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Medewerkers van De Lage Landen zetten zich in op 
Zonhove. Ze hebben een hekwerk gemaakt waarop 
plantenbakken bevestigd kunnen worden, zodat ook 
bewoners in rolstoelen de planten kunnen verzorgen.



Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Present 
Eindhoven. Door middel van dit verslag willen wij u 
inzicht geven in de vele activiteiten die in 2012 hebben 
plaatsgevonden en willen wij u deelgenoot laten zijn van 
de recente ontwikkelingen van de stichting. Ook treft u in 
dit jaarverslag een financiële verantwoording aan over het 
jaar 2012. 

Dit jaar hebben we weer laten zien dat Stichting Present 
goed in staat is een brug te slaan tussen mensen die 
iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden, zoals in onze missie is verwoord. Het 
bestaansrecht van Stichting Present is inmiddels duidelijk 
bewezen.

De activiteiten van Stichting Present Eindhoven zijn in het 
afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid. Om deze groei 
verder door te kunnen zetten, zullen we nog meer een 
beroep moeten doen op vrijwilligers. Werving van vrijwilligers 
is voor ons dus een belangrijk aandachtspunt. Ook zullen 
we op zoek moeten gaan naar geheel nieuwe vormen, 
zoals bijvoorbeeld het werken met vrijwilligersgezinnen. 
De sterke groei van projecten betekent ook dat we veel 
aandacht moeten hebben voor het vinden van financiële 
bronnen, om al het werk mogelijk te maken.

Graag dank ik alle vrijwilligers die zich in het afgelopen 
jaar hebben ingezet via Stichting Present Eindhoven. 
Dank ook aan de maatschappelijke organisaties waar we 
zo goed mee hebben samengewerkt en de organisaties 
en bedrijven die ons financieel of materieel hebben 
ondersteund. Uiteraard ook veel dank aan ons eigen team, 
de mensen van Stichting Present Eindhoven. U allen maakt 
het mogelijk dat er in onze regio een beweging op gang 
komt, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend 
vinden om naar elkaar om te zien.

Jean Wiertz
Voorzitter Stichting Present Eindhoven

VOORWOORD
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1. WERKWIJZE EN DOEL
Stichting Present organiseert korte projecten voor groepen 
vrijwilligers, waarbij de vrijwilligers bepalen wat voor soort 
project zij willen doen, wanneer ze dat willen doen en 
hoeveel tijd ze daarin willen steken. Deze formule maakt 
het mogelijk dat ook drukbezette mensen, die geen tijd 
hebben voor structureel vrijwilligerswerk, bij Stichting 
Present mee kunnen doen. 

De projecten kunnen sociaal of praktisch van aard zijn. 
Sociale projecten zijn bedoeld om mensen die van zorg 
afhankelijk zijn en meestal in een instelling wonen, 
afleiding en gezelligheid te bieden en de dagelijkse sleur 
te doorbreken. Vrijwilligers stellen instellingen vaak in staat 
om activiteiten te ondernemen die normaal niet mogelijk 
zijn, zoals wandelen met bewoners of een uitstapje 
maken.

Praktische projecten zijn vaak ‘achter de voordeur 
projecten’ bij mensen thuis. Bij deze projecten gaat het 
om het bewoonbaar maken van een huis voor de nieuwe 
bewoner(s) en/of hulp bij de verhuizing. In andere gevallen 
gaat het om het opknappen en/of schoonmaken van een 
verwaarloosde woning voor de huidige bewoner(s). 

In alle gevallen gaat het bij de praktische projecten om 
mensen die zelf geen geld, geen sociaal netwerk of een 
gebrekkige gezondheid hebben en die vanwege specifieke 
problematiek begeleid worden door een hulpverlener. De 
hulpverlener loopt in het begeleidingstraject aan tegen 
een obstakel dat hij/zij alleen niet uit de weg kan ruimen 
en vraagt of Stichting Present een groep vrijwilligers in kan 
zetten om te helpen. 

De samenwerking met de hulpverlening vinden wij erg 
belangrijk. Dit geeft ons de garantie dat hulp echt nodig 
is en dat er na afloop ook een vervolgtraject is voor de 
hulpontvanger. 

Al onze projecten zijn ook bedoeld om vrijwilligers kennis 
te laten maken met de wereld van de hulpontvanger(s) en 
andersom. De ontmoeting tussen deze twee werelden is 
een belangrijk doel van onze projecten. 
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Ontmoeting tussen vrijwilligers en hulpontvangers 
is een belangrijk doel van onze projecten. Hier zijn 

medewerkers van De Lage Landen aan het lunchen 
met cliënten van Lunet zorg.

Medewerkers van Metatronics schilderen een huis voor 
jongeren die begeleid worden door Stichting Neos.



2. GROEPEN
2.1 INZET EN EFFECT
Het logo van Stichting Present laat zien dat we een brug 
slaan tussen twee groepen mensen. Ontmoeting op de 
brug is hierbij kenmerkend voor onze projecten.

Een klus blijft een klus, maar door de aanwezigheid van de 
hulpontvanger wordt het een bijzondere ervaring voor zowel 
de hulpontvanger als voor de vrijwilligers. De vrijwilligers 
maken kennis met de wereld van de hulpontvanger en dat 
verbreedt hun blik en verandert hun manier van kijken. Het 
contact met de hulpontvanger maakt vrijwilligers bewust 
van hun rijkdom, kansen en mogelijkheden en is vaak een 
stimulans voor de bereidheid om anderen te helpen. De 
hulpontvanger ervaart acceptatie en ervaart hoe het is 
om opgenomen te worden in een groep. Hij of zij wordt 
gestimuleerd om in actie te komen en ontdekt daardoor 
soms zelf te kunnen bijdragen om zijn of haar situatie te 
veranderen.

Een ander belangrijk effect is de impuls die uitgaat 
van het inzetten van een groep vrijwilligers op 
het hulpverleningsproces. Vooral verwaarloosde 
huishoudens kunnen een obstakel zijn in dit traject. In 
het hulpverleningsproces ontbreekt het vaak aan tijd en 
mankracht om het huis op te ruimen. Als door de inzet 
van een groep zo’n obstakel is weggehaald, kan de 
hulpverlener samen met de cliënt het traject vervolgen.
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Medewerkers van ASML hebben het 
dagactiveringscentrum van Zonhove geschilderd 

waardoor het frisser, vrolijker en lichter is geworden.



Twee vrijwilligers behangen een wand tijdens een 
praktisch project. 
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Stichting Present, een lot uit de loterij
Bert krijgt een enorme duw in de goede richting door de 
inspanningen van de vrijwilligers van Stichting Present. 
Zijn huisje is schoongemaakt en geschilderd oftewel 
veranderd in een paleisje.

Bert is een man van 39 jaar. Hij werkt fulltime bij Ergon 
en woont in een huurwoning in Eindhoven. Al enige jaren 
vecht hij tegen zijn verslavingen. Drie jaar geleden kreeg 
hij zijn drankgebruik onder controle, maar het lukte hem 
niet om het roken van jointjes te doorbreken. Pas enkele 
maanden geleden, onder aanmoediging van zijn vriendin, 
slaagde hij erin zijn laatste jointje te roken. Hij heeft nu al 
zes maanden niet meer geblowd.

Inmiddels zijn de vrijwilligers van Stichting Present aan 
de slag gegaan. Zij hebben zijn woning een enorme 
metamorfose gegeven. Hiermee wordt Bert gestimuleerd 
om zijn woning schoon en opgeruimd te houden. Hij is 
aangemoedigd om nog verdere wensen in zijn woning 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, zoals het versleten 
vinyl in zijn woning vervangen of het aanschaffen van een 
nieuwe eettafel. “Ik wil een normaal huisje”, zei hij laatst. 
Deze opmerking zou hij een jaar geleden niet gemaakt 
hebben. Toen was hij door het blowen afgestompt en 
ongeïnteresseerd. Nu heeft hij zelfs vrienden uitgenodigd 
om bij hem te komen eten. Voorheen had hij een geïsoleerd 
en afgesloten bestaan. Zijn sociale leven is hierdoor 
verbeterd.

Kortom: Stichting Present doet veel meer dan schoonmaken 
of schilderen. Ze geven een extra kick aan mensen, zodat 
ze de draad van hun leven weer kunnen oppakken.
Namens Bert hiervoor hartelijk dank.
 
Tineke,
Ambulant begeleider bij Polikliniek Lunetzorg

2.2 HERKOMST
Ook dit jaar zijn de meeste vrijwilligers die zich in 2012 
hebben ingezet, afkomstig uit kerken. Veel vrijwilligers 
uit kerken melden zich aan omdat Stichting Present de 
mogelijkheid biedt om in hun eigen dorp of stad iets te 
betekenen voor mensen die van hulp afhankelijk zijn. 
Omdat Stichting Present aansluit bij de mogelijkheden 
van de vrijwilliger, wordt praktisch diaconaat mogelijk 
voor iedereen. Een bijkomend voordeel is dat mensen in 
kerken vaak al in groepen georganiseerd zijn en met een 
bestaande groep meedoen aan een project.

De toenemende belangstelling vanuit bedrijven 
houdt verband met de groeiende belangstelling voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en 
maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Steeds 
meer bedrijven zetten zich in voor de lokale samenleving. 
Stichting Present heeft het netwerk en de ervaring om voor 
bedrijven zinvolle en passende projecten te organiseren.



De basisformule van Stichting Present is het inzetten van 
groepen vrijwilligers. Vaak gaat het om het inzetten van 
al bestaande groepen. Om ook individuele vrijwilligers de 
mogelijkheid te bieden zich via Stichting Present voor de 
samenleving in te zetten en om ook hun aanbod optimaal 
te benutten, hebben we flexbeleid ontwikkeld. Als het 
mogelijk is, vormt Stichting Present uit het individuele 
aanbod, nieuwe vaste groepen, die regelmatig een project 
aanpakken. 

In 2012 hebben we gewerkt met twee vaste flexgroepen, 
die samen 28 praktische projecten hebben uitgevoerd. 
Ook op de flexpool hebben we regelmatig een beroep 
gedaan als een groep versterking nodig had, of als we een 
dringende hulpvraag hadden. De vaste flexgroepen zijn 
voor ons van belang omdat we zo beschikken over een 
voorspelbaar aanbod. De flexpool stelt ons in staat om 
aan dringende hulpvragen op korte termijn te voldoen. 

Ook de Vrienden van Present, zeven vriendinnen die 
samen een groep vormen, hebben weer veel mensen, die 
van zorg afhankelijk zijn, een heerlijke ontspannen middag 
bezorgd. Zij voeren eens in de zes weken een sociaal 
project uit.

JAAR PRAKTISCHE SOCIALE

2007 27 5

2008 44 16

2009 70 31

2010 85 31

2011 96 32

2012* 118 45

Soort projecten

*Twee gecombineerde projecten
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Vrienden van Present verzorgen de koffie tijdens een 
sociaal project.

Een vrijwilliger, van een vaste flexgroep, die 
regelmatig een schilderproject aanpakt.
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JAAR BEGROOT BEGELEID GEREALISEERD* UREN PERSONEN

2007 20 32  30 790 151

2008 50 60 60 2412 414

2009 90 101  97 3322 704

2010 125 116 110 3404 764

2011 100 129 127 4187 821

2012 119   161** 155 4801     1040***

* Soms wordt een geheel voorbereid project op het laatste moment afgezegd. Projecten tellen wel mee, vrijwilligers niet.

** 150 van deze projecten zijn uitgevoerd in Eindhoven 

*** Aantal kerkelijke vrijwilligers: 624, kerkelijke vrijwilligers uit bedrijven niet meegeteld.

JAAR VOLWASSENEN JONGEREN GEZIN/FAMILIE FLEXGROEPEN*

2007 19 13 - -

2008 45 7 1 7

2009 65 23 - 13

2010 66 27 1 22

2011 83 19 - 25

2012    147**    15** - 28

* Vaste groepen die gevormd worden vanuit het individuele aanbod van mensen.

** Één gezamelijk project met volwassenen en jongeren.

JAAR ALLOCHTONE 
VROUWEN

BEDRIJVEN KERKEN M.O.’S POLITIEK STUDENTEN/
SCHOLIEREN

GEMENGDE 
GROEPEN

2007 - - 18 - 2 7 5

2008 1 17 36 - 2 2 2

2009 - 22 47 - 3 14 15

2010 - 26 45 - - 17 28

2011 10 16 41 5 - 9 46

2012 14 12     60/4* - 2      9/1*     64/1*

* Grijze aantallen zijn groepen die zich wel aangemeld hebben maar van wie het project op het laatste moment afgeblazen werd.

Aantal groepen en gerealiseerde projecten; aantal werkuren en aantal personen: 

Categorieën

Herkomst groepen



3. SAMENWERKING IN EINDHOVEN
3.1 KERKEN
Net als in voorgaande jaren, maakt een groot aantal 
kerkelijke gemeenten in Eindhoven gebruik van de 
mogelijkheden die Stichting Present biedt om diaconaal 
aanwezig te zijn in de eigen stad. In 2012 hebben zestig 
vrijwilligersgroepen uit verschillende kerken zich via 
Stichting Present Eindhoven ingezet. Het aantal kerken 
waaruit de kerkelijke groepen komen is gelijk gebleven met 
vorig jaar: veertien kerken in Eindhoven en omstreken. 

Tijdcollecte
In 2012 is voor het eerst een tijdcollecte georganiseerd in 
één van de kerken waarmee Stichting Present Eindhoven 
contact heeft, namelijk in de Nederlands Gereformeerde 
Kerk. Gezien de positieve reactie en vele aanmeldingen 
die deze tijdcollecte heeft opgeleverd – meer dan tachtig 
mensen hebben aangegeven zich een dag(deel) in te 
willen zetten bij een project – kan gezegd worden dat 
deze tijdcollecte een succesvolle manier is om mensen te 
stimuleren zich op te geven voor een project. Een groot 
deel van de vrijwilligers die de collecte heeft opgeleverd, 
kon zich inzetten tijdens de jaarlijkse Interkerkelijke 
Presentdag. De mensen die niet op deze dag ingezet 
konden worden, zijn op een later moment ingezet. 

Eind 2012 heeft eenzelfde tijdcollecte plaatsgevonden 
in de PKN Veldhoven, tevens met een positief resultaat: 
meer dan veertig mensen hebben aangegeven zich bij 
een praktisch of sociaal project in te willen zetten. De 
tijdcollecte lijkt daarmee een succesvol instrument te zijn 
om gemeenteleden te motiveren zich op te geven voor een 
project. In de toekomst zal dit vaker worden ingezet. 

Interkerkelijke Presentdag 
In 2012 heeft opnieuw een Interkerkelijke Presentdag 
plaatsgevonden in de vastentijd. Op deze dag hebben 
bijna zeventig gemeenteleden vanuit de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
Eindhoven-Best, de Evangelische Baptistengemeente 
Het Baken, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische 
Gemeente De Lichtstad zich ingezet. Tien praktische 
projecten hebben plaatsgevonden, waarbij onder andere 
is geverfd, schoongemaakt, getuinierd en grofvuil is 
afgevoerd. Drie sociale projecten hebben plaatsgevonden, 
waarbij activiteiten met ouderen zijn georganiseerd. De 
Interkerkelijke Presentdag is opnieuw als succesvol ervaren 
en zal in maart 2013 weer worden georganiseerd.
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Vrijwilligers in actie tijdens de Interkerkelijke 
Presentdag.
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Vooruitblik 
We zijn blij dat Stichting Present binnen zoveel kerken in 
Eindhoven en omstreken inmiddels een bekende naam 
is geworden. Steeds meer gemeenteleden weten ons te 
vinden in hun zoektocht naar de manier waarop diaconaat 
buiten hun eigen kerk kan worden vormgegeven. Ook 
merken we dat er vanuit de gemeente Eindhoven positief 
wordt aangekeken tegen de betrokkenheid van kerken bij 
hun omgeving. In de ontwikkelingen rondom WIJeindhoven 
wordt de betrokkenheid van gemeenteleden onderling 
herkend als kostbaar. We hopen dat kerken in de komende 
jaren ook buiten de kerkmuren steeds meer actief betrokken 
zullen zijn bij de hulpbehoevenden. Stichting Present kan 
bij deze ontwikkeling een belangrijke rol spelen. We zullen 
ook in het nieuwe jaar doorgaan met het versterken van de 
banden die we reeds hebben met de kerken en het zoeken 
naar nieuwe contacten met geloofsgemeenschappen.  

3.2 STUDENTENVERENIGINGEN
We hebben contact met vier studentenverenigingen in 
Eindhoven: Ichtus, VGSEi, Tint en Navigators. Regelmatig 
voeren studenten samen een project uit. In 2012 waren 
zeven kringen van studentenvereniging Ichtus actief en 
één kring van VGSEi. Door omstandigheden hebben er in 
2012 geen groepen van Tint meegedaan. In juni 2013 gaat 
de eerste groep van Navigators aan de slag.

3.3 MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Stichting Present Eindhoven werkt nauw samen met 
maatschappelijke organisaties, zodat het aanbod van 
de groepen goed terechtkomt en de inzet van een 
groep binnen het hulpverleningstraject past. Zowel bij 
de voorbereiding, als bij de uitvoering van de projecten, 
is een goede samenwerking met de maatschappelijke 
organisatie van groot belang. Tijdens het hele proces geldt 
dat Stichting Present verantwoordelijk is voor de vrijwilligers 
en de organisatie van het project. De hulpverlener blijft 

Studenten schilderen een locatie van het 
Leger des Heils.

verantwoordelijk voor de hulpontvanger. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor een goed verloop van het project.

In 2012 zijn de eerste stappen gezet voor een betere 
verbinding tussen professionele en informele zorg, om zo 
burgerparticipatie te stimuleren. Stichting Present heeft 
meegedraaid in de WIJeindhoven bijeenkomsten over dit 
onderwerp. Deze werden door de gemeente georganiseerd. 
Verder is er overleg geweest met de GGzE en Stichting 
Neos over de aansluiting van Stichting Present op de 
nieuwe organisatiestructuren van beide organisaties.



Nieuwe contacten zijn er in 2012 gelegd met een aantal 
zorgcentra van Vitalis (locaties Engelsbergen, Theresia, 
Vonderhof en Brunswijck) en met twee locaties van 
Archipel (Landrijt en Passaat). Bij verschillende van 
deze zorgcentra zijn inmiddels vrijwilligersgroepen actief 
geweest. 
In Veldhoven zijn er contacten gelegd met SWOVE, Aert 
Swaens, Dommelregio, Zuidzorg en De Boei.

In 2012 zijn er dertig verschillende maatschappelijke 
organisaties betrokken geweest bij projecten van Stichting 
Present Eindhoven. Binnen al deze organisaties heeft 
Stichting Present een contactpersoon. 

Stichting Present draait mee in het Netwerk Informele Zorg 
dat in Eindhoven functioneert en dat door de gemeente 
gefaciliteerd wordt. Dit netwerk dient om de onderlinge 
afstemming en samenwerking te bevorderen en komt 
minimaal vier keer per jaar bij elkaar. 

3.4 WONINGCORPORATIES
Een groot deel van onze praktische projecten zijn 
‘projecten achter de voordeur’ in particuliere huishoudens. 
Het merendeel van deze projecten wordt uitgevoerd 
in woningen van één van de vier Eindhovense 
woningcorporaties. Met drie van de vier corporaties 
onderhouden we al een aantal jaren een relatie. Met 
Domein en Woonbedrijf hebben we afspraken gemaakt 
over structurele financiële ondersteuning en van Trudo 
ontvingen we een vaste vergoeding per uitgevoerd project 
in één van hun woningen. In juli 2012 hebben we ook met 
Wooninc. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor de duur van één jaar.
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Verdeling projecten over woningcorporaties: 

WONING-
CORPORATIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Woonbedrijf 10 17 39 16 42 41

Trudo 4 8 6 22 14 40

Wooninc. 3 3 3 2 11 9

Domein 6 7 6 14 12 7

Eigen woning - - - 7 - 3

Aert Swaens - 3 - 2 - 1

Newomij - - - - - 1

Vestia - - - - - 1

Volksbelang - - - - 1

De Zaligheden, 

Eersel

- - 1 - - -

Domein/Trudo 

(Straatproject)

1 - - - - -

Woonbedrijf 

Oirschot

- - 1 - - -

n.v.t.* - - - 41 50 57

Onbekend 1 1 3 12 - -

* sociaal project of praktisch project in instelling of opvanghuis.

3.5 BEDRIJVEN
Steeds meer bedrijven zoeken mogelijkheden om in het 
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) hun medewerkers op projectbasis vrijwilligerswerk 
te laten doen. Stichting Present heeft de expertise in huis 
om deze projecten goed te begeleiden. In 2012 hebben 
we voor acht verschillende bedrijven één of meerdere 
projecten georganiseerd.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Medewerkers van het bedrijf De Lage Landen, krijgen 
twee dagen betaald verlof als zij minimaal twee dagen 
vrijwilligerswerk doen. Bij de start van dit traject organiseerde 
dit bedrijf een vrijwilligersmarkt waar werknemers kennis 
konden maken met veel verschillende maatschappelijke 
organisaties. In 2012 hebben we voor vijf verschillende 
teams van De Lage Landen een maatschappelijke activiteit 
georganiseerd. 

Één team was zelfs twee aansluitende dagen beschikbaar. 
We hebben een leuk afwisselend programma samengesteld 
waarin mensen met een beperking, die begeleid worden 
door Lunet zorg, centraal stonden. De eerste dag bestond 
het programma uit praktische activiteiten op de boerderij en 
daarnaast sociale activiteiten in het ontmoetingscentrum 
van Eckartdal. De tweede dag hebben zij onder andere 
kennis gemaakt met de medewerkers van keramiekatelier 
De Drie-ster. Na een gezamenlijke lunch met de 
medewerkers, die allemaal een verstandelijke beperking 
hebben, zijn ze samen aan de slag gegaan in het 
keramiekatelier.

Vijfenzestig medewerkers van ASML schilderden op een 
middag een aantal ruimten van het dagactiveringscentrum 
en het restaurant van Zonhove in Son en Breugel. Zij sloten 
deze activiteit af met een barbecue. Toon van Gerwen van 
schildersbedrijf Verhoef heeft ons bij dit schilderproject 
met raad en daad bijgestaan. 

Op Toon deden we de afgelopen jaren nooit tevergeefs 
een beroep. Regelmatig gaf hij advies over de aanpak 
van een schilderproject. Als het nodig was stelde hij ook 
materialen ter beschikking. Hij was altijd geïnteresseerd in 
onze projecten en had een warm hart voor mensen in nood. 
Toon was al een paar jaar ernstig ziek en is in het najaar 
van 2012 overleden. In hem missen we een betrokken en 
meelevend partner die altijd voor ons klaarstond. 

In 2012 waren er ook weer bedrijven die ons steunden met 
advies en materialen. Ard van Harten gaf regelmatig advies 
over de aanpak van een schilderproject en zorgde vele 
malen voor goede verf tegen een gunstige prijs. Harmen 
Sytsma van CSM Works hielp ons ook weer regelmatig 
bij het onderhoud van de website en bij hovenier Piet-Jan 
Hazenoot kunnen we altijd terecht voor advies over de 
aanpak van een verwaarloosde tuin. Ook begeleidde hij 
zo nu en dan een groep vrijwilligers bij het bestraten van 
een tuin, waardoor we inmiddels over een goed opgeleide 
tuinbestratingsgroep beschikken.

Op uitnodiging van de gemeente Veldhoven namen we 
ook deel aan de beursvloer. Deze activiteit heeft als doel 
om de relatie en interactie tussen het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke organisaties te stimuleren en vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. Het was voor ons ook een 
mooie gelegenheid om (nader) kennis te maken met een 
aantal maatschappelijke organisaties uit Veldhoven.

Een medewerker van De Lage Landen aan het 
schilderen, samen met cliënten van Lunet zorg in 

keramiekatelier ‘De Driester’. 



4. INTERNE ORGANISATIE
Samen met een adviseur van de Sesamacademie hebben 
we in 2011 nagedacht over de taakverdeling binnen 
het operationele team, de rol van het bestuur en de 
taakverdeling tussen de coördinator en het bestuur. We 
hebben verwachtingen uitgesproken en opnieuw afspraken 
gemaakt. Ook hebben we nagedacht over het aantal 
projecten dat we in 2012 uit zouden kunnen voeren en hoe 
we verdere groei in de toekomst op kunnen vangen.
We waren tot de conclusie gekomen dat we, gezien 
de huidige omvang van de formatie en onze manier 
van werken, in 2012 120 projecten uit zouden kunnen 
voeren. Dat we toch 160 projecten uitgevoerd hebben, 
is mede te danken aan de extra vrijwillige inzet van onze  
medewerkers.

Naast de structurele subsidie, ontvingen we van de 
gemeente Eindhoven ook subsidie om maatregelen te 
nemen om de groei op te vangen. We ontvingen een 
waarderingssubsidie ten behoeve van vrijwilligers en 
subsidie in het kader van deskundigheidsbevordering. Van 
de waarderingssubsidie organiseerden we onder andere 
een gezellige bijeenkomst voor onze vaste vrijwilligers 
met een buffet dat verzorgd werd door Caro Niang in 
samenwerking met Rita’s Kitchen, de cateringservice van 
Stichting Neos. De subsidie om groei op te vangen werd 
onder andere gebruikt om folders te maken om individuele 
vrijwilligers te werven, die projecten uit willen voeren en/of 
de uitvoering van een project willen begeleiden. 
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Het bestuur van Stichting Present in actie voor een 
cliënt van de GGzE samen met de casemanager 

Gerard van der Velden (uiterst rechts).
           Bestuursleden v.l.n.r.: Kitty Hesen, Stephan 

Bodde (inmiddels vertrokken), Jean Wiertz en 
Rolf Derks.

De subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering 
werd besteed aan een opleiding tot MBO-intermediair 
en een cursus time-management voor individuele 
teamleden. 

In oktober 2012 hebben we officieel afscheid genomen van 
onze voorzitter Gerard Knibbe. Gerard is vanaf de start, als 
voorzitter van het bestuur, bij Stichting Present Eindhoven 
betrokken geweest. Gerard is ernstig ziek maar leeft op 
afstand nog steeds mee. 

Voor de zomervakantie hebben we kennis gemaakt met 
Jean Wiertz, rector van het Eckart college in Eindhoven en 
het Pleincollege in Nuenen. Jean was bereid om de taken 
van Gerard over te nemen. We zijn erg blij dat we in hem 
een goede voorzitter gevonden hebben. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5. NIEUWE ONTWIKKELINGEN
5.1 UITBREIDING NAAR RANDGEMEENTEN
De maatschappelijke organisaties en woningcorporaties 
waarmee Stichting Present samenwerkt, hebben vaak 
Eindhoven en omstreken als werkgebied. De afgelopen 
jaren kwamen er via die organisaties regelmatig vragen 
om hulp uit de randgemeenten van Eindhoven. Het 
afgelopen jaar hebben we daardoor ook een aantal 
projecten gedaan in een paar randgemeenten, waaronder 
Best, Geldrop, Son en Veldhoven. Als we in een plaats 
structureel projecten doen, willen we ook zorgen voor een 
lokaal financieel draagvlak en willen we ook investeren 
in het opbouwen van een lokaal netwerk met vrijwilligers 
en maatschappelijke organisaties. In Veldhoven zijn 
we in 2012, met steun van de gemeente Veldhoven en 
woningcorporatie Aert Swaens, van start gegaan met het 
opbouwen van een netwerk en het uitvoeren van projecten. 
In Helmond zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is 
om daar een zelfstandige stichting op te richten. 

5.2 AANBOD VAN BEDRIJVEN
In 2012 hebben we twaalf projecten gedaan met bedrijven in 
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Bij het organiseren van projecten voor bedrijven spelen 
andere aspecten een rol dan bij reguliere groepen. Het 
gaat vaak om grote groepen, die op één locatie aan de 
slag willen. Bovendien hebben bedrijven vaak een budget 
beschikbaar dat gebruikt kan worden voor het invullen 
van de programma’s van sociale projecten en voor het 
aanschaffen van materialen. Naast de ideële motieven, zijn 
PR en teambuilding vaak ook belangrijk. Verder zijn er bij 
bedrijven mogelijkheden om partnerovereenkomsten aan 
te gaan, of een vergoeding te vragen voor het organiseren 
van maatschappelijke activiteiten. Ook het afgelopen 
jaar bleek dat we de expertise in huis hebben om deze 

projecten te begeleiden. De ontwikkeling van programma’s, 
die vooral voor bedrijven aantrekkelijk zijn, is nog in volle 
gang. Het beleid om ook de financiële aspecten van deze 
samenwerking goed te regelen, wordt steeds concreter. 
Het toenemend aantal projecten met bedrijven vergt 
additioneel personeel en middelen vanuit de bedrijven. In 
de komende tijd moet dit nog verder uitgewerkt worden. 

5.3 PROJECT MET ALLOCHTONE VROUWEN
Om de paar weken heeft een groep allochtone vrouwen 
(onder andere uit Marokko, Rusland en Eritrea) een sociaal 
project gedaan via Stichting Present Eindhoven. Eerst 
wordt er gewandeld met bewoners van verzorgingstehuis 
de Kronehoef en daarna wordt er gezellig met deze 
bewoners koffie gedronken.
Wegens taalproblemen is betaald werk vaak (nog) niet 
mogelijk voor deze groep vrijwilligers. Ze vinden het fijn 
om op deze manier toch maatschappelijk betrokken te 
zijn en zo iets voor een ander te betekenen. Ook is het 
voor hen, soms naast een inburgeringscursus, een goede 
mogelijkheid om de Nederlandse taal te oefenen.
In 2012 zijn er in totaal veertien projecten met allochtone 
vrouwen geweest. 
 

Allochtone vrouwen wandelen regelmatig met 
bewoners van de Kronehoef.
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6. FINANCIEEL DRAAGVLAK

Een gezellig bijeenkomst voor de vaste vrijwilligers 
van Stichting Present Einhoven. Het buffet werd 

verzorgd door Caro Niang i.s.m. Rita’s Kitchen, de 
cateringservice van Stichting Neos. 

In 2012 was Stichting Present bijna geheel aangewezen 
op lokale financiële bronnen. De verschuiving van 
startsubsidies uit landelijke fondsen naar lokale financiering 
is compleet. Het palet van gelijke financiering vanuit de 
diverse partijen, waarmee we samenwerken, is echter 
nog niet op orde. De financiering vanuit het bedrijfsleven 
behoeft aandacht. 
Ondanks dit, zijn we in 2012 in staat geweest om weer 
meer projecten uit te voeren dan in het jaar hiervoor. Echter 
met een te zwaar beroep op extra (onbetaalde) inzet van 
eigen personeel. De financiële verantwoording vindt u op 
de laatste pagina’s.

Landelijke fondsen
In 2012 hebben we geen nieuwe subsidies meer 
ontvangen van de landelijke fondsen. Wel vond in 2012 
de eindafrekening van de bijdrage van het Oranjefonds 
voor het opstarten van Stichting Present Eindhoven in de 
voorgaande jaren plaats.

Provincie
Via Stichting Present Nederland ontvingen we de 
afgelopen jaren subsidie van de provincie Brabant om 
uitbreiding naar de randgemeenten, het ontwikkelen en 
overdraagbaar maken van het flexbeleid en het inzetten 
van flexgroepen mogelijk te maken. In 2012 vond ook de 
eindafrekening van deze subsidie plaats.

Gemeente Eindhoven
De activiteiten van Stichting Present sluiten aan bij de 
visie van de gemeente Eindhoven, ten aanzien van het 
stimuleren van het vrijwilligerswerk in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). In 2012 
ontvingen we structurele subsidie voor de reguliere 

activiteiten, een éénmalige subsidie om maatregelen te 
nemen om de groei op te vangen, een waarderingssubsidie 
ten behoeve van vrijwilligers en subsidie in het kader van 
deskundigheidsbevordering. 

Gemeente Veldhoven
In 2011 zijn we voor het eerst in gesprek gegaan met de 
gemeente Veldhoven. De gemeente was heel enthousiast 
en de doelstellingen en activiteiten van Stichting Present 
sloten prachtig aan bij het welzijnsbeleid. In overleg met de 
gemeente hebben we een actieplan opgesteld om ook in 
Veldhoven de noodzakelijke netwerken op te bouwen. Voor 
2012 kregen we subsidie van de gemeente Veldhoven en 
een donatie van woningcorporatie Aert Swaens. Inmiddels 
hebben we een aantal projecten uitgevoerd en zijn we 
enthousiast ontvangen door de PKN, die al een paar 
groepen vrijwilligers heeft ingezet. Ook hebben we contact 
gelegd met een aantal maatschappelijke organisaties en 
hebben we deelgenomen aan de eerste beursvloer in 
Veldhoven. 
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Woningcorporaties
Met Domein en Woonbedrijf hebben we een meerjarige 
overeenkomst afgesloten. Zij ondersteunden ons ook in 
2012 met een bijdrage. Als tegenprestatie voert Stichting 
Present Eindhoven projecten uit in hun woningen en 
organiseren we op aanvraag maatschappelijke activiteiten 
voor medewerkers van deze corporaties. Met Trudo hebben 
we afspraken gemaakt over een financiële bijdrage per 
project. En sinds juli 2012 hebben we ook met Wooninc. 
een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van één 
jaar.

Particulieren en bedrijven
In 2012 is er in diverse kerken voor Stichting Present 
gecollecteerd en hebben we verschillende giften 
ontvangen. Van Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek 
van de Kleine Lindt ontvangen we jaarlijks een donatie. 
Daarnaast hebben ook een paar bedrijven ons financieel 
gesteund. We zijn blij met dit lokale draagvlak, dat ons in 
staat stelt onze stads- en dorpgenoten in nood te helpen.

Het is nu eind maart 2013 en we hebben dit jaar al 47 
projecten gerealiseerd. Dat betekent dat we ook dit jaar 
groei kunnen verwachten. We staan opnieuw voor de 
uitdaging om te zorgen dat de vraag om hulp en het 
aanbod van vrijwilligers in balans blijft en dat er voldoende 
financieel draagvlak is om de groei op te vangen.

Om groei mogelijk te maken, moeten we investeren in het 
bestaande netwerk van vrijwilligers en in nieuwe vormen 
van vrijwilligerswerk. We gaan ons richten op het werven 
van nieuwe (groepen) vrijwilligers door contact te leggen 
met parochies en het opstarten van een pilot waarbij we 
gezinnen benaderen om als gezin iets te betekenen voor 
mensen die van hulp afhankelijk zijn. 

7. VOORUITBLIK Op donderdag 28 februari 2013 is Stichting Present 
Eindhoven gestart met de pilot “Gezinnen: Present!”. Drie 
gezinnen zijn benaderd om dit jaar een project te doen; 
een gezin met jonge kinderen, een gezin met kinderen 
op de basisschool en een gezin met tieners. In de rest 
van Nederland zijn al verschillende Presentstichtingen 
bezig met gezinsprojecten. Nu sluit Stichting Present 
Eindhoven zich hierbij aan. De methodiek die gebruikt 
wordt om de gezinnen te begeleiden bij hun project, 
is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor 
Samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool 
Zwolle). Deze nieuwe methodiek was in 2012 de eerste 
vorm van family volunteering in Nederland.
Stichting Present Eindhoven hoopt in 2013 de pilot 
gezinsprojecten met succes uit te kunnen voeren, zodat 
daarna nog veel meer gezinnen aan de slag kunnen 
gaan. 

De tuinbestratingsgroep onder leiding van hovenier 
Piet-Jan Hazenoot (uiterst links).
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8. SAMENSTELLING TEAM & 
BESTUUR
TEAM
Algemeen coördinator:          Conny Bareman 06 36 261 524 / 06 36 367 082
Contactpersoon maatschappelijke organisaties:   Els van Wolfswinkel 06 22 836 121
Contactpersoon kerken:           Aletta Freese 
Groepenbegeleiders:           Lidy Scheele
             Conny Bareman
             Els van Wolfswinkel
             Aletta Freese 
Vrijwillige ondersteuning   
Groepenbegeleider :           Patricia van der Meulen 
Groepenbegeleider:           Marline de Bruijn
Groepenbegeleider :           Lilian Spaninks      
Groepenbegeleider en 
administratieve ondersteuning:           Tea Verstraten  
    
BESTUUR  
Voorzitter:            Jean Wiertz
Secretaris:             vacature 
Penningmeester:           Rolf Derks 
Algemeen lid:             Kitty Hesen

Links: Lidy Scheele
Midden boven: Conny Bareman
Midden onder: Aletta Freese  
Rechts: Els van Wolfswinkel
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BIJLAGE JAARREKENING 2012

FINANCIËLE VERANTWOORDING
31-12-12 31-12-11 31-12-12 31-12-11

OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG

€ € € €

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Vorderingen 10.026 20.175 Stichtingskapitaal 0 0

Liquide middelen 30.674 6.987 Continuïteitsreserve 8.990 6.631

40.700 27.162 Bestemmingsreserve 2.806 2.806

11.796 9.437

Vreemd Vermogen

Voorzieningen 8.550 2.777

Kortlopende schulden 20.354 14.948

28.904 17.725

Totaal 40.700 27.162 Totaal 40.700 27.162

BALANS PER 31.12.2012  

2012 Begroting 
2012

2011

€ € €

Som der baten 125.837 128.000 96.803

Personeelskosten 102.959 92.500 82.162

Overige lasten 20.743 35.500 16.223

Som der lasten 123.702 128.000 98.385

Saldo baten en lasten bedrijfsvoering 2.135 0 -1.582

Financiële baten en lasten 224 0 457

Resultaat 2.359 0 -1.125

Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Mutatie continuïteitsreserve 2.359 0 -1.125

Onttrekking / Toevoeging stichtingskapitaal 0 0 0

2.359 0 -1.125

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Algemeen
Voor een beter inzicht zijn vergelijkende cijfers van vorderingen, 
schulden en resultaatbestemming van 2011 aangepast. Dit heeft 
geen effect op het totale eigen vermogen, noch op het resultaat van 
2011.

Vorderingen
Het verschil tussen toegezegd bedrag en ontvangen bedrag van 
onze geldverstrekkers wordt onder vorderingen in de balans vermeld, 
evenals vooruit betaalde kosten, debiteuren en de nog te ontvangen 
rente-inkomsten over het afgelopen jaar. 

Eigen Vermogen
Het Stichtingskapitaal is door verliezen uit het verleden 
tenietgedaan. De continuïteitsreserve is in 2008 gevormd vanuit 
resultaatbestemming, als een reserve om voor de toekomstige 
projecten te garanderen dat aan verplichtingen ten aanzien van 
medewerkers ten minste één jaar kan worden voldaan. Het verlies 
van 2011 is ten laste van deze reserve geboekt en het resultaat van 
het jaar 2012 is hieraan toegevoegd.
In 2009 is een bestemmingsreserve gevormd i.v.m. bestemde 
giften.

Vreemd vermogen
In de balans zijn onder de kortlopende schulden naast crediteuren 
enkele overlopende posten opgenomen. Voorts zijn enkele 
voorzieningen opgenomen voor verplichtingen t.a.v. het personeel, 
voortvloeiend uit de CAO Welzijn.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
Baten

De baten zijn in 2012 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2011. 
Vanuit Gemeente Eindhoven hebben we naast de structuursubsidie, 
ook enkele stimuleringssubsidies mogen ontvangen. 

2012 Begroting
2012

2011

€ € €

Gemeente Eindhoven 38.470 30.000 30.000

Randgemeenten 5.000 10.000 0

Woningbouwcorporaties 34.062 35.000 25.000

(Innovatie)fondsen 29.117 35.000 32.650

Bedrijven 13.824 10.000 4.911

Overige opbrengsten 5.364 8.000 4.242

125.837 128.000 96.803

Vanuit de Gemeente Veldhoven mochten we ook een bijdrage 
ontvangen om activiteiten aldaar op te bouwen. Bijdragen vanuit 
Woningcorporaties kwamen met behulp van twee extra corporaties 
op begroot niveau. Eindafrekening vanuit het Oranje fonds en 
vanuit de Provincie Brabant via Stichting Present Nederland voor 
Innovatieprojecten compenseerden in 2012 het terugvallen door niet 
toekennen van geplande andere (Innovatie)fondsen. Ook in 2012 
mochten we extra incidentele giften ontvangen.

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten

2012 Begroting
2012

2011

€ € €

Salarissen 74.611 75.000 65.018

Werkgeverslasten, etc. 22.587 15.000 14.258

Overige personeelskosten 5.761 2.500 2.886

102.959 92.500 82.162

2012 kende een stabiel team. De personeelsbezetting aan het 
eind van 2012, is net als aan het eind van 2011, 1,8 FTE. In 2011 
is gedurende het jaar de bezetting met 0,4 FTE uitgebreid. De 
personeelskosten zijn hierdoor in 2012 hoger.  Mede door meer inzet 
van vrijwillige groepsbegeleiders,  niet opgenomen vakantiedagen 
en een hoger eigen risico (voorziening) zijn de kosten in 2012 verder 
toegenomen.

Overige lasten
2012 Begroting

2012
2011

€ € €

Organisatiekosten 15.059 12.500 9.303

Kantoorkosten 1.832 8.000 1.852

PR/Fondsenwerving 3.861 15.000 5.068

20.743 35.500 16.223

In het jaar 2012 hebben we door verdere toename van het aantal 
projecten hogere organisatiekosten, die deels werden vergoed. De 
kantoorkosten, PR en Fondsenwerving zijn in 2012 wederom veel 
lager dan begroot en bleven zelfs lager dan in 2011, doordat door 
tijdgebrek meerdere plannen niet gerealiseerd konden worden. 
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