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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Bestuursverslag

Inleiding

Graag legt het bestuur van Stichting Present Eindhoven door middel van dit document 

verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2016.

2016 was voor Present Eindhoven een belangrijk jaar. We vierden ons tienjarig bestaan. Al tien jaar 

lang werken we vanuit dezelfde visie: we geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten 

voor de ander en voor de samenleving, maar we denken dat zij vaak een steuntje in de rug nodig 

hebben om daadwerkelijk tot actie te komen. Present wil de schakel, de brug, zijn tussen de 

vrijwilligers en de mensen die dringend hulp nodig hebben. Door betrokkenheid te organiseren, helpt 

Present mee aan het vergroten van de sociale cohesie. Daarnaast is er echter zonder meer ook een 

economische winst. De projecten die door de vrijwilligers van Present worden gedaan, kosten 

volgens een recent onderzoek van Eelke Blokker minder dan 1/3 van het bedrag wat zou moeten 

worden uitgetrokken als het werk door anderen zou worden gedaan.

Om zo goed mogelijk in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen én de organisatie daarbij 

passend in te richten, hebben bestuur en team in 2016 met elkaar nagedacht over de strategische 

richting voor de komende jaren. We hebben een strategisch plan opgesteld met een aantal duidelijke 

doelen:

1. We willen een stabiele organisatie worden met een heldere taakverdeling en 

verantwoordelijkheid;

2. We willen nog bekender worden in Eindhoven en omgeving (bij gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, burgers, kerken, scholen, bedrijven en service clubs);

3. We willen nog meer vrijwilligers bereiken en ook nieuwe doelgroepen motiveren;

4. We willen een financieel gezonde organisatie zijn.

Voor een deel zijn deze doelen al gerealiseerd, andere zaken zijn volop in ontwikkeling en zullen in 

het jaar 2017 hun definitieve beslag krijgen.

Met 10 jaar Present kijken we dus niet alleen met tevredenheid en trots terug op wat we in de 

afgelopen 10 jaar hebben bereikt, maar kijken we nog meer vooruit naar de toekomst. We hebben er 

alle vertrouwen in dat Present Eindhoven een toekomstbestendige organisatie is die ook in de 

komende decennia  haar rol zal spelen in Eindhoven en omgeving.

Jean Wiertz

Voorzitter Stichting Present Eindhoven

Activiteitenverslag 2016

Inzet en effect

In 2016 zijn er 141 groepen vrijwilligers ingezet waarvan 126 in Eindhoven. De overige 15 groepen 

zijn ingezet in de randgemeenten.

Van de 141 groepen hebben 104 groepen een praktisch project uitgevoerd en 37 een sociaal project. 

De 104 groepen die een praktisch project uitgevoerd hebben zijn op 76 verschillende adressen 

ingezet. 7 daarvan (154 vrijwilligers) zijn ingezet bij 3 verschillende instellingen. De overige 97 

groepen (418 vrijwilligers) op 73 verschillende particuliere adressen. Op 19 particuliere adressen 

werd meerdere keren een groep ingezet.
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De 418 vrijwilligers die ingezet zijn bij de particuliere huishoudens hebben 135 medeburgers die door 

gebrek aan netwerk, geld en/of gezondheid op hulp van vrijwilligers aangewezen waren geholpen 

met het onderhoud van huis of tuin of een verhuizing. Vaak betekende de hulp een steuntje in de rug 

bij het maken van een nieuwe start.

De instellingen of organisaties waar meerdere groepen vrijwilligers werden ingezet die een sociaal 

project uitvoerden waren het AZC, Neos, Archipel, Vitalis en SWZ (Zonhove). 

Met NLdoet, op 11 en 12 maart, zijn 9 groepen ingezet waarvan 2 groepen afkomstig waren van 2 

verschillende bedrijven. In totaal deden 58 vrijwilligers mee. De helft van de vrijwilligers was 

afkomstig uit het bedrijfsleven.

Omdat NLdoet dit jaar heel vroeg viel hebben we een aparte tuinendag georganiseerd;20 vrijwilligers 

hebben toen samen 4 tuinen opgeknapt.

Samenwerking

We zien een duidelijke toename van de hulpvragen die ingediend worden door de sociale wijkteams 

van Wijeindhoven. Van 6 in 2013, 17 in 2014, 30 in 2015 liep dat aantal op tot 45 in het afgelopen 

jaar. Dat betekent dat van de 97 groepen die ingezet zijn op particuliere adressen de hulpvraag in 45 

gevallen ingediend is door Wijeindhoven. Naast Wijeindhoven dienden GGzE, Impegno, Leger des 

Heils, Lunetzorg en SWZ meerdere hulpvragen in.

De vrijwilligersorganisatie die actief zijn op het gebied van informele zorg werken samen binnen een 

nieuwe structuur onder naam Stedelijk Vrijwilligers Overleg (SVO). Binnen het SVO werken wij samen 

met de volgende organisaties: Vrijwillige Hulpdienst (VHD), Humanitas, Rode Kruis, MEE, Go4it  

jongeren coaching en Zonnebloem. Samen zijn we verantwoordelijk voor het Infopunt Inzet 

Thuisvrijwilligers dat door de VHD wordt bemand. Bij dit informatie- en adviespunt kunnen 

hulpverleners terecht als ze voor hun cliënten op zoek zijn naar ondersteuning door vrijwilligers en zij 

door het bos de bomen niet meer zien.

Present is samen met de VHD initiatiefnemer van een project om de samenwerking tussen de sociale 

wijkteams van Wijeindhoven en de Informele Zorg te verbeteren. Het project bestaat uit een kick off 

bijeenkomst waar de 8 deelnemende organisaties zich kort presenteren, gevolgd door een aantal 

casuïstiekbesprekingen in de subteams in de weken daarna. Als pilot is dit project in december 2016 

gestart in Woensel Noordoost. De pilot verloopt succesvol en uitbreiding richting team Strijp-

Meerhoven en team Toegang staan inmiddels op het programma.

Naast de al genoemde samenwerking met Wijeindhoven e.a. maatschappelijke organisaties en de 

samenwerking met andere organisaties op het gebied van informele zorg hebben we ook in

2016 samengewerkt met drie van de vier Eindhovense woningcorporaties: Woonbedrijf, Wooninc en 

Thuis. Vrijwilligers van Present helpen huurders die van hulp van vrijwilligers afhankelijk zijn met het 

onderhoud van hun huis of tuin of bij een verhuizing. De woningcorporaties ondersteunen Present 

met een bijdrage per project dat wij uitvoeren in een pand van de betreffende corporatie. Trudo 

geeft aan dat zij een eigen oplossing hebben voor de problemen waar de andere corporaties een 

beroep op Present doen en werkt dus niet met ons samen. 

Present organiseerde ook maatschappelijke activiteiten voor werknemers van 8 verschillende 

bedrijven of instellingen. Met de ASML foundation gingen we een samenwerkingsovereenkomst aan. 

Werknemers van ASML krijgen 1 dag betaald verlof om vrijwilligerswerk te doen. Als ze zich via 

Present inzetten krijgt Present daarvoor een bijdrage per werknemer.

Tien jaar Present in Eindhoven

En tot slot hebben we het 10 jarig bestaan van Present Eindhoven op 10 0ktober uitgebreid gevierd 

met onze partners en de vrijwilligers. ’s Middags hebben we voor al onze partners een receptie 

georganiseerd met een informatief blok waarin we hen geïnformeerd hebben over het reilen en 

zeilen van Present in verleden, heden en toekomst. ’s Avonds heeft  de theatergroep van Neos een 

toneelstuk opgevoerd waarbij de spelers, cliënten van Neos, het publiek een kijkje gaven in de 
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wereld van dak- en thuisloze medeburgers. Een doelgroep waar we bij Present in de dagelijkse 

praktijk regelmatig mee in aanraking komen. 
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa     

Inventaris 1.575  2.065  

 1.575  2.065

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0  2.110  

Pensioenpremies 957  0  

Overige vorderingen 9.921  6.132  

  10.878  8.242

Liquide middelen 60.714 48.797

 73.167  59.104

31 dec 201531 dec 2016
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

31 dec 201531 dec 2016

PASSIVA

Kapitaal

Continuïteitsreserve  50.770  33.876  

Bestemmingsreserve 370  370  

  51.140  34.246

Voorzieningen

Overige voorzieningen 4.188  4.026  

 4.188  4.026

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers  1.741  4.791  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.501  3.625  

Pensioenpremies 0  3.500  

Overige schulden 12.597  8.916  

  17.839  20.832

  73.167  59.104

8



Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2016
 

 Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

 € € €

Opbrengsten     

Bijdrage woningcorporaties 26.500 29.500 25.000

Subsidie gemeente 68.500 78.500 62.000

Fondsbijdrage 5.000 6.400 2.950

Overige opbrengsten 5.500 8.112 4.014

Giften en donaties 7.500 4.667 10.782

Totaal opbrengsten 113.000 127.179 104.746

Totaal baten   113.000  127.179 104.746

Lasten

Lonen en salarissen 66.236 68.307 61.975

Sociale lasten 10.418 10.783 10.164

Pensioenen 5.961 6.121 5.762

Overige personeelskosten 10.500 5.145 -1.370

Afschrijvingen materiële vaste activa 500 490 292

Accomodatiekosten 2.030 1.710 1.251

Kantoorkosten 600 778 695

Communicatiekosten 1.000 1.442 2.375

Activiteitskosten 5.470 3.985 957

Algemene kosten 10.135 11.558 7.576

Totaal lasten   112.850  110.319 89.677

  150  16.860 15.069

Financiële baten & lasten -150  34 -29

     

Saldo van baten en lasten  0  16.894 15.040

    

Resultaatbestemming

Toevoeging continuïteitsreserve 16.894 15.040

Onttrekking/Toevoeging bestemmingsreserve 0 0

16.894 15.040
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 

Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte

van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

het moment van ingebruikname. De afschrijving op inventaris bedraagt 5 jaar

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen aan het boekjaar toe te rekenen baten inclusief 

subsidies, donaties en interest en de aan het boekjaar toe te rekenen lasten. De baten worden verantwoord

 in het jaar  waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde 

kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Present 

Eindhoven de condities voor ontvangst kan aantonen.
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2016

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2016

€  

Inventaris

Aanschaffingen 2.454

Cum. afschrijving -389

Boekwaarde begin 2.065

(Des)investeringen 0

Afschrijvingen -490

Mutaties -490

Boekwaarde einde 1.575

Afschrijvingspercentage : 20%

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2016 31 dec 2015

€ €

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 250 2.110

Voorziening dubieuze debiteuren -250 0

0 2.110

Pensioenpremies   

Pensioenen 957 0

  957 0

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 65 3.063

Waarborgsom 0 100

Te ontvangen rente 181 19

Te ontvangen subsidie 3.925 2.950

Te ontvangen bijdrage woningcorporaties 5.750 0

9.921 6.132

Liquide middelen
31 dec 2016 31 dec 2015

€ € 

ING rekening-courant 435 1.637

ING spaarrekening 60.279 47.160

60.714 48.797
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Kapitaal

2016 2015

€ €

Continuïteitsreserve

Beginsaldo 33.876 18.836

Bestemming resultaat boekjaar 16.894 15.040

50.770 33.876

De continuïteitsreserve betreft een reserve om voor de toekomstige projecten te garanderen dat verplichtingen 

ten aanzien van medewerkers ten minste een half tot één jaar voldaan kunnen worden. Vanuit het positieve 

resultaat 2016 is middels resultaatbestemming een verdere bijdrage aan de continuïteit mogelijk gemaakt.

Bestemmingsreserve

Beginsaldo 370 2.306

Bestemming resultaat boekjaar 0 -1.936

370 370

Deze reserve is gevormd vanuit bestemde giften en wordt gemuteerd vanuit de bestemming aan gerelateerde

projecten.

Voorzieningen

2016 2015

€ € 

Overige voorzieningen

Boekwaarde begin 4.026 0

Dotatie/onttrekking 162 4.026

Mutaties 162 4.026

Boekwaarde einde 4.188 4.026

Dit betreffen verplichtingen vanuit de cao Zorg en Welzijn. 
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Kortlopende schulden  

31 dec 2016 31 dec 2015

€ € 

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 1.741 4.791

1.741 4.791

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.501 3.625

3.501 3.625

Pensioenpremies

Pensioenpremies 0 3.500

0 3.500

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.680 2.421

Reservering vakantiedagen en overuren 5.147 4.370

Nog te betalen accountantskosten 3.125 1.664

Nog te betalen kosten 1.645 461

12.597 8.916
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

 Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Opbrengsten

Bijdrage woningcorporaties 26.500 29.500 25.000

Subsidie gemeente 68.500 78.500 62.000

Fondsbijdrage 5.000 6.400 2.950

Overige opbrengsten 5.500 8.112 4.014

Giften en donaties 7.500 4.667 10.782

113.000 127.179 104.746

De baten waren in 2016 aanzienlijk hoger dan in 2015 en begroot voor 2016. Vanuit Gemeente Eindhoven

hebben we in 2016 naast de oorspronkelijke subsidie nog een aanvulling mogen ontvangen omdat we veel

meer projecten gingen doen dan de norm van 100. Van Gemeente Veldhoven mochten we 

voor 2016 geen bijdrage meer ontvangen om een netwerk op te bouwen en projecten uit te voeren 

in Veldhoven.Dat was ook niet meer begroot.

Met de Woningcorporaties hebben we samenwerkingsovereenkomsten. Bijdragen zijn in 2016 gestegen, 

omdat meer projecten voor hen werden uitgevoerd.

Vanuit meerdere fondsen hebben we dit jaar een bijdrage mogen ontvangen, derhalve een stijging t.o.v. 2015. 

Overige opbrengsten zijn in 2016 gestegen, omdat we konden starten met samenwerkingsverbanden 

met bedrijven, en meerdere projecten konden worden uitgevoerd.

Giften en Donaties bleven in 2016 achter op begroting en inkomsten vorig jaar. Eind 2015 zijn we gestart 

met het werven van vaste donateurs (fannoten), maar dit kwam in 2016 nog niet echt op de rit.

Eind 2015 hebben we een deel van de bestemde giften laten vrijvallen, omdat gerelateerde projecten 

op eerdere jaren betrekking bleken te hebben.

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 56.614 57.727 55.323

Reservering vakantiegeld 4.529 4.699 4.426

Reservering vakantiedagen 0 777 992

Ziekengeld ontvangen 0 0 -3.723

Einde jaarsuitkering 5.093 5.104 4.957

66.236 68.307 61.975

Sociale lasten

Sociale lasten 10.418 10.783 10.164

10.418 10.783 10.164

Pensioenen

Pensioenpremies personeel 5.961 6.121 5.762

5.961 6.121 5.762
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

 Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Overige personeelskosten

Reis-en verblijfskosten 1.000 843 1.054

Opleidingskosten 3.000 190 0

Vrijwilligersvergoedingen 2.500 3.950 2.100

Dotatie voorziening personeelskosten 0 162 -4.524

Overige personeelskosten 4.000 0 0

10.500 5.145 -1.370

De personeelsbezetting is per eind 2016 evenals eind 2015 1,4 FTE. Voor een beter financieel draagvlak

is de bezetting teruggebracht naar 1.4 FTE per 01.01.2015. In 2016 is de inzet van vrijwillige

groepsbegeleiders verder toegenomen. Mede door een uitkering ziekengeld waren de salariskosten

in 2015 lager. Eerder opgebouwde voorziening eigen risico wachtgeld kon vanuit de gewijzigde 

CAO in 2015 worden afgebouwd. De afbouw is verwerkt onder de werkgeverslasten. Daarentegen

 moest de voorziening eigen risico Ziektewet in 2016 lichtelijk naar boven worden gecorrigeerd.

Overige personeelskosten bleven achter op begroting, doordat voor de interne reorganisatie 

en opleiding in 2016 grotendeels Present Nederland is ingeschakeld, die voor de jaarbijdrage 

(zie algemene kosten) een en ander op zich hebben genomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 500 490 292

500 490 292

Accomodatiekosten

Huur 2.030 1.620 1.251

Lokatiekosten en zaalhuur 0 90 0

2.030 1.710 1.251

Kantoorkosten

Porti 0 224 212

Telefoon en internet 600 499 483

Automatiseringskosten 0 55 0

600 778 695

Communicatiekosten

Representatie 1.000 551 1.378

Communicatie 0 730 108

Website 0 0 22

Drukwerk 0 161 867

1.000 1.442 2.375

16



Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

 Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Activiteitskosten

Voorziening dubieuze debiteuren 0 250 0

Materiaalkosten 1.500 3.735 957

Overige activiteitskosten 3.970 0 0

5.470 3.985 957

Algemene kosten

Administratiekosten 3.600 5.023 3.504

Verzekeringen 0 122 122

Overige algemene kosten 85 0 0

Bijdrage Stichting Present Nederland 3.950 3.961 3.950

Jubileumkosten 2.500 2.452 0

10.135 11.558 7.576

Toelichting overige kosten

In het jaar 2016 zijn de totale overige lasten gestegen, in lijn met de begroting. Activiteitskosten waren 

hoger door 2 grote projecten waarbij materiaalkosten werden voorgeschoten. Deze zijn verrekend.

De administratiekosten waren hoger in 2016 door hogere accountantskosten a.g.v striktere wettelijke eisen.

De kantoorkosten zijn vanaf 2015 iets gestegen door het gaan huren van kantoorruimte.

PR en Fondsenwerving bleef door tijdgebrek achter op  begorting en daarmee ook lager dan 2015.

In 2016 hadden we ons 10-jarig jubileum. Uitgaven waren in lijn met de begroting.

Financiële baten & lasten

Rentelasten rekening courant banken 150 -34 29

150 -34 29
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Present Eindhoven verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2016

mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 

deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 

en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 

het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 

middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eindhoven,

    -    - 2017

Voorzitter

J.P.H.M. Wiertz

Secretaris

C.L.M. Hesen

Penningmeester

R.A.H. Derks
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