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We zijn bijzonder blij om u het zesde jaarverslag van Present Doetinchem te presenteren! Dankzij de inzet 

van vele vrijwilligers en een zeer groot aantal hulpvragen werden er 130 projecten en trajecten afgerond, en 

daarmee honderden medemensen geholpen! Een prachtig resultaat!

Present mocht van betekenis zijn in de Doetinchemse samenleving en kon een waardevolle bijdrage leveren.

Voor het team van Present Doetinchem was 2019 een druk en enerverend jaar. Er is hard gewerkt, we werden 

versterkt met een nieuwe projectcoördinator, zijn gestart met de multiculturele vrouwenochtenden Klets&Koek 

en ons project Meet&Connect Junior, waarbij we verbinding leggen tussen Nederlandse jongeren en jongeren 

met een vluchtachtergrond. Een belangrijke mijlpaal was de viering van ons eerste lustrum met veel van onze 

vaste vrijwilligers, relaties, een aantal hulpontvangers en de installatie van het nieuwe Comité van Aanbeveling. 

Verder werd in september de intentieverklaring ‘Sociaal tuinieren’ ondertekend door vertegenwoordigers van 

Sité Woondiensten, Stadskamer Doetinchem, Pauropus en Present Doetinchem. Hiermee hebben deze organisa-

ties aangegeven om structureel samen te werken bij het tuinonderhoud bij mensen die hierbij extra hulp kunnen 

gebruiken.

De directeur, projectcoördinatoren en vrijwillige ondersteunende medewerkers verdienen hiervoor een groot 

compliment! Ook voor het bestuur is dit jaarverslag 2019 een mooie terugblik.

Een welgemeend woord van dank voor alle vrijwilligers die zich -eenmalig of vaker- in 2019 hebben ingezet 

voor hun kwetsbare stadsgenoten. Voor deze laatsten betekende het dikwijls het verschil. Dit bleek ook uit de 

ervaringsverhalen die twee hulpontvangers vertelden tijdens de viering van het lustrum. We zijn iedere keer 

weer blij verrast dat zoveel mensen volstrekt belangeloos praktische of sociale hulp willen bieden. Met als bij-

komende winst mooie ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders wellicht nooit waren tegen gekomen. We 

zijn geraakt door de inzet van mensen voor elkaar. 

Hartelijk dank ook aan allen die in 2019 een materiële en/of financiële bijdrage hebben geleverd. Wij gaan 

door en rekenen ook in 2020 op uw support. Wij zijn en blijven Present in Doetinchem. Samen maken we 

Doetinchem kleurrijker en mooier!

We wensen u veel plezier en inspiratie bij het lezen van het jaarverslag 2019 van Present Doetinchem!

    

    

    

    

    Bert Berghoef, voorzitter bestuur

Voorwoord
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1. Wat drijft Present Doetinchem

Missie
Present Doetinchem slaat een brug 
tussen mensen die willen geven en 
mensen die hulp goed kunnen ge-
bruiken. 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.

Vrijwilligerswerk passend in deze tijd
Present Doetinchem biedt laagdrem-
pelig de mogelijkheid aan mensen om 
op vrijwillige basis zich in te zetten voor 
kwetsbare medemensen. Door eenma-
lige projecten te organiseren maar ook 
door betrokkenheid daarbij van een pro-
fessionele hulpverlener te arrangeren.

Uniek aan Present Doetinchem is dat 
zij zich richt op de vrijwilliger. De be-
geleiding 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 Doetinchem is een van de drie 
Presentstichtingen in de Achterhoek. 
Present Bronckhorst, Winterswijk en 
Doetinchem vormen -op dit moment- 
samen Present Achterhoek.
Present is een landelijke organisatie 
met lokale stichtingen. In 2019 waren 
er meer dan zeventig stichtingen in on-
geveer 130 gemeenten. De landelijke 
organisatie Stichting Present Nederland 
biedt ondersteuning, trainingen en coa-
ching 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 materiële 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 tijd kun 
je beschikbaar stellen?” De antwoorden op beide vragen vormen het vertrek-
punt voor de aangeboden hulp.

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 hulpverleningsorganisatie. We zien het als een 
uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de sa-
menhang in wijken te versterken.

In samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties is het mogelijk om vrijwil-
lige 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 er respectvol en op basis van gelijkwaardigheid 
samengewerkt kan worden.

3. Structurele opzet en professionele kaders
Present is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel kader. Daar is be-
wust 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 voorbe-
reiding, 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 stads-
genoten. Ze krijgen een kijkje achter de voordeuren in hun eigen gemeente. 
Present hoopt zo bij te dragen aan een beweging waarin mensen elkaar be-
grijpen 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 me-
dewerker van Present Doetinchem 
maken kennis met elkaar, onder an-
dere 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 organi-
satie 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 verschil-
lende manieren, bijvoorbeeld door 
anderen in het eigen netwerk te 
enthousiasmeren of door zichzelf 
nogmaals in te zetten als groep of als 
projectbegeleider.

1. Wat drijft Present Doetinchem
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In 2014 werd Stichting Present 
Doetinchem opgericht. Nadat in 
september 2014 burgemeester en wet-
houders de aftrap verzorgden door het 
eerste project uit te voeren, beleefde 
Present Doetinchem in 2015 een vlie-
gende start waarin veel is geleerd. De 
daarop volgende jaren zette de groei 
zich alleen maar voort. Naarmate 
Present Doetinchem meer en meer be-
kendheid kreeg, steeg ook het aantal 
hulpvragen en het aantal vrijwilligers 
dat zich wil inzetten. Present groeide 
niet alleen in aantallen, maar ook in 
nieuwe concepten, zoals Meet&Connect, 
Meet&Connect Junior, Klets&Koek, 
Meet&Mix en ‘Sociaal tuinieren’.
Door de enorme groei van Present 
Doetinchem in de voorgaande jaren, 
was het noodzakelijk om onze formatie 
uit te breiden. Daarom werd er in 2019 
een extra projectcoördinator geworven. 
Zij is met veel enthousiasme in maart 
2019 gestart. 

Vrijwilligers
Daarnaast is, evenals in 2018, gewerkt 
aan het benutten van de capaciteiten 
van vrijwilligers bij wie de beweging van 
‘het omzien naar elkaar’ inmiddels tot 
stand is gekomen en die zich vaker voor 
Present willen inzetten. 
We hebben nu vijf vrijwillige projectbege-
leiders en een aantal groepenbegelei-
ders die de projecten op de werkvloer 
praktisch begeleiden. 
Als een betaalde coördinator het eerste 
contact heeft gelegd, de check heeft 
gedaan m.b.t. het voldoen aan onze 
criteria en een match tot stand heeft 
gebracht, begeleiden de vrijwillige pro-
jectbegeleiders de verdere inzet. 
Andere vaste vrijwilligers ondersteunen 
de betaalde krachten op een afgebakend 
terrein en ontlasten hen waar mogelijk. 

Er zijn inmiddels tientallen flexvrijwil-
ligers die vaker een praktisch project 
willen doen. De inzet van deze grote 
groep betrokken vrijwilligers maken het 
mede mogelijk dat er zóveel projecten 
gerealiseerd konden worden. De inzet 
van vrijwilligers ten behoeve van de 
organisatie zien we als een vorm van 
verduurzamen. Door hun inzet wordt zo 
efficiënt mogelijk omgegaan met de be-
schikbare middelen.

Present Doetinchem bestaat 5 jaar!
Op donderdag 26 september hebben 
we samen met onze vrijwilligers, rela-
ties en bedrijvenpartners stilgestaan bij 
ons eerste lustrum. Er was een afwisse-
lend en feestelijk programma voor de 
120 genodigden. Verhalen van vrijwil-
ligers, hulpontvangers en hulpverleners 
illustreerden wat Present betekent. In 
de eerste vijf jaar werden bijna 3.000 
vrijwilligers gekoppeld aan ruim 1.750 
kwetsbare Doetinchemmers die extra 
handen of aandacht konden gebruiken. 
Wethouder Jorik Huizinga benadrukte 
dat de werkwijze van Present goed aan-
sluit bij het beleid binnen het sociaal 
domein van de gemeente Doetinchem in 
het kader van preventie. De genodigden 
werden getrakteerd op een uitgebreid 
multicultureel diner. Een Syrische en 
Nederlandse kok hebben met de hulp 
van leerlingen van het Metzo College 
alle lekkernijen hiervoor bereid.

Nieuwkomers
Naast reguliere projecten zet Present 
Doetinchem zich intensief in voor 
nieuwkomers. Integratie en participatie 
van nieuwkomers is niet vanzelfspre-
kend. Met de projecten Meet&Connect, 
Meet&Connect Junior, Klets&Koek en 
Meet&Mix wordt hieraan een structurele 
bijdrage geleverd. 

Meet&Connect
Meet&Connect is een buddyproject 
voor nieuwkomers, waarbij nieuwko-
mers in Doetinchem worden gekoppeld 
aan Doetinchemmers. Doel van het pro-
ject Meet&Connect is het bevorderen 
van een duurzame verbinding tussen 
nieuwkomers met een verblijfsstatus 
en Doetinchemmers. Uitgangspunten 
hierbij zijn vriendschap, gelijkwaardig-
heid en wederkerigheid. De verbinding 
heeft voor de nieuwkomers een posi-
tieve invloed op integratie, participatie 
en het leren van de Nederlandse taal. 

Aantal matches in 2017 en 2018:   33
Aantal nieuwe matches in 2019:  16 
Totaal aantal matches:  49

Er ontstaan soms mooie, blijvende 
verbindingen, zoals een Nederlandse 
flexvrijwilliger die regelmatig samen 
gaat fietsen met een nieuwkomer. Op 
de vraag of er sprake is van een blijvend 
contact geven de meeste koppels aan 
dat zij nog steeds in meer of mindere 
mate contact met elkaar hebben. 
Onze missie is om elke nieuwkomer te 
verbinden aan een Nederlander. Present 
Doetinchem biedt ondersteunende 
trainings- en intervisiebijeenkomsten, 
alsmede tussentijdse evaluatiege-
sprekken door de projectcoördinator. 
Het individuele contact met de contact-
persoon bij Present Doetinchem wordt 
als prettig ervaren. 

2. 2019: we vieren ons eerste lustrum!
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2. 2019: we vieren ons eerste lustrum!

Meet&Connect Junior
Meet&Connect Junior wil Nederlandse 
jongeren en jongeren die uit hun land 
zijn gevlucht aan elkaar koppelen, met 
elkaar verbinden en er zo voor zorgen 
dat ze meer begrip voor elkaar krijgen. 
In 2019 heeft Present Doetinchem in 
samenwerking met het Zone College 
en het Graafschap College (ISK 
Internationale Schakelklas) leerlingen 
van beide scholen in een periode van 
vier maanden met elkaar verbonden. Het 
traject begon met een startbijeenkomst, 
waarbij de leerlingen op interactieve 
wijze kennis met elkaar maakten en ge-
noten van een gezamenlijke maaltijd. 
Na de startbijeenkomst trokken de 
jongeren verder met elkaar op in twee 
meidengroepen en twee jongens-
groepen. In deze groepen hebben ze 
samen praktische projecten gedaan bij 
Doetinchemmers en sociale projecten 
in verzorgingshuizen Croonemate en 
Waterrijk. 
In de evaluatie hebben de leerlingen 
aangegeven dat ze door het traject meer 
open voor elkaar staan en meer begrip 
voor elkaar hebben gekregen. In 2020 
zal Meet&Connect Junior wederom 
leerlingen met een vluchtelingenach-
tergrond verbinden met Nederlandse 
leerlingen in Doetinchem.

Klets&Koek
In april 2019 is Present Doetinchem 
gestart met de multiculturele vrouwen-
ochtenden Klets&Koek. We zijn hiermee 
gestart doordat vrouwelijke nieuwko-
mers bij ons hebben aangegeven dat 
ze graag in contact willen komen met 
Doetinchemse vrouwen om samen leuke 
dingen te doen en de Nederlandse taal 
en cultuur beter te leren kennen. 
Klets&Koek verbindt vrouwelijke nieuw-
komers en Nederlandse vrouwen. Met 
Klets&Koek willen we een veilige plek 
bieden waar vrouwen elkaar ontmoeten, 
vriendschappen kunnen ontstaan, ta-
lenten met elkaar worden gedeeld en 
we van elkaar leren.
In 2019 zijn er zeven bijeenkomsten van 
Klets&Koek georganiseerd. De multi-
culturele vrouwenochtend wordt iedere 
eerste dinsdag van de maand gehouden 
en worden voortgezet in 2020.  

Meet&Mix
In het verlengde van Meet&Connect 
ligt Meet&Mix. Present Doetinchem 
werkt hierin samen met het inburge-
ringsprogramma Samen Doetinchem. 
Doel is het versterken van wederzijds 
begrip en het leggen van verbindingen. 
Nieuwkomers met een status worden 
in gemengde groepen met autochtone 
Doetinchemmers ingezet bij reguliere 
projecten van Present, waarmee kwets-
bare medemensen geholpen worden. 
Nieuwkomers krijgen de gelegenheid 
betekenisvol werk te doen, hun netwerk 
te vergroten en de Nederlandse taal te 
oefenen. 
In het eerste half jaar werden 16 
projecten uitgevoerd in gemixte samen-
stelling. Door personeelswisseling bij 
Samen Doetinchem en een terugloop 
van het aantal deelnemers zijn er na de 
zomer geen projecten meer onder de 
noemer Meet&Mix uitgevoerd. In januari 
2020 is de samenwerking met Samen 
Doetinchem weer gestart. 

Praktijkvoorbeeld 1

Schilderen woonkamer i.s.m. 
Samen Doetinchem
Alleenstaande oudere man met 
psychische beperking en versla-
vingsproblematiek. Hij heeft geen 
netwerk. Alle contact met vrienden 
en familie is verbroken. Hij heeft 
een verstoord dag-nachtritme en 
slaapt meestal beneden op de 
bank. De hulpverlening wil graag 
dat de woonkamer wordt opge-
knapt. Daarna kan een bed in de 
woonkamer worden geplaatst, 
zodat meneer een goede en ge-
zonde plek heeft om te slapen. 

Impact vrijwilligers
De statushouders hebben tijdens 
de klus het Nederlands spreken 
kunnen oefenen met de flexvrij-
willigers van Present. Daarnaast 
hebben ze ervaring opgedaan in 
het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

Impact hulpvrager
Doordat de woonkamer is op-
geknapt en het bed beneden is 
geplaatst, kan meneer met hulp 
van zijn hulpverleners weer een 
gezond dag-nachtritme opbouwen. 
Hierdoor verbetert zijn kwaliteit 
van leven en kan hij hopelijk langer 
zelfstandig blijven wonen.
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Nieuwe ontwikkelingen nieuwkomers
Contacten met Nederlanders zijn van 
essentieel belang voor de integratie van 
nieuwkomers. Deze contacten komen 
niet of nauwelijks tot stand en zijn zeker 
niet vanzelfsprekend. Nederlanders 
hebben vaak een overvolle agenda en 
weten onvoldoende hoe zij in contact 
kunnen komen met nieuwkomers. 
De uitdaging is om beide groepen met 
elkaar in contact te brengen en bruggen 
te bouwen. Present Doetinchem 
overlegt hierover met een aantal erva-
ringsdeskundigen en Vluchtelingenwerk, 
om te onderzoeken welke activiteiten 
nog meer ontwikkelt kunnen worden 
om bij te dragen aan de integratie en 
verbinding. 

Platform Nieuwe Nederlanders
Present Doetinchem speelt een be-
langrijke rol in het Platform Nieuwe 
Nederlanders. De gemeente Doetinchem, 
Buurtplein, het Graafschap College, de 
GGD, Laborijn en de Gruitpoort maken 
eveneens deel uit van dit platform.
Binnen dit platform heeft Present onder 
andere meegewerkt aan en geadviseerd 
over de uitvoeringsagenda statushou-
ders 2021 van de gemeente Doetinchem. 

Het doel van deze uitvoeringsagenda  
is een betere sociaal-culturele en 
sociaal-economische integratie van sta-
tushouders in gemeente Doetinchem 
en in de Nederlandse samenleving dan 
voorheen. Vanaf 2021 zijn gemeenten 
namelijk verantwoordelijk voor de inte-
gratie en participatie van nieuwkomers.

‘Sociaal tuinieren’
Sité Woondiensten, Pauropus, Stadkamer 
Doetinchem en Present ondertekenden 
in 2019 de intentieverklaring ‘Sociaal 
tuinieren’. Met deze unieke samenwer-
king bieden ze een structurele oplossing 
voor tuinonderhoud. Op initiatief van de 
Vrijwilligerscentrale startten de partijen 
in 2017 met de pilot ‘Sociaal tuinieren’. 
In de pilotfase was ook de gemeente 
Doetinchem betrokken.
Goed onderhouden tuinen dragen be-
langrijk bij aan de leefbaarheid van de 
wijk. Mensen die hun tuin niet meer 
kunnen onderhouden, schamen zich 
daar vaak voor. Met een opgeknapte 
tuin maken zij weer makkelijker een 
praatje met hun buren. De samenwer-
kende organisaties zorgen dat tuinen 
worden opgeknapt en ook daarna 
onderhouden. Het doel daarbij is de in-

woners zoveel mogelijk de regie terug te 
geven over hun tuin. De samenwerkende 
partijen helpen bewoners niet eenmalig, 
ze bieden een permanente oplossing.
De route binnen het project begint bij 
de buurtcoach of een hulpverlener. Zij 
melden verwaarloosde of achterstallige 
tuinen aan bij Present. Wanneer een 
tuin zwaar verwaarloosd is, wordt aller-
eerst gekeken of een vrijwilligersgroep 
van Present eenmalig groot onderhoud 
kan doen. Bij grotere en zware werk-
zaamheden wordt samengewerkt met 
Sité en Pauropus. Indien de bewoner 
het onderhoud niet zelf kan oppakken, 
nemen tuinteams van de Stadskamer 
het reguliere onderhoud over. Hiervoor 
betaalt hij/zij een kleine bijdrage, even-
tueel door inzet van punten vanuit het 
Meedoenarrangement van de gemeente 
Doetinchem. Inmiddels heeft Present 
ruim 100 eenmalige opschoningen ge-
daan, en heeft de Stadskamer ongeveer 
50 tuinen in structureel onderhoud.
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Sint&Piet Present
Een vrijwilliger melde zich bij Present 
Doetinchem met de vraag of ze samen 
met Present een actie mocht organiseren 
voor gezinnen die geen geld hebben om 
het Sinterklaasfeest te vieren.  Het re-
sultaat: de Sint&Piet Presentmarkt op 
zaterdag 30 november. 
De ouders die tijdens deze markt 
Sinterklaascadeaus mochten uitzoeken, 
waren vooraf aangemeld door hun 
buurtcoach of begeleider en via de 
Voedselbank. Op deze manier kwam het 
speelgoed bij de juiste mensen terecht. 
Door de actie kregen circa 130 kinderen 
een fijne Sinterklaas. Het speelgoed 
werd gegeven door Doetinchemse kin-
deren en hun ouders die graag hun 
rijkdom wilden delen met anderen. 
Sommige kinderen keerden zelfs hun 
spaarpot om, zodat ze iets leuks konden 
kopen voor iemand anders. Daarnaast 
doneerde het Platform Meedoen en 
Ondersteuning, diverse bedrijven en 
particulieren geld, waarmee chocolade-
letters, inpakpapier en cadeaus werden 
gekocht. 
Boekenwinkel Meester Mokka doneerde 
diverse kinderboeken. Bijna veertig vrij-
willigers hebben zich ingezet voor de 
organisatie van de markt bij de inzame-
ling van het speelgoed, het klaarzetten 
van de cadeaus en het bemensen van de 
Sint&Piet Presentmarkt. 

2. 2019: we vieren ons eerste lustrum!

Partnerprogramma bedrijven
Om ook in de toekomst haar werk te 
kunnen doen, moet Present haar finan-
ciële basis verbreden. 
Hiervoor heeft Present Doetinchem in 
2019 het partnerprogramma voor be-
drijven ontwikkeld. 
Dit partnerprogramma omvat vier 
sponsorpakketten, waarmee bedrijven 
Present kunnen ondersteunen: 
•  Brons: een gift van €300,- voor de 

duur van een jaar.
•  Zilver: een gift van €750,- voor de 

duur van een jaar, inclusief de organi-
satie van een project.

•  Goud: een gift van €1.000,- per jaar 
voor de duur van drie jaar,  inclusief 
de organisatie van een project.

•  Platina: een gift van €2.500,- per jaar 
voor de duur van drie jaar, inclusief de 
organisatie van drie projecten per jaar.

Op basis van de wensen en mogelijk-
heden van het bedrijf maakt Present 
afspraken. Deze worden vastgelegd in 
een overeenkomst. Het partnerschap 
wordt zichtbaar gemaakt door middel 
van een certificaat dat het bedrijf ont-
vangt van Present Doetinchem.

In 2019 heeft Present Doetinchem met 
dertien bedrijven een partnerschap 
afgesloten. 
Rabobank Graafschap is platina partner, 
Uitgeverij Misset gouden partner, Fossil 

en DTC Media zijn zilveren partners en 
de bronzen partners zijn: Cabo, BDG 
Schoonmaakdiensten, REBO Groep, 
Autobedrijf Pouw, EventBranche, Eres 
Boomverzorging, Hanskamp Agrotech, 
Bouman vloerservice en Ebbers 
Elektro&Techniek.

In hoofdstuk 4 leest u meer over de 
groepen en projecten/trajecten, de kern-
cijfers en achtergronden.
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3. De mensen en organisatie van Present Doetinchem
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Het bestuur van Present Doetinchem 
werd in 2019 gevormd door:

 1. Bert Berghoef, voorzitter 
 2.  Ellen Gerritsen, penningmeester en  

 secretaris 
 3. David van Groningen, 
  vicevoorzitter 
 4. Henk Dijk, bestuurslid 
 5. Cor Peters, bestuurslid 
 6. Hans de Graaf, bestuurslid

Het operationele team van 
Present Doetinchem bestaat uit:  

 7. Nelly de Vries, regiomanager 
 8. Josefien Nahuis, 
  projectcoördinator 
 9. Carlijn Wiltink, 
  projectcoördinator
 10. Lobke Mateman, project-
  coördinator (v.a. maart 2019)
 11. Liesbeth Hilderink, 
  fondswerver, beleidsmedewerker
12. Arina Greven, beleidsmedewerker  
  communicatie (v.a. april 2019)

8 9

10 11 12

7

21 3

54 6
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3. De mensen en organisatie van Present Doetinchem

Vrijwilligers
In 2019 werkten er een aantal vaste 
vrijwilligers mee als projectbege-
leider/groepenbegeleider en voor 
administratie, vormgeving, fotografie, 
communicatie, nieuwsbrief en PR. 
Er zijn meerdere flexvrijwilligers die zich 
inzetten bij Present Doetinchem. Het 
concept ‘flex’ spreekt aan: mensen die 
zich wat vaker willen inzetten voor de 
ander, op basis van talenten en beschik-
baarheid. De flexvrijwilligers werken 
steeds in groepen met wisselende sa-
menstellingen en worden veelal ingezet 
bij praktische klussen. Present wil aan-
sluiten bij het aanbod van degenen die 
meedoen en zoekt daar een passend 
project bij, zodat ieder met plezier mee 
kan doen. 

Comité van Aanbeveling
Tijdens de viering van ons eerste lustrum 
hebben we ons Comité van Aanbeveling 
gepresenteerd. De leden van dit co-
mité ondersteunen de doelstelling van 
Present Doetinchem en dragen onze ac-
tiviteiten een warm hart toe. Ze openen 
als onze ambassadeurs deuren voor ons.
Het comité is samengesteld vanuit   
diverse maatschappelijke aandachts-
gebieden: politiek, woningcorporatie, 
cultuur,bedrijfsleven, kerken en maat-
schappelijke organisaties. 

Deze aandachtsgebieden sluiten goed 
aan bij ons werk.
Ons comité bestaat uit: 
- Ester van de Haar (De Gruitpoort) 
- Hans Pauw (pastoor) 
- Els Birkenhäger (Sité) 
- Henk Janssen (De Steck) 
- Tiny Vriezen (Leger des Heils) 
- Hans Martijn Ostendorp 
 (BV De Graafschap) 
- Ina Veldhuizen (predikant) 
- Charles Droste (Amphion) 

- Marleen Leurs (Buurtplein BV) 
- Steven Enneman (Rabobank)  
- Mark Boumans (burgemeester)
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Praktijkvoorbeeld 2: 
Trampoline voor broers

Een alleenstaande moeder wil graag een trampoline in de tuin voor haar twee 
zoons. De oudste van 16 jaar heeft een meervoudige beperking en ook de 
jongste van 9 jaar heeft een beperking. De jongens genieten heel erg van bui-
tenspelen. Vooral de oudste geniet erg van het buiten zijn. Er is voor hem al 
een aangepaste schommel en de moeder wil haar zoons graag nog meer speel-
plezier in de tuin geven. Zelf kan ze de trampoline niet ingraven, haar familie 
woont in Brazilië en de vader van de kinderen kan haar ook niet helpen. Een 
paar flexvrijwilligers van Present pakken de klus tijdens NLDoet op.

Impact vrijwilligers
De vrijwilligers hebben samen met moeder en zoons een gezellige dag gehad. 
“Het was een leuke dag. Indrukwekkend hoe blij die jongen was met zijn tram-
poline! Mooi om dat voor iemand anders te kunnen doen”, lieten ze na afloop 
weten.

Impact hulpontvanger
De jongens waren erg blij met hun nieuwe ingegraven trampoline en hebben 
hem meteen ingewijd. “Ik ben erg blij dat de trampoline geplaatst is. Het waren 
vriendelijke mensen die hard gewerkt hebben”, vertelt de moeder.
Reactie van de hulpverlener van het gezin: “Prettige personen om mee samen 
te werken, respectvol naar het gezin toe, gemoedelijke sfeer. Erg fijn dat de 
projectleider ervaring had met trampolines plaatsen en hij gaf op een duidelijke 
en prettige manier leiding”.

De kernactiviteit van Present Doetin-
chem 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 bijvoorbeeld bedrijven, 

kerken, overheid en serviceclubs 
-   gezin/familie. 

4.1  Aantal groepen en projecten/ 
trajecten

Voor 2019 waren 100 groepen en pro-
jecten/trajecten begroot. Het aantal 
gerealiseerde projecten/trajecten in 2019 
bedroeg 130. Hiervan werden zestien 
projecten in een mix van Doetinchemmers 
en nieuwkomers uitgevoerd. 
Daarnaast waren er zestien trajecten in 
onze buddy-projecten Meet&Connect en 
Meet&Connect Junior en zeven bijeen-
komsten van Klets&Koek. 
Het aantal projecten/trajecten is welis-
waar hoger dan begroot, maar is wel lager 
dan in 2018. Dit is te verklaren doordat 
er een nieuwe projectcoördinator moest 
worden ingewerkt, zwangerschapsverlof 
van een van de projectcoördinatoren 
en de tijd die is besteed aan het orga-
niseren van het lustrumfeest. Daarnaast 
hebben de projectcoördinatoren meer 
tijd besteed aan het onderhouden van 
een warm contact met de vrijwillige pro-
jectbegeleiders, groepenbegeleiders en 
flexvrijwilligers. Op deze manier willen 
we ook in de toekomst kwalitatief goede 
projecten blijven garanderen. 
Met nog een aantal projecten in voor-
bereiding voor 2020 sloten we het jaar 
2019 wederom succesvol af. 

4. Groepen en projecten

4.2.  Kengetallen

Totaal aantal projecten/trajecten:  130

Verdeling soort projecten:  
- Praktisch  91
- Sociaal  39

Aantal betrokken vrijwilligers:  906

Aantal vrijwilligersuren: 4.542

Gemiddeld cijfer vrijwilligers: 7,9

Gemiddeld cijfer professionals: 8,5
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4. Groepen en projecten

4.3.  Uitwerking kengetallen

Verdeling soort projecten

Verdelingherkomst groeoen

Verdeling sociale projecten

Verdeling wijken

Verdeling woonvorm

Verdeling soort groepen

Verdeling praktische projecten

Praktisch

Sociaal (incl. 

Meet&Connect en 

Klets&Koek)

Eenmalig

Flex

Traject

Tuin opknappen 

Schilderen

Opruimen

Timmer-

werkzaamheden

Laminaatvloer 

leggen

Behangen

Kleine klusjes

Schoonmaken

Verhuizen

Overig

Flexgroepen

Meet&Mix

Jongeren/studenten

Kerk

Meet&Connect en 

Klets&Koek

Bedrijf

School (inclusief 

Meet&Connect Junior)

Serviceclubs

Vrienden/gezinnen

Politiek

Vriendschap

Sport&Spel

Creatief

Fietsles/vriendschap

Ondersteuning

Samen eten

Uitstapje/verwenactiviteit

Sité Woondiensten

Eigen woning

Particuliere 

verhuurder

Markenheem

Woonzorg 

Nederland

De Woonplaats

Wonion

Anders

De categorie anders bestaat uit Het Nieuwe Dijkhuis, zorg- en kinderboerderijen, 

verzorgingshuizen, enzovoort.

Onder de categorie overig vallen projecten waarbij mensen vanuit meerdere wijken zijn betrokken, zoals 

Klets&Koek, Meet&Connect en Sint&Piet Present en een project in de gemeente Oude IJsselstreek. 

Centrum/Noord

Overstegen

De Huet

Schöneveld

Gaanderen

Dichteren

De Hoop

Wehl

Oosseld

Slangenburg

Overig
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4.4.  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 mid-
delen en/of geestelijke of lichamelijke 
beperkingen. 

Sociale projecten
Present kent ook sociale projecten. Dit 
zijn activiteiten met ouderen, mensen 
met een verstandelijke beperking of 
andere kwetsbare doelgroep op hun 
woonlocatie, gericht op het sociale 
contact. 
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. Of het geven van fietsles 
aan vrouwelijke nieuwkomers, zodat 
zij letterlijk meer bewegingsvrijheid 
krijgen.

Verdeling categorie hulpontvangers

Nieuwkomers 

Mensen met verstandelijke beperking

Mensen met lichamelijke beperking

Mensen met psychiatrische beperking

Een-oudergezin

Ouderen

Mensen in armoede

(Ex)verslaafden

Anders

Praktijkvoorbeeld 3: 
High tea Siza en Rotary

Leden van Rotaryclub Doetinchem-
Oude IJssel hebben samen met 
bewoners van een woonzorgcomplex 
van Siza van een high tea genoten. 
De vrijwilligers van de Rotary en 
de bewoners maakten voorafgaand 
een aantal hapjes voor de high tea, 
voordat ze er samen van gingen 
genieten. 
Naast de zelfgemaakte hapjes had 
de groep lekkernijen gekregen van 
HCR De Kruisberg en banketbakker 
Jolink. Na de high tea ging de groep 
samen wandelen. In de stad genoten 
ze vervolgens nog van een lekker 
ijsje op een terras. 

Impact vrijwilligers
“Wij vonden het allemaal een hele pret-
tige ervaring. Bijzonder was het verschil 
tussen de start en eind van de bijeen-
komst. In het begin was iedereen wat 
onwennig en stil, aan het eind waren we 
een druk pratende, opgewekte en gezel-
lige groep. En dat in vier uur tijd!”, blikt 
een van de Rotaryleden terug. 

Impact bewoners
De bewoners hebben zichtbaar ge-
noten van de gezellige middag. Ze 
vonden het erg leuk om samen met 
de vrijwilligers te eten, wandelen en 
kletsen. “Gaan we dit nog een keer 
doen?”, vroeg een van hen meteen 
na afloop.
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4.5  De hulpverleners

De projecten komen tot stand door be-
middeling van een hulpverlener die de 
cliënt en diens omstandigheden kent. 
De hulpverlener helpt bij de voorberei-
ding van een projectdag en blijft ook 
na het project betrokken. De betrokken 
maatschappelijke, zorg- en welzijnsor-
ganisaties waarmee projecten tot stand 
zijn gekomen, kunt u zien in onder-
staande cirkeldiagram.

4. Groepen en projecten

Buurtplein

Vluchtelingenwerk

Zozijn

Sensire (woonzorg)

Iriszorg

Kleine zorgorganisaties

Sa-net

GGNet

X-tra’s

Zorg-kinderboerderij

Markenheem

Estinea

Siza

Overig

Verdeling zorg- en welzijnsorganisaties  

4.6  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 on-
derzoekers effectief bij het verbinden 
van informele en formele zorg en het 
aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Instituut van publieke waarden (IPW)
Present heeft aantoonbaar impact op 
de vrijwilligers, de hulpontvangers, de 
wijk/omgeving van de ontvanger én op 
de samenleving. Dit concludeerde het 
Instituut van Publieke Waarden bij haar 
onderzoek naar de aanpak van Present.
“Een verwaarloosde leefomgeving is 
vrijwel altijd een symptoom van onder-
liggende problematiek. 
De situatie lijkt uitzichtloos, problemen 
stapelen zich op en niemand weet waar 
te beginnen. Door met groepen vrijwil-
ligers te werken aan korte intensieve 
projecten, krijgt Present het voor elkaar 
om verschil te maken in deze situaties”. 
Zo luidt één van de conclusies uit het 
rapport ‘Presenting: Present’.
De onderzoekers constateren dat 
Presentprojecten verdere escalatie van 
een situatie kunnen voorkomen doordat 
zij aansluiten bij de meest zichtbare 
en praktische problemen. Dat schept 
ruimte voor de aanpak van andere pro-
blematiek, hetgeen regelmatig leidt 

De categorie overig bestaat uit Leger des Heils, 

Philadelphia, Humanitas, Samen Doetinchem, Dorcas, Het 

Nieuwe Dijkhuis, enzovoort

tot het voorkomen en verminderen van 
zorgkosten. Het instituut heeft van een 
aantal projecten de concrete financiële 
winst voor de samenleving uitgerekend. 
Deze maatschappelijke batenanalyse 
laat zien dat slechts een paar projecten 
de samenleving al duizenden euro’s 
winst oplevert. 
“Present maakt daarmee het vrijwil-
ligerswerk van de toekomst”, is de 
slotconclusie van de onderzoekers. 



Praktijkvoorbeeld 4: 
‘Serieuze zaken’ voor kerst

Ruim zestig studenten van het 
Graafschap College sector Economie 
& Dienstverlening gingen in de week 
voor kerst praktisch aan de slag via 
projecten van Present in de gemeenten 
Doetinchem en Bronckhorst. 
Ze deden in het kader van de kerstactie 
‘Seriousbusinessforchristmas’. De stu-
denten hebben tijdens de week een 
merkbaar verschil gemaakt achter de 
voordeur van mensen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Er werd 
geschuurd, geschilderd, behang ver-
wijderd, opgeruimd, schoongemaakt, 
tuinen opgeknapt en meegeholpen in 
het Nieuwe Dijkhuis, de Dorcaswinkel 
en op zorgboerderij De Slangenburg. 

Impact vrijwilligers
De studenten hebben ervaren hoe het 
is om mee te helpen bij diverse vrij-
willigersinitiatieven en hoe een paar 
uur van hun tijd een groot verschil 
kan maken in het leven van een ander. 
Tijdens de actieweek kregen ze daar-
naast een kijkje achter de voordeur 
van mensen die ze normaal niet zo snel 
zouden ontmoeten. 

Zo maakten ze kennis met mensen met 
verstandelijke, psychische en lichame-
lijke beperkingen. Alle mensen die ze 
hebben geholpen hadden daarnaast 
erg weinig financiële middelen en geen 
of nauwelijks vrienden of familie die 
hen kon helpen.

Enkele reacties van de studenten:
“Het was een behoorlijke opdracht 
en daarom keek ik er ook echt tegen 
op. Toen ik er eenmaal was, ging het 
goed. De mannen waar we geholpen 
hebben waren ook vriendelijk en open 
waardoor de situatie een stuk leuker 
werd. De dankbaarheid daar doe je het 
voor en dat heeft me zeker een goed 
gevoel opgeleverd. Het raakte me dat 
ze eindelijk een huis hadden en dan 
krijg je er eentje in deze toestand en 
wordt gezegd:  ‘Los het maar op’.  Met 
dit project hebben we in één dag veel 
kunnen doen”. “Het project was heel 
leuk om te doen, ik vind het altijd leuk 
om mensen te helpen en iets goeds te 
doen voor een ander. Alles verliep op 
rolletjes en de bewoners hielpen zelf 
ook mee wat erg fijn was”.

Impact hulpontvangers
Alle hulpontvangers waren erg blij met 
en geroerd door de hulp die ze hebben
gekregen bij de klussen in en om hun 
huis.

Reacties van de hulpverleners:
“Mijn cliënt is erg tevreden over de 
gedane klussen. Het waren vriendelijke 
jongeren en ze hebben hard gewerkt”.
“De dag is soepel verlopen. Het contact 
met de vrijwilligers was heel positief. Er 
is hard gewerkt in relatief weinig tijd”.
“Mevrouw is erg blij met het resul-
taat, het geeft haar rust te weten dat 
ze aankomend voorjaar en zomer geen 
of nauwelijks omkijken meer heeft 
naar de voortuin. Voor haar is zoveel 
mensen over de vloer best stressvol. 
Toch vertelde ze mij dat het haar is 
meegevallen”.
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5. Samenwerking in Doetinchem

Present Doetinchem streeft naar goede 
en constructieve samenwerking met di-
verse geledingen uit de Doetinchemse 
samenleving. Kernbegrippen zijn el-
kaar kennen, elkaar weten te vinden, 
elkaar aanvullen, elkaar versterken 
en zoveel mogelijk efficiënt samen-
werken. Het kan en mag niet zo zijn 
dat ieder op zijn eigen eiland bezig is 
waardoor inefficiëntie optreedt. 
Vanuit deze samenwerkingsvisie ver-
bindt Present Doetinchem zich met 
de gemeentelijke overheid, de wo-
ningcorporatie, kerken, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, zorg-
professionals, verenigingen en andere 
sociale netwerken en organisaties. 

Professionele hulpverlening 
Present werkt altijd samen met de pro-
fessionele hulpverleners van 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 aanvul-
ling of ondersteuning moet zijn van de 
professionele zorg. Present is dus zelf 
geen hulpverlener en de hulpverlener 
houdt altijd zelf de verantwoordelijk-
heid voor de zorg van zijn/haar cliënt. 
Diverse zorg- en welzijnsorganisaties 
in Doetinchem dragen bij Present hulp-
vragen aan voor mensen die zich in een 
kwetsbare situatie bevinden en hulp 
kunnen gebruiken, burgers zonder net-
werk, financiële problemen en/of slechte 
gezondheid. 
Ruim een derde van alle hulpvragen 
kwam binnen via de buurtcoaches van 
Buurtplein BV. Ook ondersteunen zij 
nieuwkomers bij de aanmeldingspro-
cedure voor de projecten Meet&Mix en 
Meet&Connect.
Zie de cirkeldiagram onder 4.5 voor een 
overzicht van samenwerkingspartners 
rond hulpvragen.  

Maatschappelijke en welzijnsorganisaties 
Ook met de volgende organisaties 
werken we samen:
-    Vrijwilligerscentrale: 
  melden van vacatures en deelname 

aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt.
-  De Doetinchemse Uitdaging: 
  deelname aan de jaarlijkse Meet&-

Match Markt, waar met gesloten 
beurs gematcht wordt tussen be-
drijven en stichtingen/verenigingen. 
Daarnaast zorgt de Doetinchemse 
Uitdaging soms voor bemiddeling in 
materialen, zo hebben we in 2019 
een heleboel enveloppen mogen 
ontvangen.

-   Platform Meedoen en 
Ondersteuning:

  Present Doetinchem is lid van dit plat-
form waarin onderzoek wordt gedaan 
naar effectieve verbindingen met 
andere vrijwilligersorganisaties binnen 
het sociaal domein.

-   Platform Armoedebestrijding: 
  de regiomanager van Present Doetin-

chem is bestuurslid van dit platform, 
daarnaast is er een praktische 
samenwerking.

-  Coalitie Erbij: 
  Present Doetinchem is lid en vervult 

een bestuursfunctie in deze vereniging, 
samen tegen eenzaamheid. 

-   Stadskamer: 
  met de klusteams wordt nauw sa-

mengewerkt, met name rondom 
tuinonderhoud.

-  Graafschap College: 
  groepen studenten van de sector 

Economie en Dienstverlening hebben 
zich in de week voor Kerst ingezet 
bij een aantal praktische en sociale 
projecten van Present Doetinchem. 
Studenten van de sector Zorg en 
Welzijn deden via Present praktijk-
ervaring op bij hulpvragers. Er zijn 
met beide sectoren overeenkomsten 
opgesteld. 

  ISK-leerlingen van de sector Educatie 
en participatie deden mee aan het pro-
ject Meet&Connect Junior, samen met 
leerlingen van het Zone College.

-   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 sa-
menleving. Onderdeel van het project 
is het uitvoeren van vrijwilligerswerk 
door nieuwkomers. Samen Doetinchem 
en Present Doetinchem hebben een 
samenwerkingsverband om hieraan 
inhoud te geven.

-  Vluchtelingenwerk heeft dagelijks 
te maken met nieuwkomers. Zij 
leiden nieuwkomers toe naar de 
projecten Meet&Mix, Meet&Connect 
en Klets&Koek. Daarnaast verzorgt 
Vluchtelingenwerk trainings- en inter-
visiebijeenkomsten en stellen zij ruimte 
beschikbaar voor deze bijeenkomsten.

- Platform Nieuwe Nederlanders: 
  afstemming en overleg over 

initiatieven met betrekking tot de par-
ticipatie van nieuwkomers, waaronder 
toeleiding naar werk.

-  Pak An: 
  Stichting Pak An heeft Present omarmd 

als één van haar gehonoreerde initi-
atieven en steunt Present met advies, 
inzet van hun netwerk en hulp bij 
fondswerving.

- NLDoet: 
  Present Doetinchem is intermediair 

voor de landelijke NLDoet-dagen in 
maart.



Samenwerking met gemeente
De contacten met de lokale overheid zijn 
zeer goed. De gemeente Doetinchem 
ondersteunt Present met een mooie 
subsidie. Tevens zijn er afspraken met de 
BUHA over het tegen een gereduceerd 
tarief afval afvoeren voor mensen met 
beperkte financiële middelen. In 2019 
hebben twee fracties en het College van 
Burgemeester en Wethouders elk een 
project uitgevoerd.

Samenwerking met woningcorporatie
Het grootste deel van de projecten van 
Present Doetinchem vinden plaats in of 
rond woningen van Sité Woondiensten. 
Daarmee zijn Sité en Present Doetinchem 
belangrijke samenwerkingspartners van 
elkaar in het kader van de fysieke en 
sociale leefbaarheid. Onderdeel daarvan 
is de samenwerking in het kader van 
het project ‘Sociaal tuinieren’ bij deze 
woningen. Present en Sité zijn een 
meerjarige overeenkomst aangegaan, 
inclusief financiële ondersteuning.

Samenwerking ‘Sociaal tuinieren’
Zes partijen hebben de handen 
ineen geslagen om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak betreffende tuin-
onderhoud 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 struc-
tureel tuinonderhoud bij mensen die 
daartoe niet zelf in staat zijn. Alle part-
ners erkennen dat tuinonderhoud van 
belang is, bijdraagt aan leefbaarheid 
in de wijk maar ook sociaal isolement 
tegengaat. In 2019 tekenden Sité, 
Pauropus, Stadskamer Doetinchem en 
Present Doetinchem een intentieverkla-
ring om de voortgang van het project 
officieel te bekrachtigen. Present coördi-
neert het project ‘Sociaal tuinieren’.

Samenwerking met kerken
Er is groot draagvlak binnen de kerken 
voor het werk van Present Doetinchem. 
Het biedt kerkelijke organisaties mo-
gelijkheden om diaconale taken in te 
vullen en daadwerkelijk hulp te verlenen 
aan mensen in een kwetsbare situatie, 
ook buiten het eigen kerkverband. In 
2019 hebben zich negen groepen vanuit 
diaconieën en kerken ingezet. Ook zijn 
er subsidiebijdragen ontvangen, onder 
andere vanuit de Caritas en de diaconie 
van de Rooms Katholieke kerk en de 
Protestante Gemeente. Daarnaast zijn 

er collectes gehouden in diverse andere 
kerken.
Present Doetinchem is tevens partner 
van het Diaconaal Platform en verbindt 
zich middels deze contacten met de 
kerken.

Samenwerking met bedrijven
In 2019 zijn er vier projecten uitgevoerd 
door bedrijven. Daarnaast zijn er der-
tien bedrijven die Present Doetinchem 
ondersteunen met een donatie vanuit 
een bronzen, zilveren, gouden of pla-
tina partnerschap. Tevens hebben weer 
andere bedrijven materialen en kan-
toorruimte ter beschikking gesteld. Zo 
heeft Present Doetinchem in 2018 de 
beschikking gekregen over een gespon-
sorde werkplek bij innovatiecentrum De 
Steck, waar ook in 2019 weer dankbaar 
gebruik van is gemaakt.
Present wil in de toekomst meer part-
nerschappen aangaan met lokale 
ondernemingen om het draagvlak te 
versterken en hen zo de gelegenheid te 
geven om hun maatschappelijke betrok-
kenheid gestalte te geven.
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In 2019 heeft Present Doetinchem zich 
als onderstaand gepresenteerd: 
•  37 krantenartikelen in de lokale pers
•  Een artikel over Klets&Koek in het ma-

gazine van Rabobank Graafschap
•  Een aantal artikelen in bladen van di-

verse kerken 
•  Actieve bijdrage aan de vrijwilli-

gersmarkt en Meet&Match markt
•  Twitterberichten, meerdere keren per 

week
•  Facebookberichten, gemiddeld twee 

keer per week
•  Nieuwsberichten op de website www.

presentdoetinchem.nl
• Er verschenen vier nieuwsbrieven

6. Present Doetinchem in beeld
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7. Financieel draagvlak

Present Doetinchem ontving voor haar 
reguliere werkzaamheden in 2019 fi-
nanciële bijdragen van de Gemeente 
Doetinchem, het Ds. Van Dijkfonds, het 
fonds van de Duitse Ridderlijke Orde, 
Protestantse Fondsen, diverse bedrijven, 
kerken, onderwijs, en particulieren.  

Voor onze projecten Meet & Connect en 
Meet & Mix ontvingen we subsidies van 
het Oranje Fonds, het Coöperatiefonds 
Rabobank Graafschap, de Provincie 
Gelderland, het Naoberfonds, het 
Platform Meedoen en Ondersteuning, de 
gemeente Doetinchem en het onderwijs. 

Sinds 2017 ontvangt Present op basis 
van de samenwerkingsovereenkomst 
met Sité Woondiensten een financiële 
bijdrage per woning waar klussen 
worden gedaan en/of tuinonderhoud 
wordt verzorgd. 
We zijn bijzonder blij met al deze finan-
ciële ondersteuning waardoor we ons 
in kunnen zetten voor een beweging 
waarbij het vanzelfsprekend is om naar 
elkaar om te zien. 

De komende jaren zetten we sterk in op 
de versterking en verbreding van ons 
draagvlak door meerjarige financiële 

afspraken met lokale ondernemers en 
bedrijven in het kader van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. 
Hiertoe is een partnerprogramma voor 
bedrijven ontwikkeld. Tevens is er op 
onze website www.presentdoetinchem.
nl een ‘donatieknop’ ontwikkeld, zodat 
het ook voor particulieren makkelijk is 
om Present Doetinchem financieel te on-
dersteunen, eenmalig of structureel.

Toelichting staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten is ontleend 

aan de jaarrekening van 12 februari 2020. 
De jaarrekening is opgesteld conform de 

geldende wet- en regelgeving

Vanaf het boekjaar 2017 heeft Present 
Doetinchem twee separate projecten, ge-

naamd Meet & Connect en Meet & Mix, 
onder haar hoede genomen. Deze baten 

en lasten van deze projecten zijn meege-
nomen in de baten en laten van Present 

Doetinchem. 
Voor het boekjaar 2019 kan deze staat van 

baten en lasten worden gesplitst in ‘alge-
meen” met een positief resultaat ad 

€ 3.955, het project Meet & Connect met 
een positief resultaat van € 4.591 en het 

project Meet & Mix met een positief resul-
taat van € 3.556. Gezien de grote mate van 

zekerheid zijn in 2019 voor de projecten 
Meet & Connect ad. € 9.000 en Meet & 

Mix ad. € 7.500 de nog te ontvangen bate 
reeds verantwoord. 

Present Doetinchem heeft haar conti-
nuïteitsreserve kunnen verstevigen voor 
de dekking van risico’s op korte termijn 
en om zekerheid te hebben dat Present 

Doetinchem ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 

Zowel de baten als lasten over 2019 lagen 
in lijn met de begroting. 
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Naam:  Stichting Present Doetinchem 
Oprichtingsdatum: 8 januari 2014
Inschrijving KvK: 59690763 
IBAN: NL90 RABO 0313 2489 74 
Website: www.presentdoetinchem.nl 
E-mail: info@presentdoetinchem.nl
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