Inleiding: Een complimentje
Tijdens de Presentdagen januari 2018 sprak Ben Tiggelaar. Hij geeft voor
bedrijven boeiende presentaties over leiderschap en marketing. Persoonlijk
ben ik geen liefhebber van dit soort praatjes. Je wordt even gemotiveerd, maar
het meeste zakt snel weg en we gaan weer over tot de orde van de dag of
vallen terug in oude patronen.
Dit keer werd ik verrast door de inhoud van Ben.
Hij had zich uitstekend voorbereid en ging in op de
4 speerpunten van Present voor de komende 4
jaar.
Hij gaf tips en complimenten.
Een compliment is voor elk mens belangrijk. Onze
vrijwilligers zijn vaak mensen die dat ook goed
kunnen.
Geen oordeel geven over de persoonlijke
omstandigheden van de mensen die hulp kunnen
gebruiken, maar juist benoemen wat goed is.
Het afgelopen jaar kreeg ik zelf een heel groot
compliment.
Het heeft mij goed gedaan.
Ik nodig u uit nodigt om mensen die hulp kunnen
gebruiken een compliment te geven. Dat kan door
samen met uw vrienden, buren of collega’s een
dag of dagdeel vrij te maken en aan de slag te gaan.
Zeker weten dat u van ons een complimentje ontvangt.
Ik neem mij voor om in 2018 meer complimentjes uit te delen.
Ik begin direct: alle 784 mensen die zich in 2017 hebben ingezet: u heeft
meegewerkt om Dordrecht, Papendrecht en omgeving een beetje mooier te
maken. Bedankt!
Alle sponsors, donateurs, bedrijven en fondsen: u heeft Present Dordrecht dit
jaar veel stress bespaart: we sluiten het jaar 2017 zonder verlies.
HEEL ERG BEDANKT!
In het jaarverslag van 2017 kunt u nog veel meer complimentjes lezen. Veel
plezier.
Anita Stigter
Coördinator.
PS: Helpt u mee om 2018 tot een complimenteus Present jaar te maken?

1. Missie, visie en werkwijze
Missie en visie
Stichting Present Dordrecht en stichting Present Papendrecht zijn actief sinds
september 2009. Onze missie is een brug te slaan tussen mensen die willen
geven en mensen die geholpen kunnen worden. Vanuit deze missie zetten
groepen mensen uit Dordrecht en Papendrecht en omgeving zich in ten dienste
van de samenleving. Onze visie is een beweging op gang te brengen waarbij
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. We willen
meedenken met grote vraagstukken als armoede en eenzaamheid. We willen
mensen met elkaar verbinden.
Werkwijze
Present legt verbindingen tussen groepen en maatschappelijke organisaties.
Steeds meer organisaties kennen de werkwijze van de stichting. Doordat we
aanbodgericht werken blijken mensen bereid om zich jaarlijks in te zetten. Op
het aanbod van de groep zoekt Present een passend project. Voor de projecten
doet Present een beroep op maatschappelijke organisaties op zowel het gebied
van wonen, zorg als welzijn. Deze organisaties kennen de hulpvraag en passen
de aangeboden hulp in, in het door hen uitgezette hulpverleningstraject.
Omdat de hulp vaak aangeboden wordt aan mensen in kwetsbare situaties
vraagt de begeleiding van de groepen professionele aansturing. Stichting
Present heeft daarvoor een coördinator in dienst die kennis heeft van de
sociale kaart en ervaring in maatschappelijk werk.

2. Vaste vrijwilligers
Inmiddels hebben we een aantal mensen die zich vaker en flexibel inzetten om
mensen te helpen. Zo is er een speciale klusgroep met en voor statushouders
actief. Een gemengde groep van vertrouwde vrijwilligers die samen met
statushouders nieuwe bewoners van Dordrecht helpen met klussen in huis. Het
is een win-win project. De statushouders leren Nederlands spreken en hebben
bezigheden naast de taallessen die ze volgen. De nieuwe bewoners krijgen
direct contact met mensen die al meer bekend zijn met de stad en ze krijgen
hulp met verven, laminaat leggen of kasten in elkaar zetten.
Twee zussen zijn ook speciaal: Anne en Antje. Zij zijn zeer gemotiveerd om
mensen te helpen met opruimen en schoonmaken.
Dit doen ze met veel takt en wijsheid. Het lukt hen
om met humor en plezier een huis weer helemaal
fris en opgeruimd te krijgen. Moet er nog een
nieuwe bank komen? O, dat regelen we ook wel
even!
Op kantoor is Margreet nog actief. Alle statische
gegevens en diagrammen heeft zij gemaakt. Ze is
heel nauwkeurig en is ook verantwoordelijk voor
de matching van sociale projecten.

3. Onze vrijwilligers
Wederom zijn we trots op al onze vrijwilligers. Dit jaar kregen we een heel
speciale vraag: Kan Present voor 150 medewerkers van de Sociale Dienst
Drechtsteden een ochtend vrijwilligersprojecten organiseren.
Binnen een paar maanden werd de vraag gesteld of er ook 250 mensen mee
konden doen.
Het was een uitdaging voor ons: 250 vrijwilligers op 1 ochtend tegelijkertijd
aan de slag.
Dat gaat niet vanzelf. We hebben met heel veel organisaties samen gewerkt:
Zorginstellingen, Maatschappelijk werk, Sociaal Teams, Wooncorporaties.
Alle medewerkers hebben een bijzondere ochtend gehad.

Maar . . . het is gelukt!
Tijdens de afsluitende lunch werden verhalen gedeeld en kwam de vraag aan
de directie: Volgend jaar weer?
Tot onze grote vreugde was het antwoord JA. Wij gaan wederom ons best
doen voor deze enthousiaste groep.

Doelstelling 2017: 120 projecten
Resultaat 2017: 140 projecten.
Aantal vrijwilligers: 784
Aantal vrijwilligersuren: 4310 uur

4. Type projecten:
De projecten registreren we in 5 categorieën:
Sociaal, Klussen, Tuin, Schoonmaken, Praktisch

Uit overzicht blijkt dat er een redelijk gelijke verdeling is in ons aanbod.
Groepen kiezen zelf wat het beste bij hen past. Kinderen en tieners zijn over
het algemeen meer betrokken bij sociale projecten. We koppelen hen aan
ouderen, mensen die eenzaam zijn.
Onze vrijwilligers zijn divers. Vriendengroepen, groepen uit kerken,
flexwerkers en oproepkrachten voor verhuizingen.
Ook dit jaar zijn de jongeren zeer actief.
Het aanbod van tieners en ook het aantal scholen wat Present inschakelt voor
dienende ervaringen is toegenomen.
Het Wartburg Dordrecht, De Lage Waard Papendrecht, De Foundation
Hardinxveld en Avans Breda hebben allemaal meerdere groepen kennis laten
maken met vrijwilligerswerk.
Nog steeds zijn de exbrandweermannen
uit Oud-Alblas actief
voor Present
Dordrecht.
Samen hebben zij heel wat
voornamelijk alleenstaande moeders en
ouderen blij gemaakt met het
bestraten en
ophogen van achtertuinen
en paden of het
toegankelijk maken van
volledig dicht
gegroeide jungle
tuinen. Het is een groot
voorrecht dat
zij zich zo vaak inzetten. We
zijn ook
ontzettend dankbaar dat zij altijd
bereid zijn
groot materiaal als container,
grijpers,
vrachtwagen, boomzagen,
bosmaaiers en trilmachines gratis
beschikbaar stellen om de klussen tot een
volmaakt
resultaat te volbrengen.

5. Waar zetten de vrijwilligers zich in
De inzet van de vrijwilligers is voornamelijk in Dordrecht en Papendrecht.
Het afgelopen jaar komen er steeds meer vragen uit de omliggende plaatsen.
Dit door onze naamsbekendheid en doordat organisaties die in Dordrecht actief
zijn ook elders werken.

6. Contact met de gemeente Dordrecht en Papendrecht
In 2017 heeft Present in diverse bijeenkomsten die de gemeenten
organiseerde mbt statushouders en armoede deelgenomen. In deze
bijeenkomsten mochten we een bijdrage leveren aan het inventariseren en
benoemen van de problemen. In vervolgbijeenkomsten werd Present
uitgenodigd om mee te denken of ideeën te opperen om de problemen aan te
gaan pakken. De samenwerking met de gemeente, SDD en diverse
Maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een meerjarig actieplan.

6. Samenwerking met Maatschappelijke Organisaties
In het overzicht ziet u met welke maatschappelijke organisaties wij
samenwerken. Dat zijn er veel. Present bied aan bijna alle instellingen in de
regio Drechtsteden groepen die zich eenmalig inzetten. Onder diverse
instellingen groeperen we al de instellingen die 1x per jaar een groep
ontvangen. Ook een enkele maatschappelijke organisatie vraagt soms
eenmalig hulp voor een cliënt. Die staan ook vermeld onder divers.

Uit de lijst kunt u opmaken dat Present een groot sociaal netwerk heeft. Op
hen kunnen wij een beroep doen als een grote groep tegelijkertijd zich wil
inzetten zoals de SDD.

Maatschappelijke Organisatie
Sociale teams
Leger de Heils
Vivenz
Woonbron
Vrouwenpvang
ASVZ
Trivire
Crabbehoff
BWI
Vluchtelingenwerk Dordrecht
Present
De Wieken
Merwebolder
Parkhuis
De Hoop
Mee Dordrecht
Sterrenlanden
Swinhove
Voedselbank
Vluchtelingenwerk Papendrecht
BW Yulius
Vreedonk
Waalburcht
Woonkracht 10
Diverse zorginstellingen eenmalig

Aantal
17
12
11
9
9
9
8
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21

8. Samenwerking vrijwilligersorganisaties
Present ziet altijd kansen om met anderen samen te werken. Die
samenwerking blijkt dan ook vaak een win-win situatie voor mensen die hulp
kunnen gebruiken.
Met Stichting Anders hebben we diverse projecten aangepakt. Van een
onbewoonbaar verklaarde woning na een brand is weer een zeer bewoonbaar
huis gemaakt door de inzet van bedrijven via Stichting Anders en de inzet van
vrijwilligers van Present. Stichting Urgente Noden (SUN) heeft hier ook de
nodige financiële ondersteuning gegeven. Door deze samenwerking hebben
we kunnen voorkomen dat de bewoner de woning zou moeten verlaten, omdat
deze niet meer voldeed aan het principe dat de woning bewoonbaar moest zijn.
U kunt zich voorstellen dat veel leed en kosten zijn bespaart door de inzet van
bedrijven, vrijwilligers en de maatschappelijke organisatie.
Verder konden we samen met de Huisraadbank mensen goede spullen
bezorgen die noodzakelijk zijn voor een gezond en leefbaar huis en bed.
De contacten met Schuldhulpmaatje, Kledingbank, Voedselbank Papendrecht,
Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SHIVPA) zijn
versterkt. We weten elkaar goed te vinden en onze kennis en kunde te delen.

9. Organisatie
De stichting Present Dordrecht beschikt over een bestuur, een coördinator en
een operationeel team.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën, het beleid naar de toekomst,
het personeelsbeleid en speelt een rol in het vertegenwoordigen van de
stichting naar buiten toe. De coördinator is het aanspreekpunt voor het
bestuur en woont alle bestuursvergaderingen bij.
Eind 2017 bestaat het bestuur uit:
Wim de Haan (voorzitter)
Roel Plieger (penningmeester)
Ineke van Heusden (secretaris)
Thomas Goldschmeding

De coördinator van Stichting Present Dordrecht en Papendrecht is Anita Stigter
De coördinator wordt ondersteund door een operationeel team. De praktische
taken van het team, inclusief bezetting, zijn:
• Ondersteuning in de begeleiding van groepen: Margreet Hoeijenbos
• Website en PR: Marian Rodenburg
• Administratieve ondersteuning: Margreet Hoeijenbos
• Klusploeg Vluchtelingen: Annemarie Borst (tot juli 2017)
•

Fondswerving: Eline Ebbers (tijdelijk)

10. Huisvesting
Vorig jaar konden we vermelden dat we kantoor ruimte hadden gevonden.
Helaas moesten we deze na 1 jaar weer verlaten, omdat de verhuurder een
andere bestemming had gevonden voor ons kantoortje.
We zijn erg blij dat we heel snel weer tijdelijk onderdak vonden in het
Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.
De coördinatoren van het DAC en Present delen samen een kantoorruimte.
Voor 2018 is het bestuur op zoek naar een duurzame oplossing: een kantoor
waar we voorlopig een paar jaar kunnen blijven.

11. Financiën
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-dec-17

31-dec-16

Liquide middelen

€ 10.070

€ 6.604

Kapitaal

€ 4.399

€ 4.252

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Loonbelasting

€

494

€

503

Nog te betalen bedragen

€

177

€ 1.849

Voor uit ontvangen bedragen

€ 5.000
€ 5.671

€ € 2.352

Resultaat rekening 2017
INKOMSTEN

Begroot

Werkelijk

Particulieren

€ 10.500

€ 7.384

Kerken

€ 5.000

€ 9.280

Stichtingen

€ 16.500

€ 11.000

Overigen
Totaal

€
€ 32.000

€ 11.569
€ 39.234

Personeelskosten

€ 34.300

€ 31.750

Huisvestingskosten

€ 2.450

€ 1.850

Autokosten

€ 1.600

€ 1.351

Algemene kosten

€ 5.900

€ 3.890

Financieringskosten

€ 250

€ 245

Totaal

€ 44.500

€ 39.086

RESULTAAT

€ -12.500

€ 148

UITGAVEN

