een bijdrage de 

gemeente Deventer; 

 Voor het opknappen van kinderkamers kunnen we een beroep doen 

op het Nationaal Fonds Kinderhulp; 

 Daarnaast hebben we een bijdrage van de Dokter Wittenberg Stichting 

ontvangen voor de uitvoering van een aantal ggz-gerelateerde 

projecten. 

 

5.4  Lokale netwerkorganisaties 

Present is aangesloten bij het Platform Informele Zorg en onderdeel van de 

initiatiefgroep van het Diaconaal Platform ’t Kruispunt.  

 


