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Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft Present Doetinchem in 2017 haar doelstellingen 

krachtig uitgewerkt. 

Nadat in september 2014 burgemeester en wethouders de aftrap verzorgden door het eerste project 

uit te voeren, beleefde Present in 2015 een vliegende start waarin veel is geleerd. Het jaar 2016 was 

in positieve zin enerverend. Het aantal projecten, 85 in totaal, overtrof de verwachtingen. 

Maar 2017 spant tot dusver de kroon! Present Doetinchem mocht 138 (!) projecten en 18 trajecten 

realiseren, waarbij opnieuw de verwachtingen ver werden overtroffen! 

Present Doetinchem startte in 2017 twee nieuwe projecten: Meet & Connect en Meet&Mix, beide 

gericht op de integratie van statushouders. 

Daarnaast heeft het bestuur van Present Achterhoek Doetinchem in 2017 het initiatief genomen 

voor het opzetten van een zusterorganisatie in de gemeente Bronckhorst. Met enthousiaste 

ondersteuning van de gemeente Bronckhorst en lokale instellingen is in deze gemeente Stichting 

Present nu ook een feit. Hiermee is een volgende stap gezet om Present Achterhoek te realiseren 

door diverse Present-satellieten uit te zetten. Het streven is om in 2025 in minimaal 50% van de 

gemeenten een Stichting Present te hebben gerealiseerd. In 2017 was Present actief in Doetinchem 

en Winterswijk.

Voor de medewerkers van Present Doetinchem was 2017 weer een bijzonder succesvol jaar. Er is hard 

gewerkt en veel bereikt. De directeur, projectcoördinatoren en vrijwillige medewerkers verdienen 

hiervoor een groot compliment! Ook voor het bestuur is dit  jaarverslag 2017 een mooie terugblik.

Een welgemeend woord van dank is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich -eenmalig of vaker- 

in 2017 hebben ingezet voor hun kwetsbare stadsgenoten. Voor deze laatsten betekende het dikwijls 

het verschil. Mensen uit hun eigen stad die volstrekt belangeloos praktische hulp boden. Met als 

bijkomende winst mooie ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders wellicht nooit waren tegen 

gekomen. We zijn geraakt door de inzet van mensen voor elkaar. 

Per 1 maart 2017 heeft Gertjan van der Molen zijn functie als bestuursvoorzitter neergelegd. Met veel 

plezier heb ik deze functie overgenomen. 

Hartelijk dank aan allen die in 2017 hun inzet hebben geleverd! Wij gaan door en rekenen ook voor 

2018 op uw support. Wij zijn en blijven Present in Doetinchem. Samen maken we Doetinchem een 

stukje kleurrijker en mooier!

We wensen u veel inspiratie bij het lezen van het jaarverslag 2017 van Present Doetinchem!

Bert Berghoef, voorzitter bestuur

Wat drijft Present Doetinchem?Voorwoord
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Missie
Present Doetinchem slaat een brug 

tussen mensen die willen geven 

en mensen die hulp goed kunnen 

gebruiken. Present Doetinchem 

organiseert deze verbinding. In 

samenwerking met lokale zorg- en 

welzijnsorganisaties. Met betaalde en 

onbetaalde krachten en professionals.

Onze droom
De droom van Present is een 

beweging op gang brengen in de 

samenleving waardoor mensen 

oprecht en vanuit intrinsieke 

betrokkenheid naar elkaar omzien.

Present Doetinchem biedt 

laagdrempelig de mogelijkheid 

aan mensen om op vrijwillige basis 

zich in te zetten voor kwetsbare 

medemensen. Door eenmalige 

projecten te organiseren maar ook 

door betrokkenheid daarbij van 

een professionele hulpverlener te 

arrangeren.

Uniek aan Present Doetinchem is 

dat zij zich richt op de vrijwilliger. 

De begeleiding start bij de groep 

vrijwilligers: wanneer heeft de groep 

tijd, wat vinden mensen leuk om te 

doen, waar liggen de kwaliteiten. Als 

er geen groep is, is er geen project. 

Het is een manier van werken die past 

in deze tijd. 

Present is een landelijke 

overkoepelende organisatie met 

lokale stichtingen. In 2017 waren er 

ruim zeventig stichtingen in ongeveer 

130 gemeenten.

De landelijke organisatie 

Stichting Present Nederland biedt 

ondersteuning, trainingen en coaching 

aan alle stichtingen in het land.

Presentformule

1.  Focus op degene die iets te bieden heeft, het aanbod 
van burgers is het vertrekpunt

Circa 2.600 Doetinchemse huishoudens hebben dagelijks 
te maken met sociale en materiele armoede. Tegelijk is 
armoede voor veel Doetinchemmers  zo ver van hun bed 
dat ze er niet wakker van liggen. Als Present focussen we 
ons in eerste instantie op de tweede groep. 
We dagen hen uit een deel van hun tijd, hart en handen 
beschikbaar te stellen voor hulp aan de eerste groep. De 
vraag aan hen is: “Wat heb je de samenleving te bieden, 
wanneer en hoeveel kun je tijd beschikbaar stellen?” De 
antwoorden op beide vragen vormen het vertrekpunt 
voor de hulpverlening.

2.  Samenwerking met zorg- en    
welzijnsorganisaties

Present brengt haar ondersteuningsaanbod onder 
de aandacht van zorg- en welzijnsorganisaties op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. Criteria voor de 
hulpontvanger zijn: onvoldoende geld, gebrekkige 
gezondheid en/of sociaal isolement.
Present is een brug, geen hulpverlenings-organisatie. 
We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet 
de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in 
wijken te versterken.

In samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties is 
het mogelijk om vrijwillige inzet te verbinden met zorg 
en welzijn. De hulpverlener heeft de regie voor de cliënt 
en vormt een schakel in het toerusten van de groep die 
zich inzet. Bijvoorbeeld bij de wijze waarop de groep 
kan anticiperen op de problematiek die aangetroffen 
wordt en hoe de cliënt respectvol en op basis van 
gelijkwaardigheid kan werken.

3. Structurele opzet en professionele kaders
Present is een vrijwilligersorganisatie met een 

professioneel kader. Daar is bewust voor gekozen om 

continuïteit en kwaliteit te waarborgen. 

Op zichzelf genomen zijn de projecten die via Present 

Doetinchem gedaan worden niet uniek. Iemand helpen 

verhuizen, de tuin opknappen, behangen of een tijdje bij 

iemand betrokken zijn, dat doen veel mensen op z’n tijd, 

evenals het organiseren van activiteiten.

Waarom dan die professionele kaders? 

We concentreren ons op het leggen van verbindingen 

tussen mensen die willen geven en mensen die zelf 

onvoldoende geld, netwerk, gezondheid of andere 

mogelijkheden hebben om de klus geklaard te krijgen. 

Vrijwilligers willen graag de tijd die ze beschikbaar 

stellen effectief gebruiken zonder met allerlei randzaken 

geconfronteerd te worden. Present zorgt daarom voor de 

voorbereiding, afstemming, begeleiding en aansturing 

van de projecten. Een goede samenwerking met 

professionele hulpverleners zoals buurtcoaches, zorg- en 

welzijnsorganisaties is bij elk project een voorwaarde.

4. Lokaal draagvlak, lokaal gedreven

De oorsprong van Present Doetinchem ligt bij 

Doetinchemse initiatiefnemers. Het effect van Present is 

het grootst als het plaatselijk gedragen en ingebed is. 

We willen bewerkstelligen dat Present Doetinchem van 

én voor Doetinchemmers is. De groepen vrijwilligers 

komen uit Doetinchem en zetten zich in voor 

stadsgenoten. Ze krijgen een kijkje achter de voordeuren 

in hun eigen gemeente. Present hoopt zo bij te dragen 

aan een beweging waarin mensen elkaar begrijpen en 

steeds meer naar elkaar gaan omzien. 

Wij geloven in een Doetinchem waar mensen er zijn voor 

elkaar. 
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Werkwijze 
Present Doetinchem wil groepen zo zorgvuldig mogelijk begeleiden zodat 

kwaliteit en duurzaamheid van projecten bewaakt worden. Bij elk project 

worden de onderstaande fases doorlopen.

1.  Kennismaking: de groep en 

een medewerker van Present 

Doetinchem maken kennis met 

elkaar, onder andere door een 

presentatie van Present en een 

inventarisatie van het aanbod van 

de groep. 

2.  Aanmelding: de groep meldt zich 

aan met een aanbod in talent en 

tijd. 

3.   Match: Present koppelt het 

aanbod aan een hulpvraag van 

een organisatie in wonen, zorg en 

welzijn. 

4.  Projectbezoek: Present 

Doetinchem plant een bezoek op 

locatie, waarbij de contactpersoon 

van de groep vrijwilligers, de 

hulpverlener, de hulpontvanger 

en iemand van Present aanwezig 

zijn; er worden afspraken omtrent 

de uitvoering van het project 

gemaakt. 

5.  Uitvoering project: na de nodige 

voorbereidingen kan het project 

plaatsvinden op de geplande 

datum. 

6.   Evaluatie en terugkoppeling: zowel 

groep als hulpverlener blikken 

terug. 

7.   De beweging: de groep 

vrijwilligers wordt uitgedaagd 

verder invulling te geven aan 

de beweging van naar elkaar 

omzien. Dit kan op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld door 

anderen in het eigen netwerk te 

enthousiasmeren of door zichzelf 

nogmaals in te zetten als groep of 

als projectbegeleider.

2017: succesvol jaar voor Present Doetinchem

Na een vliegende start en een 

eerste volledig jaar in 2015, waarin 

de belangstelling voor Present 

onze verwachtingen overtrof, werd 

ook 2016 een jaar waarin Present 

zich volop doorontwikkelde. Die 

ontwikkeling betrof vooral het grote 

aantal groepen, 66 in 2015 en 85 in 

2016. 

Maar 2017 spant tot nu toe de 

kroon: er werden maar liefst 

138 projecten en 18 trajecten 

gerealiseerd! Nieuw voor ons was 

het uitreiken van zomerpakketten en 

sinterklaaspakketten voor gezinnen 

en kinderen die in armoede verkeren. 

Vrijwilligers bereidden deze pakketten 

voor en zorgden dat ze bij de juiste 

gezinnen kwamen, in samenwerking 

met buurtcoaches en andere 

hulpverleners.

In hoofdstuk 4 leest u meer over de 

groepen en projecten, de kerncijfers 

en achtergronden.

Er is flink gewerkt aan de uitbreiding 

van het netwerk, het aantal 

samenwerkingspartners en de lokale 

verankering van Present, niet zonder 

resultaat.

Present is partner bij het opzetten van 

een bijzonder samenwerkingsverband 

met de Stadskamer, Pauropus, 

Vrijwilligerscentrale, wijkregie 

Gemeente Doetinchem en Sité. 

Het doel is om samen eenmalig 

en structureel tuinonderhoud te 

verzorgen voor mensen die daartoe 

zelf niet in staat zijn. Dit initiatief is 

in 2017 gestart met een pilot van 10 

tuinen.

Daarnaast zijn met de Stadskamer 

afspraken gemaakt over de inzet van 

klusteams bij Present-projecten.  

Met Sité zijn in 2016 voorbereidingen 

getroffen voor het aangaan van 

samenwerkingsovereenkomst. Deze 

samenwerking is in 2017 een feit 

geworden.

Present is intermediair van NLDoet, 

de jaarlijks terugkerende landelijke 

vrijwilligersactie van het Oranjefonds. 

Er werd in dit kader een mooi project 

gerealiseerd.

Lions zetten zich in bij daklozenopvang Domus in Wehl

Twee nieuwe projecten werden er 

in 2017 onder de vlag van Present 

opgestart: Meet&Connect en 

Meet&Mix, beide gericht op de 

integratie van nieuwkomers.

Meet&Connect
Per 1 januari 2017 is het project 

Meet&Connect van start gegaan. 

Doel van dit project is het bevorderen 

van een duurzame verbinding 

tussen vluchtelingen met een 

verblijfsstatus en  Doetinchemse 

gezinnen. Uitgangspunten hierbij zijn 

vriendschap, gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid. De verbinding heeft 

voor de vluchtelingen een positieve 

invloed op integratie, participatie en 

het leren van de Nederlandse taal. 

Statistische feiten Meet&Connect
Aantal matches  18

Aantal betrokkenen 155  

Samenwerking Meet&Connect 
Present werkt bij Meet&Connect 

nauw samen met Buurtplein en 

Vluchtelingenwerk. Zij melden de 

statushouders aan en vormen het 

professionele vangnet bij eventuele 

onderliggende problematiek. 

Present zorgt voor verbinding 

met  Nederlandse vrijwilligers en 

begeleiding van de koppels. 

Mede dankzij de professionele en 

intensieve aanpak van Present zijn 

de resultaten van Meet&Connect 

goed. Present vraagt vooraf aan de 

koppels commitment van een jaar 

met minimaal twee contactmomenten 

per maand om voldoende tijd te 

geven aan het opbouwen van 
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vriendschappelijke relaties. Daarnaast 

zijn er ondersteunende trainings- en 

intervisiebijeenkomsten alsmede 

tussentijdse evaluatiegesprekken door 

de projectcoördinator.

Onderzoek naar effecten 
Meet&Connect Doetinchem
De Provincie Gelderland heeft in 

het kader van haar programma 

Leefbaarheid aan een masterstudent 

sociale geografie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen de opdracht 

gegeven om te onderzoeken wat 

de effecten zijn van de door de 

Provincie verstrekte subsidie voor dit 

burgerinitiatief op de versterking van 

de sociale cohesie.

Het project Meet&Connect 

Doetinchem is uitgekozen omdat de 

Provincie van mening is dat dit een  

uniek initiatief betreft en benieuwd is 

naar wat er met burgerinitiatieven in 

de praktijk gebeurt. Het programma 

Leefbaarheid bestaat nog maar kort en 

zij zouden ze graag lering trekken uit 

dit onderzoek. 

Terugkoppeling masterstudent naar aanleiding van interviews met 

deelnemers:

Ik heb inmiddels bijna iedereen geïnterviewd op de familie xxx na en alle 

maatjes zijn heel erg te spreken over de begeleiding en ondersteuning door 

Present, complimenten daarvoor. Ze vinden het erg fijn dat ze bij Present 

terecht kunnen, mochten er vragen zijn en ze vinden dat Present altijd met 

goed advies komt. Sommige gezinnen gaven aan dat ze in het begin bij 

intervisiebijeenkomsten of trainingsbijeenkomsten zijn geweest en dit nu 

minder nodig vinden. Dit omdat ze het idee hebben dat het contact wel goed 

loopt en ze voorlopig genoeg informatie hebben om verder te kunnen. De 

backup van Present ervaren ze als prettig. 

De intervisiemomenten waren voor iedereen erg nuttig en zinvol omdat men 

veel herkenning ervaarde en soms tegen dezelfde problemen aanliep. Prettig 

om tips en tops uit te wisselen en fijn te weten dat je er niet alleen voor staat.

Bijeenkomsten Meet&Connect
Tussentijdse evaluatie: ongeveer drie 

maanden na de koppeling vond onder 

alle deelnemers een tussentijdse 

evaluatie oftewel doorstartgesprek. 

Bij alle koppelingen was er voldoende 

klik en basis om door te gaan met het 

contact. 

Informatiebijeenkomst: 

er is een informatiebijeenkomst 

geweest in samenwerking met 

Vluchtelingenwerk en een aantal 

buurtcoaches.

Trainingsbijeenkomsten: 

er zijn twee trainingsavonden gegeven 

waarbij gebruik gemaakt is van de 

expertise van Vluchtelingenwerk, 

die deze avonden verzorgde. Aan 

de orde kwamen: achtergrond van 

statushouders, culturele verschillen, 

interculturele communicatie, 

praktische zaken

Intervisiebijeenkomsten: 

er zijn drie intervisiebijeenkomsten 

georganiseerd die in het teken 

stonden van delen van ervaringen; 

de avonden werden begeleid door 

Vluchtelingenwerk. 

Ontmoetingsfeesten: 

we organiseren ontmoetingsfeesten 

voor onze gekoppelde Nederlandse 

en nieuwkomersgezinnen in 

samenwerking met cultureel centrum 

De Gruitpoort. Tijdens de eerste 

bijeenkomst op 8 juli 2017 waren 90 

deelnemers aanwezig, waaronder 

ruim 40 kinderen. Samen workshops 

volgen, samen eten, van elkaar leren, 

elkaar ontmoeten, verbinden. Een 

mooie en bijzondere bijdrage aan het 

vergroten van de sociale cohesie in de 

samenleving.

Meet&Connect Junior
In 2017 zijn we gestart met een 

pilot voor Meet&Connect Junior in 

samenwerking met ROC Graafschap 

College. Vier Nederlandse jongeren 

werden voor een periode van ruim 

drie maanden gekoppeld aan vier 

deelnemers van de Entreeklas c.q. 

Internationale Schakelklas. De eerste 

resultaten, na twee ontmoetingen, 

waren bijzonder positief en 

opmerkelijk.

Helaas moest deze pilot voortijdig worden 

stopgezet ivm roostertechnische redenen.

Meet&Mix
In het verlengde van Meet&Connect 

is in 2017 gestart met Meet&Mix in 

samenwerking met het inburgerings-

programma Samen Doetinchem. 

Doel van dit initiatief is het versterken 

van wederzijds begrip en het leggen 

van verbindingen. Vluchtelingen 

met een status worden in 

gemengde groepen met autochtone 

Doetinchemmers ingezet bij reguliere 

projecten van Present, waarmee 

kwetsbare medemensen geholpen 

worden. Statushouders krijgen de 

gelegenheid betekenisvol werk te 

doen, hun netwerk te vergroten en de 

Nederlandse taal te oefenen. 

Terugkoppeling van een docent / begeleider van de Nederlandse 

studenten:

•  Hun eigen blik (oordeel) over buitenlanders is flink bijgesteld. Ze gaven 

aan, dat ze eigenlijk vonden, dat buitenlanders hier niet horen. Doordat 

ze er nu mee werken, hebben ze hun mening bijgesteld. ‘Het zijn gewone 

mensen net zoals ikzelf. Je kunt er plezier mee maken en je kunt met ze 

praten over zaken die mij ook interesseren’.

•  Doordat de studenten vrij gelaten worden in wat zij kunnen doen met de 

statushouders, komen er ook prachtige ideeën naar boven.  

  Zo gaan ze bijvoorbeeld naar de boerderij van xxx (student) om te laten 

zien hoe een boerenbedrijf in Nederland werkt. Dit vind ik een voorbeeld 

voor de statushouders van het leren kennen van Nederland. 

•  De studenten geven aan, dat ze het fijn vinden dat ze in alle rust met de 

statushouders kunnen communiceren. Ze moeten zich ook goed inleven 

om er achter te komen, waar de statushouders behoefte aan hebben als 

het gaat over Nederland leren kennen. Hier snijdt het mes dus aan twee 

kanten!

•  Ze gaan sporten, koken, boerderij bezoeken, Sinterklaas en Kerst vieren. 

Delen van culturele gewoonten/gebruiken. 

 Kortom, veel plezier en leermomenten ervaren.

Statistische feiten Meet&Mix 
-  Aantal projecten  34 

 - Aantal betrokkenen 

   (vrijwilligers, statushouders) 170

-  Aantal vrijwilligersuren 510

Daarnaast hebben zich in 2017 vier 

statushouders gemeld bij Present met 

het verzoek vaker ingezet te worden 

bij vrijwilligersprojecten. Zij zijn 

toegevoegd aan groepen Nederlandse 

vrijwilligers. 

Als vervolg op deze ontwikkeling is in 

de zomer van 2017 een wervingsfolder 

gemaakt die is uitgegeven in het 

Nederlands, Engels, Arabisch en 

Tigrinya en wordt verspreid via diverse 

organisaties.

Meet & Mix
n
  ሓደስቲ ሰባት ክትፋለጡ ትደልዩ ዶ?

n
  ብዙሓት ሰባት ሓገዝ ከምዘድልዮም ትፈልጡ ዶ?n

 ሰባት ክትሕግዙ ትደልዩ ዶ?
ንዓኹም ዝኸውን ጽቡቕ ዜና ኣለና!ምስካልኦት ነበርቲ Doetinchem 

ሓቢርኩም ካልእ ሰብ ክትሕግዙ ትኽእሉ።

Meet & Mix

ምስ ጉጂለ Meet & Mix ምትሕግጋዝ
• ንሰብ ብግብሪ ምሕጋዝ• ምስ ካልኦት ነበርቲ Doetinchemmers 

ምፍላጥ ወይ ምልላይ• ሓቢርካ ጽቡቕ ግዜ ምሕላፍ
• ቋንቋ ኔዘርላንድስ ምልምማድብዛዕባ Meet & Mixእቶም ዝግበሩ ንጥፈታት ብወዝብን ንገለ 

ሰዓታት ዝቕጽሉን እዮም። ኣብ ነብሲ ወከፍ 

ግዜ ኣብ ሓደ Present ዝበሃል ቦታ ሓደ 
ሓድሽ መጻኢ ምስ ነባሪ ከታማ Doetin-
chemmer ከምዝጻመድ ይግበር። ብኸምዚ 

ኣብ ነብሲ ወከፍ ንጥፈታት ምስ ሓደስቲ ሰባት 

ሌላ ከምዝግበር ይኸውን።እቶም ንጥፈታት ብወዝቢ ዝስርዑ ስለዝኾኑ፣ 

ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ክትሳተፉ ትኽእሉ።

Meet & Mix

Meet & Mix

	  

االتقِق وو ااختلطط 
Meet&Mix

	  

•

هھھھلل تحبب بأنن تلتقي بأشخاصص جدددد؟

	  

•

هھھھلل تعلمم أأنن االكثيیرر منن ااألشخاصص بحاجة إإلى االمساعددةة؟

	  

•

هھھھلل ترريیدد مساعددةة االناسس؟

	  

	  

لدديینا أأخبارر ططيیبة لكك!

يیمكنكك مساعددةة شخصص ما بالتعاوونن مع االساكنيینن ااآلخرريینن في ددووتنخمم.

	  
	  

ااختلطط وو االتقِق في ااشترركك

	  

ططرريیقق عنن ما شخصا ساعدد

االعمليیة االمساعددةة

	  

ددووتنخمم منن آآخرريینن بأشخاصص االتقِق

	  

ططيیبا ووقتا معا تقضوونن

	  

االهھوولندديیة االلغة على تمررنن

	  

	  

ااختلطط وو االتقِق حوولل

إإنن

منن االحدددد االقاددميینن مع ددووتنخمم ساكني برربطط مررةة كلل ااختلطط وو االتقِق يیقوومم ساعاتت بضع تستغررقق هھھھي وو عررضيیة كللاالنشاططاتت في تلتقي أأنكك أأيي االبلدداانن مختلفف

جدددد أأشخاصص نشاطط
االمشارركة فيیهھا تستططيیع االتي ااألووقاتت في تشترركك عررضيیة٬، االنشاططاتت كوونن بسببب

	  

	  

ااالشتررااكك؟ تحبب ٬،هھھھلل وويیلتيینكك بكارراليینن إإذذنن ااتصلل

Carlijn	  Wiltink

carlijnwiltink@presentdoetinchem.nl

/	  	  

+31	  6	  14638873
	  

www.presentdoetinchem.nl

	  

	  

ما شخصا ساعد
!

جددد أأشخاصا االتقِ
!

االهھولنديیة االلغة على تمرنن

	  

	  

ددووتنخم بريیسيینت حولل االمزيید

Present	  Doetinchem

	  

خاصة نرركزز نحنن االمساعددةة إإلى االمحتاجيینن ااألشخاصص بمساعددةة يیررغبوونن االذذيینن االناسس بيینن ترربطط محليیة مؤؤسسة هھھھي ددووتنخمم برريیسيینتت

االووحددةة أأوو االصحة سووء أأوو االفقرر منن يیعانوونن االذذيینن ااألشخاصص على

	  

	  
	  

	  

ااختلطط وو االتقِق
Meet&Mix

	  

جدددد؟ بأشخاصص تلتقي بأنن تحبب هھھھلل

	  

االمساعددةة؟ إإلى بحاجة ااألشخاصص منن االكثيیرر أأنن تعلمم هھھھلل

	  

االناسس؟ مساعددةة ترريیدد هھھھلل

	  

	  

لدديینا أأخبارر ططيیبة لكك!

ددووتنخمم في يیمكنكك مساعددةة شخصص ما بالتعاوونن مع االساكنيینن ااآلخرريینن

	  
	  

ااشترركك في "االتقِق وو ااختلطط"! 

	  

•

ساعدد شخصا ما عنن ططرريیقق
 

االمساعددةة االعمليیة

	  

•

االتقِق بأشخاصص آآخرريینن منن ددووتنخمم

	  

•

تقضوونن معا ووقتا ططيیبا

	  

•

تمررنن على االلغة االهھوولندديیة

	  

	  

ااختلطط وو االتقِق حوولل

إإنن

منن االحدددد االقاددميینن مع ددووتنخمم االتقِق وو ااختلطط" كلل مررةة برربطط ساكني يیقوومم ساعاتت بضع تستغررقق هھھھي وو عررضيیة كللاالنشاططاتت في تلتقي أأنكك أأيي االبلدداانن مختلفف

جدددد أأشخاصص نشاطط
االمشارركة فيیهھا تستططيیع االتي ااألووقاتت في تشترركك عررضيیة٬، االنشاططاتت كوونن بسببب

	  

	  

ااالشتررااكك؟ تحبب ٬،هھھھلل وويیلتيینكك بكارراليینن إإذذنن ااتصلل

Carlijn	  Wiltink

carlijnwiltink@presentdoetinchem.nl

/	  	  

+31	  6	  14638873
	  

www.presentdoetinchem.nl

	  

	  

ما شخصا ساعد
!

جددد أأشخاصا االتقِ
!

االهھولنديیة االلغة على تمرنن

	  

	  

ددووتنخم بريیسيینت حولل االمزيید

Present	  Doetinchem

	  

خاصة نرركزز نحنن االمساعددةة إإلى االمحتاجيینن ااألشخاصص بمساعددةة يیررغبوونن االذذيینن االناسس بيینن ترربطط محليیة مؤؤسسة هھھھي ددووتنخمم برريیسيینتت

االووحددةة أأوو االصحة سووء أأوو االفقرر منن يیعانوونن االذذيینن ااألشخاصص على

	  

	  
	  

Meet & Mix
n   Ontmoet je graag nieuwe mensen?n	  Weet je dat veel mensen hulp nodig hebben?

n   Wil je mensen helpen?
We hebben goed nieuws voor je! Samen met andere inwoners 

van Doetinchem kun je iemand helpen.

Meet & Mix

Doe mee met de Meet & Mix 
•  Help iemand met praktische hulp

• Ontmoet andere Doetinchemmers
• Heb samen een goede tijd

• Oefen Nederlands

Over Meet & MixDe activiteiten zijn incidenteel en duren een 

paar uur. Elke keer koppelt Present een mix 

van Doetinchemmers en nieuwkomers uit 

verschillende landen. Dus bij elke activiteit ont-

moet je weer nieuwe mensen! 
Omdat de activiteiten incidenteel zijn, doe je mee 

op momenten waarop jij kunt.

Present heeft voor de uitvoering van 

zowel Meet&Connect als Meet&Mix 

vanwege het ongedachte succes, 

naast Josefien Nahuis, Carlijn 

Wiltink aangesteld als tweede 

projectcoördinator. Dit was mede 

mogelijk door extra subsidies van 

de Provincie Gelderland, het Oranje 

Fonds en het Naoberfonds.

Om alle projecten in goede banen te 

leiden werden vrijwilligers toegevoegd 

aan het operationele team van 

Present als projectbegeleiders voor 

een aantal groepen. Ook vrijwilligers 

voor financiële verantwoording, 

administratie, PR en communicatie zijn 

een waardevolle versterking van het 

team.

Een groot aantal flex-vrijwilligers vond 

de weg naar Present: mensen die zich 

wat vaker in willen en kunnen zetten 

voor praktische projecten. Mede 

hierdoor kon aan het grote aantal 

hulpvragen worden voldaan.

Alle projecten zijn naar tevredenheid 

verlopen en alle financiële 

verplichtingen konden nagekomen 

worden.
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Het bestuur van Present Doetinchem 

werd in 2017 gevormd door:

De mensen van Present Doetinchem Groepen en projecten in Doetinchem

Bert Berghoef 

voorzitter, 

per 1 maart 2017 

deze functie van 

Gertjan van der 

Molen over-

genomen.

Anneke Pot* 

secretaris 

Karin Sueters 

penningmeester

David van Groningen 

vicevoorzitter

Henk Dijk Cor Peters Hans de Graaf

Het operationele team van Present 

Doetinchem bestaat uit: 

Nelly de Vries, algemeen coördinator 

en directeur, en Josefien Nahuis en 

Carlijn Wiltink als projectcoör-

dinatoren.

In 2017 werkten er een aantal vaste 

vrijwilligers mee:

*Anneke Pot nam 

eind 2017 afscheid 

van het bestuur. 

Henk Dijk, Cor Peters 

en Hans de Graaf 

traden aan als nieuwe 

bestuursleden. 

Bert den Bakker 

Karel Broer 

Marion Elsinga 

Laurens Gerritsen 

Arina Greven 

Irma Heerink 

Jovanka van Huet Lindeman 

Corrie Kleingeld 

Aad Koeleman 

Paul Raamstijn 

Gilbert van Schooten 

John Spekschoor 

Giovanni Tunzi 

Carel de Vries 

Daarnaast is er een team van 

ongeveer vijftien flex-vrijwilligers die 

wat meer tijd en gelegenheid hebben 

om vaker projecten op te pakken.

De kernactiviteit van Present 

Doetinchem is het begeleiden van 

projecten op basis van het aanbod 

van groepen die zich in willen zetten. 

Mogelijkheden 
Present biedt mogelijkheden voor 

inzet aan de volgende groepen: 

-  volwassenen (18 - 88 jaar)

-   jongeren (12 - 25 jaar) en kinderen 

(9-12 jaar)

-  groepen uit bedrijven 

-   gezin/familie (ouders en hun 

kinderen)  

4.1  Aantal groepen en projecten   

Voor 2017 waren 80 groepen en 

projecten begroot. Het aantal 

gerealiseerde projecten in 2017 

bedroeg 138! Hiervan werden 

34 projecten in een mix van 

Doetinchemmers en nieuwkomers 

uitgevoerd. Daarnaast waren er 

18 trajecten in ons buddy-project 

Meet&Connect. Met nog een aantal 

projecten in voorbereiding voor 2018 

sloten we het jaar 2017 bijzonder 

succesvol af. 

Flex-vrijwilligers
Naast eenmalige groepen hebben 

zich inmiddels ook een aantal flex-

vrijwilligers aangemeld. Het concept 

‘flex’ spreekt aan: mensen die zich wat 

vaker willen inzetten voor de ander, op 

basis van talenten en beschikbaarheid. 

De flex-vrijwilligers werken steeds 

in groepejes met wisselende 

samenstellingen en worden veelal 

ingezet bij praktische klussen. Present 

wil aansluiten bij het aanbod van 

degenen die meedoen en zoekt daar 

een passend project bij, zodat ieder 

met plezier mee kan doen. 

Totaal aantal projecten / trajecten: 

156 (in 2016: 85)

Aantal betrokken vrijwilligers:  

906 (in 2016: 659)

Aantal vrijwilligersuren:  

6667 (in 2016: 2160)

Verdeling soort projecten in aantal:  

-  Praktisch  130

     

-  Sociaal       8

     

-  Trajecten     18

43

Verantwoording fondsen

Technische web-ondersteuning

Projectbegeleider

Projectbegeleider / flex-vrijwilliger

PR en communicatie

Administratie en communicatie

Groepenbegeleider

Projectbegeleider

Groepenbegeleider

Nieuwsbrief

Projectbegeleider

Vormgeving

Fotografie

Tekstschrijver



Projectvoorbeeld 1

Hulpvrager is een man met een 

visus van 5%. Ook zijn vrouw heeft 

beperkingen. Ze vragen hulp bij wat 

tuinwerkzaamheden. 

Omdat het echtpaar door de oogziekte 

van meneer al vaak een beroep op 

anderen moet doen, voelt het zich hier 

erg bezwaard onder. Het achterstallige 

onderhoud in de tuin is echt een 

blok aan hun been. Ze weten niet 

hoe ze dit op kunnen lossen zonder 

ondersteuning van andere mensen. 

Er zijn geen financiële middelen. Een 

buurtcoach dient een hulpvraag in 

bij Present. Een groep vrijwilligers van 

een bedrijf komt helpen. De tuin is 

opgeruimd en gesnoeid en er zijn wat 

kleine klusjes gedaan.

Impact op de groep, reactie van de 

groep:

Het was een geweldige middag, het 

zonnetje erbij hielp ook gelukkig. 

We hebben het met de collega’s heel 

gezellig gehad. Meneer en mevrouw 

waren erg gastvrij, daaruit bleek hoe 

zeer ze onze hulp waardeerden.

Gedurende de middag werd het 

echtpaar opener en vertelden ze meer 

van hun moeiten. Dat maakte het 

voor iedereen die erbij was pas echt 

duidelijk waarom we daar waren. Fijn 

om te zien hoe je met een beetje tijd 

zo’n impact kan maken.

Impact op de hulpverlening, reactie 

van de hulpverlener:

Heel fijn dat mijn klanten op deze 

manier geholpen konden worden en ze 

er dankbaar voor zijn.

Impact op de hulpvrager, reactie van 

de hulpvrager:

Fantastisch! Meneer en mevrouw 

waren er gewoon sprakeloos van, 

vertelden ze mij vanmorgen. De hele 

achtertuin is klaar en het tuinafval is 

afgevoerd. Ze vinden het heel geweldig 

dat de dames van het bedrijf dit geheel 

belangeloos hebben willen doen. Het 

waren prettige dames en ze werkten 

hard. Ze dronken alleen water en ze 

hadden ze echt wel wat anders willen 

aanbieden.
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Projectvoorbeeld 2 

Alleenstaande moeder met psychische 

problemen en haar 2 kinderen wonen 

in een tussenwoning. In de achtertuin 

heeft zich veel afval opgestapeld. 

Zowel binnen als buiten kan er hulp 

gebruikt worden met opruimen en 

schoonmaken. De hulpverlener van 

het Leger des Heils roept de hulp in 

van Present. Een groep vrijwilligers uit 

het onderwijs geeft een paar uur van 

haar handen en tijd. De achtertuin is 

opgeschoond, afval is afgevoerd en 

binnen is grondig schoongemaakt, er is 

weer een frisse start mogelijk.

Impact op de groep, reactie van de 

groep:

De groep vrijwilligers vonden het 

een bijzondere ervaring: Het was 

indrukwekkend en fijn om te kunnen 

doen; het was soms verdrietig, je zou 

meer willen doen. Maar het was ook 

gezellig en had een meerwaarde om je 

collega’s in dergelijke omstandigheden 

mee te maken.

Impact op de hulpverlening en 

hulpontvanger

Mevrouw vond het in het begin best 

wel eng. Hulp aanvaarden is heel 

moeilijk. ‘Maar’, aldus mevrouw, ’ik heb 

diep respect voor deze mensen en weer 

vertrouwen gekregen dat er mensen 

zijn die goede bedoelingen hebben. Het 

heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf weer 

een beetje terug heb. Een nieuwe start 

met mijn kinderen’.

4.3   De hulpontvangers

Praktische projecten vinden doorgaans ‘achter de voordeur’ plaats. 

De mensen die ondersteund worden hebben zelf geen mogelijkheden om 

een grote klus aan te pakken. Ze hebben geen netwerk of geen betrouwbaar 

netwerk, geen of weinig financiële middelen en/of geestelijke of lichamelijke 

beperkingen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze projecten.

4.2   Categorieën en achtergronden groepen

Verdeling praktische projecten in aantal

Verdeling soort groepen in aantal

Verdeling leeftijdscategorie in percentages

Verdeling wijk in aantallen

Verdeling sociale projecten in aantal 

Verdeling herkomst groepen in aantal   

Verdeling zorg- en welzijnsorganisaties

Verdeling woningcorporatie in aantal projecten
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Present kent ook sociale projecten. Dit 

zijn activiteiten met een doelgroep 

in een instelling. Bewoners wordt 

gedurende een aantal uren een-op-

een aandacht gegeven, bijvoorbeeld 

door met ze naar buiten te gaan, een 

spelletje te doen of te knutselen. 

Gewone dingen waarvoor sommige 

mensen afhankelijk zijn van 

vrijwilligers.

Projectvoorbeeld 3

Mevrouw heeft een eigen stoffeer-

bedrijf waarmee ze moest stoppen 

omdat het niet levensvatbaar bleek. 

Ze huurt een hal waar ze haar stoffen 

en materialen opslaat. Deze hal en de 

opslagplaats moeten schoon en leeg 

opgeleverd worden. Mevrouw heeft 

een klein netwerk en geen financiële 

middelen. Daarnaast is mevrouw 

2x geopereerd aan staar en mag 

ze hierdoor niet tillen. Ook heeft ze 

onlangs een TIA gehad en moet ze 

stress zoveel mogelijk vermijden.

Impact op de groep, reactie van de 

groep:

De groep vrijwilligers (Doetinchem-

mers en nieuwkomers) was ‘geschokt’ 

door de chaos en de hoeveelheid 

grof vuil op de verschillende locaties. 

Het was een hele uitdaging om in de 

enorme chaos het overzicht te bewaren. 

Er zijn uiteindelijk acht ladingen aan 

grof vuil afgevoerd. Wat fijn dat we 

goede afspraken met de BUHA hebben!

Hulpontvanger was zelf ook heel 

actief betrokken bij het opruimen van 

de locaties, waardoor er een mooie 

samenwerking ontstond. Een van de 

vrijwilligers (nieuwkomer) ging in de 

week van het project ook verhuizen. 

Hulpontvanger bood de vrijwilliger 

een paar mooie stoelen aan voor zijn 

nieuwe woning. Een prachtige uiting 

van de wederkerigheid die ontstond 

tijdens de uitvoering van het project. 

Impact op de hulpverlening, reactie 

van de hulpverlener:

Wat fantastisch dat jullie deze klus 

hebben weten te klaren. Het was een 

immens grote klus. Zonder de hulp 

van Present was dit nooit gelukt. Erg 

prettige mensen die meehielpen. De 

uitvoering verlep erg goed, aanhanger 

en alles was geregeld. Ik geef dit project 

een 10!

Het heeft mevrouw zoveel meer rust 

gegeven. Hierdoor kon ze richten op 

verder herstel. Ook gaf het haar nieuwe 

energie om haar eigen ‘leefomgeving’ 

verder aan te pakken en orde te 

scheppen in de chaos. Ze maakt nu 

nieuwe plannen om haar bedrijfje 

vanuit huis weer op te starten. 

Impact op de hulpvrager, reactie van 

de hulpvrager:

Ik ben diep onder de indruk van het 

harde werken van de vrijwilligers. Ze 

waren zo enthousiast en gedreven, 

met name de vluchtelingen. Het 

waren voor mij hele emotionele en 

intensieve dagen. Het ontruimen van 

de panden en het weggooien van 

het grof vuil was heel confronterend. 

Alles was ik opgebouwd had, werd 

weggegooid. Maar door de vriendelijke 

en ook voortvarende houding van 

de vrijwilligers kon ik het afvoeren 

van het grof vuil helemaal aan hun 

toevertrouwen. Ik vond het ook fijn dat 

ik één van de vluchtelingen blij kon 

maken met een paar mooie stoelen en 

rollen stof.

Nu alles opgeruimd is zie ik het weer 

helemaal zitten om mijn bedrijf vanuit 

huis weer op te bouwen. 

4.4   De hulpverleners

De projecten komen tot stand door 

bemiddeling van een hulpverlener die 

de cliënt en diens omstandigheden 

kent. De hulpverlener helpt bij de 

voorbereiding van een projectdag en 

blijft ook na het project betrokken. 

De betrokken maatschappelijke, 

zorg- en welzijnsorganisaties waarmee 

projecten tot stand zijn gekomen 

waren onder andere:

- Buurtcoaches 

 (onderdeel Buurtplein BV)

-  GGNet

-  Iriszorg

-  Leger des Heils

-  Markenheem

-   Platform Armoedebestrijding 

Doetinchem (PAD)

-  Sensire

-  Siza Dorp Groep

-  St. Cliënteninitiatieven

-  Vluchtelingenwerk Oost Nederland

-  Ziezorg

-  Zozijn

4.5   Impact Present-methode

Effectieve Sociale Interventie
Kennisinstituut Movisie heeft de 

Presentmethode van stichting Present 

officieel opgenomen in de databank 

Effectieve sociale interventies. 

De Present-methode is volgens 

de onderzoekers effectief bij het 

verbinden van informele en formele 

zorg en het aansluiten bij de moderne 

vrijwilliger.

Tiemen Zeldenrust, directeur van 

Present Nederland, is blij met de 

erkenning: “Ondanks de opkomst en 

groei van Present vragen mensen 

het me nog wel eens: helpt dat nou 

werkelijk, zo’n dagje vrijwilligerswerk? 

Deze uitkomst laat zien dat je modern 

vrijwilligerswerk met impact kunt 

organiseren. Dit is een prachtige 

erkenning voor het werk en de 

formule van Present”.

Instituut van publieke waarden 
(IPW)
Het instituut van publieke waarden 

onderzocht de aanpak van Present 

en kwam tot de conclusie dat Present 

aantoonbaar impact heeft op de 

hulpontvanger, op de vrijwilligers, op 

de wijk/netwerk van de ontvanger én 

op de samenleving. 

“Een verwaarloosde leefomgeving 

is vrijwel altijd een symptoom van 

onderliggende problematiek. De 

situatie lijkt uitzichtloos, problemen 

stapelen zich op en niemand weet 

waar te beginnen. Door met groepen 

vrijwilligers te werken aan korte 

intensieve projecten, krijgt Present het 

voor elkaar om verschil te maken in 

deze situaties”.

Dat is één van de conclusies van het 

Instituut van Publieke Waarden (zie 

link 1) in haar rapport ‘Presenting: 

Present’ (zie link  2). De onderzoekers 

constateren dat Present projecten 

verdere escalatie van een situatie 

kunnen voorkomen doordat zij 

aansluiten bij de meest zichtbare en 

praktische problemen. Dat schept 

Link 1: 

http://publiekewaarden.nl/ 

Link 2: 

http://stichtingpresent.nl/nederland/

nieuws/present-maakt-het-

vrijwilligerswerk-van-de-toekomst/

ruimte voor 

de aanpak 

van andere 

problematiek, 

hetgeen 

regelmatig 

leidt tot 

het voorkomen en verminderen 

van zorgkosten. “Present maakt 

daarmee het vrijwilligerswerk van de 

toekomst”, is de slotconclusie van de 

onderzoekers. 

Het is interessant dat dit instituut 

van een aantal projecten ook de 

concrete financiële winst voor de 

samenleving heeft uitgerekend. Deze 

maatschappelijke batenanalyse laat op 

een prachtige manier zien dat slechts 

een paar projecten de samenleving al 

duizenden euro’s winst oplevert.



Present streeft naar goede en 

constructieve samenwerking 

met diverse geledingen uit de 

Doetinchemse samenleving. 

Kernbegrippen zijn elkaar kennen, 

elkaar weten te vinden, elkaar 

aanvullen, elkaar versterken en zoveel 

mogelijk efficiënt samenwerken. 

Het kan en mag niet zo zijn dat ieder 

op zijn eigen eiland bezig is waardoor 

inefficiëntie optreedt. Vanuit deze 

samenwerkingsvisie verbindt Present 

Doetinchem zich met gemeentelijke 

overheden, woningcorporaties, 

kerken, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties, zorgprofessionals, 

verenigingen en andere sociale 

netwerken en organisaties. 
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Samenwerking met zorg- 
en welzijnsorganisatie en 
maatschappelijke organisaties
Present werkt altijd samen met de 

zorg- en welzijnsorganisaties voor 

de projecten, zodat de hulp op de 

juiste plek komt. Voor elk project van 

Present geldt dat het vrijwilligerswerk 

altijd ter aanvulling of ondersteuning 

moet zijn van de professionele zorg. 

Present is dus zelf geen hulpverlener 

en de hulpverlener houdt altijd zelf 

de verantwoordelijkheid voor de zorg 

van zijn/haar cliënt. Vele zorg- en 

welzijnsorganisaties in Doetinchem 

dragen bij Present hulpvragen 

aan voor mensen die zich in een 

kwetsbare situatie bevinden en hulp 

kunnen gebruiken, burgers zonder 

netwerk, financiële problemen en/

of slechte gezondheid. Bij deze 

kwetsbare medemensen worden de 

vrijwilligersgroepen ingezet.

-   Buurtplein. Ongeveer de helft van 

alle hulpvragen kwam binnen via 

de buurtcoaches. Present is een 

waardevolle aanvulling op hun 

werkzaamheden als buurtcoach

-    Daarnaast kwamen er hulpvragen 

van GGNet, Iriszorg, Leger des 

Heils, Markenheem, Platform 

Armoedebestrijding Sensire, Siza 

Dorp Groep, St. Cliënteninitiatieven, 

Ziezorg en Zozijn.

-   Ook zijn er warme en nuttige 

relaties met het Diaconaal Platform, 

Humanitas, Mantelzorgcarroussel, 

Stadskamer, Vluchtelingenwerk 

Oost Nederland, de 

Vrijwilligerscentrale en WORLD. 

-  Stadskamer. Met het klusteam 

van de Stadskamer zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Het klusteam zet zich soms in via 

Present, anderzijds speelt Present 

soms (kleinere) hulpvragen aan hen 

door.

-  Graafschap College. 

Groepen studenten van het 

Graafschapcollege hebben zich via 

Present een aantal keer ingezet voor 

Present. 

-  De Doetinchemse Uitdaging.  

Jaarlijks organiseert  De 

Doetinchemse Uitdaging de 

Meet&Match Markt, waar met 

gesloten beurs gematcht wordt 

tussen bedrijven en stichtingen/

verenigingen. Ook dit jaar zijn er 

weer matches gemaakt. 

-  Present is lid van het Platform 

Meedoen en Ondersteuning, 

is partner van het Diaconaal 

Platform en de regiomanager 

is bestuurslid van het Platform 

Armoedebestrijding. Present is 

vertegenwoordigt in de Coalitie 

Erbij, samen tegen eenzaamheid. Zo 

zijn er allerlei kruisverbanden om 

samen op te trekken, zodat meer 

inwoners van Doetinchem geholpen 

worden en zoveel mogelijk mee 

kunnen doen in de samenleving.

-  Met het Meldpunt vrijwillige 

dienstverlening zijn afspraken 

gemaakt, vrijwilligers van dit 

meldpunt kunnen hulpvragen 

bij Present neerleggen als de 

hulpvrager voldoet aan de criteria.

Samenwerking met 
woningcorporatie
Heel veel projecten (132 in 2017, 

inclusief de Meet&Connect-projecten) 

vonden plaats in of rond woningen 

van Sité Woondiensten. Daarmee 

zijn Sité en Present belangrijke 

samenwerkingspartners van elkaar 

in het kader van sociale leefbaarheid. 

Dit werd in 2017 bezegeld met een 

overeenkomst waarbij Sité een 

financiële bijdrage levert voor de inzet 

van Present. 

In kader van hun project ‘Klaar die Klus’ 

werden 14 gefinancierde projecten 

door Present uitgevoerd.

Samenwerking rondom 
tuinonderhoud
Zes partijen hebben de handen 

ineen geslagen om te komen tot een 

gezamenlijke aanpak betreffende 

tuinonderhoud in de gemeente 

Doetinchem. Sité Woondiensten, 

Pauropus, Present, de Stadskamer, 

gemeente Doetinchem en de 

Vrijwilligerscentrale zijn in 2017 een 

pilot gestart om samen te werken met 

betrekking tot eenmalig en structureel 

tuinonderhoud bij mensen die daartoe 

niet zelf in staat zijn. Alle partners 

erkennen dat tuinonderhoud van 

belang is, bijdraagt aan leefbaarheid 

in de wijk maar ook sociaal 

isolement tegengaat. Present is de 

coördinerende partner bij dit initiatief. 

De pilot wordt geëvalueerd en deze 

samenwerking wordt in 2018 naar alle 

waarschijnlijkheid voortgezet.

Samenwerking in Doetinchem

Samenwerking met kerken
Er is groot draagvlak binnen de 

kerken voor het werk van Present. Het 

biedt mogelijkheden om diaconale 

taken in te vullen en daadwerkelijk 

hulp te verlenen aan mensen in 

een kwetsbare situatie ook buiten 

het eigen kerkverband. In 2017 

hebben zich 23 groepen vanuit 

diaconieën en kerken ingezet. Ook 

zijn er subsidiebijdragen ontvangen, 

onder andere vanuit de Caritas en de 

besturen van de Rooms-Katholieke 

Kerk en de Protestante Gemeente. 

Daarnaast zijn er collectes gehouden 

in diverse andere kerken.

Samenwerking met gemeente 
Doetinchem
De gemeente Doetinchem is blij 

met Present en heeft voor 2017 een 

subsidiebedrag van €21.000,- ter 

beschikking gesteld. Er zijn goede 

contacten met wethouders en 

fractievoorzitters. In 2017 heeft het 

college van B&W een Present-project 

gedaan.
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Projectvoorbeeld 4 

Hulpvrager is een alleenstaande man, hij heeft een langere 

periode in een afkickkliniek gezeten. Zijn woning is ernstig 

verwaarloosd. Door lichamelijke klachten kan meneer dit 

niet zelf oppakken. Zijn netwerk is zeer beperkt, er komt 

vrijwel alleen hulpverlening. Hulpverlener van Iriszorg doet 

meerdere keren een beroep op Present. Beetje bij beetje is 

met behulp van vrijwilligers van Present weer orde in zijn 

leven gebracht. Deze laatste groep vrijwilligers haalt het 

behang eraf, waarbij meneer zoveel mogelijk meehelpt. Er 

wordt gesaust, geschuurd en geschilderd. 

Impact op de groep, reactie van de groep:

Bewoner was zelf echt gedreven om er weer een mooi 

‘paleisje’ van te maken en werkte daar zelf ook, ondanks zijn 

beperkingen, vol overgave aan mee. Mooi om te zien, ik ga 

nog eens kijken of het ook uiteindelijk gelukt is na de zomer.

Prettig om voor deze meneer wat te doen, het was echt 

nodig en nu kan hij zelf verder gaan met andere klusjes en 

het zo echt opknappen om er (weer) prettig te wonen!

Impact op de hulpverlening, reactie van de hulpverlener 

van Iriszorg:

Meneer kan nu verder weer positief bouwen aan zijn leven. 

In een woning wat je telkens herinnert aan verleden, kan 

dat niet. Dit soort klussen is ook niet aan te pakken tijdens 

begeleidingsmomenten, fijn dat deze ondersteuning er is. 

Ik vond het enthousiasme dat jullie uitstralen erg bijzonder. 

Niets is te veel.

En er is weer een gesprek mogelijk met de buurman.

Impact op de hulpvrager, reactie van de hulpvrager:

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik geholpen word. Het 

is lastig om hulp te vragen maar dit kan ik allemaal niet 

zelf. Verder heb ik geen netwerk wat me kan helpen. Het 

enthousiasme van de groep motiveert me. Nu wordt mijn 

huisje weer echt van mij. Na een hele heftige periode kan ik 

nu de draad weer oppakken in een fris en net huis met mijn 

begeleider van Iriszorg.
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In 2017 heeft Present zich als 

onderstaand gepresenteerd: 

•  Veertien keer een geplaatst 

persbericht in de lokale en regionale 

pers;

•  Een serie artikelen in De 

Gelderlander, waarbij één van 

de koppels van het project 

Meet&Connect wordt gevolgd;

•  In haar uitgave heeft het 

Oranjefonds aandacht gegeven 

aan de projecten Meet&Mix en 

Meet&Connect;

•  In haar uitgave heeft het Kansfonds 

aandacht gegeven aan een praktisch 

project van Present Doetinchem;

•  Present Doetinchem nam deel 

aan het rondetafelgesprek met 

alle statenleden van de Provincie 

Gelderland, waarbij het project 

Meet&Connect is gepresenteerd;

•  Tijdens de werkconferentie 

Vluchtelingen van de provincies 

Gelderland en Overijssel heeft 

Present workshops gegeven 

over de projecten Meet&Mix en 

Meet&Connect;

•  Present Doetinchem nam deel 

aan de jaarlijkse Meet&Match 

Markt van De Doetinchemse 

Uitdaging, de vrijwilligersmarkt 

van de Vrijwilligerscentrale en de 

werkconferentie van WORLD;

•  Present Doetinchem was aanwezig 

bij het Buurtmaken van de 

buurtcoaches in Doetinchem en 

Gaanderen en de multiculturele 

markt, georganiseerd door 

Ontmoetinchem;

• Er verschenen drie nieuwsbrieven;

•  Nieuwsberichten op de website 

www.presentdoetinchem.nl, totaal 

23 berichten in 2017;

•  Facebookberichten, gemiddeld 

twee keer per week;

•  Twitterberichten, meerdere keren 

per week.

Present Doetinchem in beeld

Samenwerking met bedrijven
Zeven bedrijven hebben zich in 2017 

ingezet. Daarnaast zijn er een aantal 

bedrijven die Present sponsoren 

middels een subsidiebedrag. Tevens 

hebben weer andere bedrijven 

materialen en kantoorruimte ter 

beschikking gesteld. Speerpunt 

voor 2018 is het meer inzetten 

van bedrijven in het kader van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

Samenwerking rondom 
statushouders
-  De gemeente Doetinchem vindt 

het belangrijk om vluchtelingen 

een warm welkom te heten en te 

ondersteunen bij integratie. Zij is 

positief over het plan van Present 

om groepen statushouders en 

autochtone Doetinchemmers met 

elkaar te verbinden door de projecten 

Meet&Connect en Meet&Mix. De 

gemeente levert een bescheiden 

financiële bijdrage aan één van de 

projecten.

-  Provincie Gelderland heeft 

geld beschikbaar gesteld voor 

leefbaarheidsprojecten en 

is enthousiast over Present. 

Subsidieaanvragen voor de twee 

projecten werden beide gehonoreerd 

met een bedrag van € 24.999,- voor 

een periode van twee jaar.

-  De buurtcoaches van Buurtplein 

zijn verantwoordelijk voor de 

begeleiding van statushouders na 

de eerste periode van 8 maanden 

door Vluchtelingenwerk. Zij hebben 

in hun dagelijks werk te maken met 

statushouders en bevestigen dat 

deze doelgroep in een kwetsbare 

situatie verkeert en behoefte heeft 

aan contacten met Nederlanders. 

Buurtcoaches leiden statushouders 

toe naar de projecten Meet&Mix en 

Meet&Connect.

-  Samen Doetinchem is een initiatief 

van Graafschap Re-integratie 

met als doel de participatie van 

kwetsbare groepen die sociaal 

geïsoleerd (dreigen te) raken binnen 

de Doetinchemse samenleving. 

Onderdeel van het project is het 

uitvoeren van vrijwilligerswerk 

door statushouders. Samen 

Doetinchem en Present zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan 

om hieraan inhoud te geven.

-  Vluchtelingenwerk heeft dagelijks te 

maken met statushouders. Zij leiden 

statushouders toe naar de projecten 

Meet&Mix en Meet&Connect. 

Daarnaast verzorgt Vluchtelingenwerk 

trainings- en intervisiebijeenkomsten 

en stellen zij ruimte beschikbaar voor 

deze bijeenkomsten.

-  Stichting AMO heeft veel te maken 

met statushouders en verwijzen hen 

door naar het vrijwilligerswerk van 

Present.

-  Met het buddy-project van 

Welkom in Doetinchem vindt 

regelmatig afstemming plaats. Hun 

buddy’s kunnen deelnemen aan 

Presentactiviteiten.

-  Ontmoetinchem is een platform 

ten dienste aan mensen uit andere 

culturen. Present is onderdeel van dit 

netwerk.

Samenwerking (vervolg) 65



Staat van baten en lasten 
Toelichting staat van baten en lasten 

van Stichting Present Achterhoek 

Doetinchem

De jaarrekening 2017 van Stichting 

Present Doetinchem geeft in 2017 

ten opzichte van 2016 een andere 

presentatie. Deze kan als volgt worden 

verklaard. Vanaf het boekjaar 2017 

heeft Stichting Present Doetinchem 2 

separate projecten onder haar hoede 

genomen, genaamd Meet&Connect en 

Meet&Mix. Zowel deze baten als lasten 

zijn in deze staat van baten en lasten 

2017 meegenomen. Voor het boekjaar 

2017 kan deze staat van baten en 

lasten worden gesplitst in de projecten 

Meet&Connect (positief resultaat van € 

103), Meet&Mix (negatief resultaat van 

€ 540) en Stichting Present Doetinchem 

conform voorgaande jaren ( positief 

resultaat € 14.312).  

Het resultaat ad € 14.312 kan worden 

verklaard doordat de bate ad € 11.250 

van het Oranjefonds betreffende de 

subsidie over de jaren 2014, 2015 

en 2016 die in 2017 is ontvangen 

en verantwoord, omdat aan de 

voorwaarden van het Oranjefonds 

is voldaan. Hierdoor heeft Stichting 

Present Doetinchem het negatieve 

resultaat, dan wel vermogen, kunnen 

aanzuiveren. 

Daarnaast heeft Stichting Present 

Doetinchem voor het eerst in boekjaar 

2017 een continuïteitsreserve ad. 

€ 13.000 kunnen vormen. Deze is 

gevormd door de dekking van risico’s 

op korte termijn en om zeker te stellen 

dat de stichting ook in de toekomst 

aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Daarbij geeft de jaarrekening 

ook een vertekend beeld omdat 

Stichting Present Doetinchem per 

balansdatum vooruit ontvangen 

baten reeds heeft ontvangen voor 

het jaar 2018. Stichting Present  

Doetinchem heeft, per balansdatum 

nog negatieve reserve ad € 8.266 en 

een continuïteitsreserve van € 13.000, 

wat per saldo per balansdatum een 

klein positief vermogen laat zien van 

€ 4.734. 

Daarnaast is er in 2017 een 

personeelskrapte ontstaan in de 

uitvoering van de werkzaamheden 

waar Stichting Present Doetinchem 

voor staat. 

Hiervoor zal in het boekjaar 2018 de 

personele krapte worden ingevuld 

zodat Stichting Present Doetinchem 

haar doelen kan verwezenlijken. 

20 21

Financieel draagvlak

De opstartsubsidies van het 

Oranjefonds en het Kansfonds voor de 

eerste jaren van Present Doetinchem 

lopen ten einde. 

Present Doetinchem ontving voor haar 

reguliere werkzaamheden in 2017 

financiële bijdragen van de Gemeente 

Doetinchem, de woningcorporatie, 

het Ds. Van Dijkfonds, het fonds van de 

Duitsche Ridderlijke Orde, ING Fonds, 

het Cor van de Craatsfonds, diverse 

bedrijven, diaconieën van kerken, 

fannoten en particulieren. 

Voor onze projecten Meet&Connect 

en Meet&Mix ontvangen we subsidies 

van het Naoberfonds, de Provincie 

Gelderland, het Oranjefonds, het 

Rabo-coöperatiefonds, het Platform 

Meedoen en Ondersteuning en de 

gemeente Doetinchem.

Sinds 2017 ontvangt Present op basis 

van de samenwerkingsovereenkomst 

met Site Woondiensten een financiële 

bijdrage per woning waar klussen 

worden gedaan en/of tuinonderhoud 

wordt verzorgd.

We zijn bijzonder blij met al deze 

financiële ondersteuning waardoor 

we ons in kunnen zetten voor een 

beweging waarbij het vanzelfsprekend 

is om naar elkaar om te zien.

De komende jaren hopen we ons 

draagvlak te verbreden door meer 

financiële bijdragen van lokale 

ondernemers in het kader van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, fannoten, giften en 

sponsoracties.

 

    

  
 

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€

2016

€

Baten  (6) 122.277 57.674

Lasten

Personele kosten  (7) 89.815 51.296

Kantoorkosten  (8) 1.834 1.636

Organisa�ekosten  (9) 16.458 10.542

108.107 63.474

Bedrijfsresultaat 14.170 -5.800

Financiële baten en lasten  (10) -295 -134

Resultaat 13.875 -5.934

Con�nuiteitsreserve  (11) -13.000 -

875 -5.934

S�ch�ng Present Achterhoek Doe�nchem te Gemeente Doe�nchem

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven

_______________________________________________________________________________________________________
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Formele gegevens

Naam :  Stichting Present Doetinchem

Oprichtingsdatum : 8 januari 2014

Inschrijving KvK : 59690763 

IBAN : NL32 TRIO 0197 8537 57 

Website : www.presentdoetinchem.nl 

E-mail : info@presentdoetinchem.nl
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