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In 2013 werkten we regelmatig samen met Stichting Neos. 

Met NLdoet namen vrijwilligers en bewoners van de 

Kwartelstraat enthousiast deel aan een persussieworkshop. 

Ook hebben we veel mensen die door Stichting Neos 

werden opgevangen, geholpen met het bewoonbaar maken 

van hun nieuwe huis. 



Het hele sociale domein is in beweging en het antwoord 

van Eindhoven daarop heet WIJeindhoven. WIJeindhoven 

staat voor het versterken van de sociale basisstructuur, 

ontkokering van de professionele organisaties en werken 

met wijkgerichte generalistenteams, de zogenaamde 

Wijeindhoventeams. WIJeindhoven staat voor het 

bevorderen van participatie en zelfredzaamheid en 

erkennen en herkennen van eigen kracht en samenkracht.

WIJeindhoven staat ook voor het versterken van de 

informele zorg, waar een beroep op gedaan kan worden in 

situaties waar de eigen kracht of de kracht van het eigen 

sociale netwerk tekortschiet.

Stichting Present Eindhoven maakt deel uit van het 

netwerk informele zorg en heeft in 2013 ook regelmatig 

samengewerkt met de WIJeindhoventeams.

Alle veranderingen in het maatschappelijk veld, inclusief 

de andere manier van subsidie aanvragen, waren 

aanleiding om ons intensief te bezinnen op onze rol en 

positie in het maatschappelijk veld en om kritisch te kijken 

naar de manier waarop wij werken en samenwerken met 

anderen. We zijn ons opnieuw bewust geworden van de 

meerwaarde van onze projecten: het inzetten van groepen 

vrijwilligers en het betrekken van de mensen die we helpen 

bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten. We 

zijn opnieuw gemotiveerd om ook het netwerk van de 

hulpontvanger, hoe beperkt dat ook is, in te schakelen.

Ook dit jaar hebben we weer veel projecten uitgevoerd, 

veel vrijwilligers de mogelijkheid geboden om zich in te 

zetten voor medeburgers en daardoor veel mensen 

praktische hulp of sociale ondersteuning geboden.

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het 

reilen en zeilen van Stichting Present Eindhoven in 2013. 

We hopen dat u het met instemming en plezier zult lezen. 

Wij dagen u uit om samen met ons,  ook in 2014, een 

hecht netwerk te vormen, dat toegankelijk is voor eenieder 

die praktische hulp of sociale ondersteuning kan bieden 

en voor eenieder die (tijdelijk) praktische hulp of sociale 

ondersteuning nodig heeft. 

Ten slotte wil ik iedereen bedanken die er mede voor 

gezorgd heeft dat Stichting Present Eindhoven in 2013 

heeft kunnen doen waar zij voor staat: samen met u een 

beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen 

het normaal vinden om naar elkaar om te zien.

Conny Bareman,

Coördinator Stichting Present Eindhoven

VOORWOORD

3/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



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 of te organiseren die 

normaal niet mogelijk zijn, zoals wandelen met bewoners 

of het organiseren van een creatieve workshop.

Bij praktische  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. 
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Na een dag hard werken was de hele tuin betegeld.
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2. ORGANISATIE
Stichting Present Eindhoven bestaat uit een bestuur 

dat vier leden telt, allen vrijwilligers en daarnaast een 

operationeel team. De coördinator geeft leiding aan het 

operationele team en is de schakel tussen bestuur en 

team. 

De functie van secretaris binnen het bestuur was en is 

vacant. Het bestuur kwam in 2013 tien keer bij elkaar en 

vergaderde ook tweemaal met het team om de plannen 

voor de jaren 2013 en 2014 te bespreken.

Het operationele team bestond dit jaar, net als vorig jaar, uit 

een kernteam en vier vaste vrijwillige groepenbegeleiders. 

Het kernteam wordt gevormd door vier medewerkers, die 

samen op contractbasis voor 64 uur per week betaald 

worden. Naast deze 64 uur zetten zij zich gezamenlijk 

minimaal 14 uur per week extra in op vrijwillige basis. Bij de 

uitvoering van de projecten wordt het kernteam bijgestaan 

door de vier vaste vrijwillige groepenbegeleiders. Samen 

begeleidden deze vier groepenbegeleiders de uitvoering 

van 50 van de 176 projecten. Één van de vrijwillige 

groepenbegeleiders ondersteunt het kernteam bij het op 

orde houden van de registratie.
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3.  GROEPEN

De toenemende belangstelling voor 

werknemersvrijwilligerswerk 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.

‘Tsjonge, willen ze dat? Da’s fijn’
 “Ik trof in augustus 2013 de volgende situatie aan: een 

86-jarige vrouw en haar neef van 67 jaar, met beiden 

lage verstandelijke vermogens, woonden samen in een 

verwaarloosd huis. Zwerfkatten en een muizenplaag 

hebben het huis zwaar vervuild en vanwege de sterke 

urinelucht van de katten, is het bijna niet mogelijk om 

langer dan een half uur binnen te zijn. Bovendien zijn er 

geen mantelzorgers die de twee kunnen helpen en heeft 

mevrouw op dat moment een wond die nodig verzorgd 

moet worden. Speciale huishoudelijke hulp wordt 

ingezet om het enigszins leefbaar te maken. Daarnaast 

wordt contact gelegd met de woningcorporatie, die een 

gelijkvloers appartement toewijst. Maar hoe te verhuizen? 

De 86-jarige vrouw en haar neef kunnen dat absoluut niet 

zelf organiseren. 

Ik schakel Stichting Present in, die een groep mannen, 

collega’s, aan ons koppelt. Het werd een bijzondere 

ontmoeting. De teamleider van een bedrijf, netjes gekleed, 

staat in het zwaar vervuilde huis, waar hij uitlegt aan 

mevrouw en meneer wat maatschappelijk ondernemen 

in de praktijk betekent en dat dit ook goed is voor 

teambuilding. Op de vraag van mijn enigszins dove cliënt 

‘Wat zegt-ie?’ leg ik uit dat deze meneer haar samen met 

nog wat kantoormensen komt helpen verhuizen. ‘Tsjonge, 

willen ze dat? Da’s fijn.’ Hier kwamen werelden bij elkaar… 
indrukwekkend.

3.1 HERKOMST 

Het aantal vrijwilligers dat afkomstig is uit de kerken groeit 

nog steeds gestaag, maar ook steeds meer anderen weten 

Stichting Present Eindhoven te vinden en maken gebruik 

van de mogelijkheden die Stichting Present biedt om in 

hun eigen dorp of stad iets te betekenen voor mensen die 

van hulp afhankelijk zijn. 



De groep vrijwilligers was zeer positief over hun 

(teambuildings)activiteit en haalde aan het einde van de 

verhuizing zelfs taart. Alle vrijwilligers gingen gezellig en 

respectvol om met mijn cliënten en zullen zich ongetwijfeld 

gerealiseerd hebben dat ook deze situatie een onderdeel 

is van onze samenleving. Als hulpverlener kom je soms 

in contact met mensen die geen familie hebben, in een 

sociaal isolement zijn geraakt en die voor praktische hulp 

in of rond hun huis afhankelijk zijn van vrijwilligers. Het is 

fijn dat je dan een gerichte hulpvraag neer kan leggen bij 
Stichting Present.”

Anita de Putter, wijkverpleegkundige bij ZuidZorg
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Andere bijzondere groepen die dit jaar één of meerdere 

projecten uitgevoerd hebben zijn: medewerkers van 

gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven en leden 

van Lions Club Eindhoven Host. 

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 2013 hebben we gewerkt met één vaste flexgroep,  die 
zeventien praktische projecten heeft 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 flexgroep is voor ons van belang omdat we zo 
beschikken over een voorspelbaar aanbod, de flexpool om 
aan dringende hulpvragen op korte termijn te voldoen.

De Vrienden van Present, zeven vriendinnen die samen 

een groep vormen, hebben ook dit jaar weer veel mensen 

die van zorg afhankelijk zijn een heerlijke ontspannen 

middag bezorgd. Zij voeren eens in de zes weken een 

sociaal project uit.

Het verhuisproject werd uitgevoerd door collega’s van ASML.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



3.2 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 

werd er gewandeld met bewoners van verzorgingstehuis 

de Kronehoef en daarna werd 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 2013 hebben er op deze 

manier in totaal vijftien projecten plaatsgevonden.

Door het vinden van werk, het starten van een taalcursus of 

door langdurige ziekte, konden een aantal vrijwilligers niet 

meer deelnemen aan deze projecten. Hierdoor hebben 

we eind 2013 helaas moet besluiten te stoppen met de 

projecten bij verzorgingstehuis de Kronehoef.

Daarnaast heeft in 2013 een nieuwe groep allochtone 

vrouwen zich gemeld bij Stichting Present. Het gaat om de 

participatiegroep van Humanitas. Deze groep bestaat uit 

hoogopgeleide buitenlandse vrouwen van rond de dertig 

jaar. Ze willen graag in Nederland blijven en zijn bezig 

de Nederlandse taal te leren. Op dit moment is betaald 

werk voor hen nog niet mogelijk. Om toch maatschappelijk 

betrokken te zijn, elkaar te ontmoeten en de taal te leren, 

pakken ze graag vrijwilligerswerk op. Naast de hiervoor 

genoemde redenen om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan, was het doel van de projecten ook dat de vrouwen 

zicht kregen op de verschillende mogelijkheden van 

vrijwilligerswerk. In 2013 zijn er op deze manier in totaal 

drie projecten geweest.
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Deze vrijwilligers voeren samen eens in de 

twee à drie weken een praktisch project uit.

JAAR PRAKTISCHE SOCIALE

2007 27 5

2008 44 16

2009 70 31

2010 85 31

2011 96 32

2012 118 45

2013 117 56

Soort projecten
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JAAR BEGROOT BEGELEID GEREALISEERD* UREN VRIJWILLIGERS**

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

2013 143 176 173 5167 1180

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

** Alleen de vrijwilligers die deel uitmaken van een groep die een project uitvoert.

JAAR VOLWASSENEN JONGEREN GEZIN/FAMILIE FLEXGROEPEN* BESTRATINGS-
GROEP

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 -

2013 152 22 2 18 5

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

JAAR ALLOCHTONE 
VROUWEN

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

OVERIGE 
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 - 2 9  64

2013 18 24 70 - - 10 54

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

Categorieën

Herkomst groepen



Het logo van Stichting Present laat zien dat we een brug 

slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen 

die daarmee geholpen zijn. Ontmoeting op de brug is 

hierbij kenmerkend voor al onze projecten.

Dus ook voor de praktische projecten geldt:

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.

Maatschappelijk effecten van het inzetten van een 

groep vrijwilligers bij een praktisch project:

• Verbreedt de blik van de vrijwilliger die daardoor 

gestimuleerd wordt om zich vaker in te zetten voor mensen 

die van hulp afhankelijk zijn. Steeds vaker zien we dat 

vrijwilligers zich bij herhaling en met regelmaat inzetten.

• De hulpontvanger wordt aangesproken op zijn 

eigen kracht. Hij wordt gestimuleerd om zichzelf en zijn 

(beperkte) netwerk in te zetten. Door gerichte aandacht 

voor het soms zeer beperkte netwerk zien we dat steeds 

vaker mensen uit het eigen netwerk van de hulpontvanger 

worden betrokken bij de voorbereiding of uitvoering van 

een project.

• Leidt altijd tot een verbetering van de leefsituatie van 

de hulpontvanger.

• Draagt vaak bij aan het doorbreken van het sociaal 

isolement van een hulpontvanger.

• Stelt hulpontvangers in staat om langer zelfstandig te 

blijven wonen of zelfstandig te gaan wonen en voorkomt 

dus in veel gevallen dat mensen in een instelling verblijven 

en aanspraak maken op duurdere zorg.

• Draagt bij aan vermindering van het aantal dak- en 

thuislozen.

• Voorkomt in een aantal gevallen dat kinderen uit huis 

geplaatst moeten worden.

• Vermindert overlast en draagt bij aan het verbeteren 

van het imago van de buurt.

• Bevordert participatie en integratie van hulpontvangers 

en vrijwilligers en stelt hulpontvangers in staat om te 

oefenen met het aangaan van sociale contacten.

Het effect van het inzetten van een groep voor een 

sociale activiteit: 

• Verbreedt de blik van de vrijwilliger die daardoor 

gestimuleerd wordt om zich vaker in te zetten voor mensen 

die van hulp afhankelijk zijn.

• Extra tijd en aandacht voor bewoners en daardoor 

vermindering van de druk op de professionele inzet.

• Doorbreken van de dagelijkse sleur.

• Vrijwilligers stellen instellingen vaak in staat om 

activiteiten te ondernemen of te organiseren die normaal 

niet mogelijk zijn, zoals wandelen met bewoners.

• Bevordert integratie en participatie van bewoners en 

vrijwilligers en stelt mensen in staat om te oefenen met het 

aangaan van sociale contacten.

In 2013 werden 56 groepen ingezet voor een sociaal 

project en 117 voor een praktisch project.

4.  INZET EN EFFECT
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5.1 KERKEN

Net als in voorgaande jaren maakt een groot aantal     

kerkelijke gemeenten in Eindhoven gebruik van de 

mogelijkheden die Stichting Present biedt om medeburgers, 

die hulp of ondersteuning nodig hebben, een helpende hand 

te bieden. In 2013 hebben zeventig vrijwilligersgroepen uit 

verschillende kerken zich via Stichting Present Eindhoven 

ingezet. Hiermee stijgt het aantal groepen dat uit kerken 

komt gestaag. Het aantal kerken waaruit deze groepen 

komen is gelijk gebleven aan vorig jaar: veertien kerken 

in Eindhoven en omstreken. In elk van deze kerken is er 

een vast aanspreekpunt of contactpersoon die zich inzet 

om Stichting Present onder de aandacht te brengen. De 

cijfers laten zien dat de relatie van de stichting met haar 

kerkelijke achterban stabiel is. Wanneer het contact tussen 

een kerk en Stichting Present eenmaal is gelegd, lijken 

veel gemeenteleden als vrijwilliger betrokken te blijven. 

Een groot deel van de groepen uit kerken die zich hebben 

ingezet, zijn bereid dit jaarlijks te doen.

 

In 2013 is de jaarlijkse Interkerkelijke Presentdag 

gekoppeld aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. 

Niet alleen werkt het idee dat heel Nederland zich tijdens 

NLdoet inzet voor vrijwilligerswerk motiverend, ook kon 

er op deze manier aanspraak worden gedaan op budget 

vanuit het Oranje Fonds om een aantal projecten te 

financieren. De jaarlijkse Presentdag trekt ieder jaar meer 
vrijwilligers vanuit de kerken in Eindhoven en omstreken. 

In 2013 deden 92 mensen vanuit acht verschillende kerken 

mee. Hiermee lijkt de Presentdag een bekend begrip te 

zijn geworden en voor sommige kerken bij uitstek de dag 

om aan de slag te gaan via Stichting Present.  

5.2 STUDENTENVERENIGINGEN

We hebben contact met vier studentenverenigingen in 

Eindhoven: Ichtus, VGSEI, Navigators en sinds december 

2013 ook met Emèt Qenee. Regelmatig voeren studenten 

samen een project uit, waarbij vooral Ichthus actief is. In 

2013 waren zeven kringen van Ichtus actief en ook de 

Navigators hebben een project gedaan. 

5.3 MAATSCHAPELIJKE 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 

geldt dat Stichting Present verantwoordelijk is voor de 

vrijwilligers en de organisatie van het project en dat de 

hulpverlener verantwoordelijk is voor zijn cliënt. 

5.  SAMENWERKING

Deze medewerkers van gemeente Eindhoven hebben een 

alleenstaande man geholpen om van zijn huis een thuis 

te maken door de kale muren van zijn flat te schilderen. 
Collega’s van hen hielpen Louis van Gennip met het 

schilderen van zijn flat.
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Door ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo, de 

invoering van WIJeindhoven en de te verwachten 

transities zijn veel maatschappelijke organisaties druk 

aan het reorganiseren. Veel hulpverleners veranderen 

van werkgever, werkzaamheden of team. Door deze 

ontwikkelingen waren veel organisaties het afgelopen 

jaar naar binnen gericht. Ondanks dat wisten veel 

hulpverleners Stichting Present te vinden voor het melden 

van een hulpvraag en werd er regelmatig tijd ingeruimd 

voor een hernieuwde, nadere of eerste kennismaking met 

Stichting Present Eindhoven.  

In Eindhoven zijn er onder andere contacten gelegd met 

teams van WIJeindhoven in Gestel en Tongelre en met de 

FACT- teams en het ACT-team van de GGzE. Ook zijn alle 

locaties van Stichting Neos bezocht en zijn er afspraken 

gemaakt over verdere samenwerking. Met de Combinatie 

Jeugdzorg, de Passaat, Vonderhof en verschillende 

locaties van Lunetzorg zijn de contacten uit het verleden 

opgefrist.

In Veldhoven is er contact gelegd met Severinus, 

kwartiermakers van de GGzE, het CJG-team en 

zorgcentrum Merefelt. Als gevolg hiervan zijn er 

presentaties gegeven voor het PPG-team van Severinus 

en het CJG-team dat werkzaam is binnen Veldhoven. 

Deze contacten hebben al geleid tot diverse projecten. 

In 2013 zijn er 28 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 tussen professionele en 

informele zorg te bevorderen en komt minimaal vier keer 

per jaar bij elkaar.

LOUIS VAN GENNIP

Louis van Gennip (1954) woont inmiddels in een 

gelijkvloers appartement. Hij onderging in juni 2012 een 

operatie waarbij zijn linkerbeen geamputeerd werd. Na 

de operatie lag Louis een tijd in het ziekenhuis. Daarna 

verbleef hij in verpleeghuis Vitalis Wissehaeghe. 

Louis zit nu in een rolstoel en naar zijn oude woning kon 

hij niet meer terug vanwege de trap. Het heeft heel wat 

voeten in de aarde gehad voordat de verhuizing naar zijn 

nieuwe aangepaste woning geregeld was. 

Louis zegt nog regelmatig : “als ik jullie niet had gehad, 

was ik allang dood geweest.” ‘Jullie’ zijn de mensen van 

WIJ Eindhoven en de vele vrijwilligers die hem geholpen 

hebben met spullen inpakken, laminaat leggen, verhuizen 

en het opknappen van zijn driekamerappartement.

Louis vertelt met veel plezier te wonen in zijn nieuwe 

appartement en dat hij daar eigenlijk nog wel vijftig jaar 

zou willen wonen. Hij heeft zijn draai gevonden en er zijn 

thuis van gemaakt met zijn vele Elvis aandenkens. Hij is 

blij dat hij kan genieten van zijn eigen spulletjes. Velen zijn 

erfstukken van zijn overleden ouders en broer, allen nog 

met een heel verhaal erachter.

Louis zegt: “Ik heb veel steun gehad aan de vrijwilligers van 

Stichting Present die geholpen hebben met het schilderen, 

de verhuisdienst van Neos en de Vrijwillige HulpDienst en 

alle andere vrijwilligers die geholpen hebben. Stuk voor 

stuk schatten van mensen, er bestaan nog wel aardige 

mensen. Ik kan zelf nog maar weinig en had helemaal geen 

vertrouwen in die verhuizing. Het bevalt me hier, het is een 

lekkere ruime flat. De winkels en de markt zijn dichtbij. In 
de flat schijnen meer mensen te wonen met een handicap. 
Op de dertiende verdieping zit een recreatieruimte waar je 

kan kaarten en koffie drinken. Ik ga eens kennis maken.”
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5.4 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, dat sinds de fusie met Aert Swaens ‘thuis heet, 

en met Woonbedrijf hebben we afspraken gemaakt over 

structurele financiële ondersteuning. Van Trudo ontvingen 
we een 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. Inmiddels hebben we afgesproken de 

samenwerking met Wooninc. voort te zetten, zij het op een 

iets andere leest.

5.5 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 2013 hebben 

we voor zeven verschillende bedrijven één of meerdere 

projecten georganiseerd. 

Medewerkers van De Lage Landen krijgen twee dagen 

betaald verlof als zij minimaal twee dagen vrijwilligerswerk 

doen. In 2013 hebben we voor zes verschillende teams 

van De Lage Landen een maatschappelijke activiteit 

georganiseerd. 

In 2013 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 CMS Works hielp ons ook weer regelmatig 

Verdeling projecten over woningcorporaties: 

WONING-
CORPORATIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Woonbedrijf 10 17 39 16 42 41 57

Trudo 4 8 6 22 14 40 12

Wooninc. 3 3 3 2 11 9 12

Domein* 6 7 6 14 12 7 -

Eigen woning - - - 7 - 3 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 68

Onbekend 1 1 3 12 - - -

‘thuis - - - - - - 18

Woningbelang - - - - - - 3

*Domein en Aert Swaens zijn gefuseerd en gaan samen verder onder      

de naam ‘thuis.

**Sociale projecten en praktische projecten bij een instelling

bij het onderhoud van de website en bij hovenier Piet-Jan 

Hazenoot konden 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 

bestratingsgroep beschikken.
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Op uitnodiging van gemeente Eindhoven en gemeente 

Veldhoven namen we in beide gemeenten deel aan de 

beursvloer. We hebben ook deelgenomen aan één van 

de maatschappelijke diners die georganiseerd werden 

door Samen voor Eindhoven, op initiatief van gemeente 

Eindhoven en De Lage Landen. De beursvloer en het 

maatschappelijk diner hebben als doel om de relatie en 

interactie tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke 

organisaties te stimuleren en vraag en aanbod bij elkaar 

te brengen. 

5.6. LIONS

Lions Club Eindhoven Host vierde in 2013 een lustrum en 

wilde hun motto ‘we serve’ in praktijk brengen door samen 

aan de slag te gaan. De vrijwilligers hebben een jonge 

vrouw, cliënt van de GGzE, geholpen om haar nieuwe 

woning bewoonbaar te maken en hebben geholpen 

met de verhuizing. Ook hebben ze haar oude, volledig 

uitgewoonde flat in oude staat hersteld. Twee weken lang 
hebben ze in ploegen hard gewerkt om de klus te klaren. 

De ervaring die ze toen opdeden was mede aanleiding om 

een minisymposium te organiseren over de (gaten in de) 

zorg en ‘we serve’. 

De kennismaking met Stichting Present leidde ertoe 

dat ze ons aangeboden hebben om ons niet alleen met 

hun handen maar ook met hun kennis en ervaring te 

ondersteunen. Daarvan maken we dankbaar gebruik zoals 

u verderop kunt lezen.

5.7 NLdoet040

Op 15 en 16 maart 2013 staken vele maatschappelijk 

betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens 

NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 

georganiseerd door het Oranje Fonds.

Om tijdens NLdoet in Eindhoven meer mensen op de 

been te brengen, bundelden Samen voor Eindhoven, 

Vrijwilligerspunt, Stichting Present en Eindhoven Cares 

hun krachten.

De samenwerking bestond vooral uit het gezamenlijk naar 

buiten treden voor NLdoet040 en heeft geleid tot een 

toenemend aantal projecten en vrijwilligers in Eindhoven.

Via Stichting Present deden 96 vrijwilligers mee en samen 

voerden ze veertien praktische en vijf sociale projecten 

uit. De deelnemers op vrijdag waren collega’s van De 

Lage Landen, zij zijn gaan wandelen en koffie drinken met 
bewoners van Vonderhof. De deelnemers op zaterdag 

waren voornamelijk afkomstig uit de kerken. Voor het 

uitvoeren van een aantal van deze  projecten ontvingen 

we van het Oranje Fonds een financiële bijdrage.

Links: leden van de CDA fractie aan de slag tijdens NLdoet

Rechts: een spandoek van NLdoet en het Oranje Fonds.

Leden van de Lions Club Eindhoven Host aan het werk bij 

een jonge vrouw, cliënt van de GGzE.
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6. ONTWIKKELINGEN
6.1 GEZINSPROJECTEN

In 2013 is Stichting Present Eindhoven gestart met een 

pilot ‘gezinsprojecten’. Gezinsprojecten zijn gelanceerd 

als nieuw type vrijwilligerswerk door Stichting Present 

Nederland. Dit soort ‘family volunteering’ staat in Nederland 

nog in de kinderschoenen. De methodiek die wordt 

gebruikt om de gezinnen te begeleiden bij hun project 

is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool 

Zwolle).

 

Stichting Present Eindhoven heeft het afgelopen jaar drie 

projecten georganiseerd waarbij gezinnen een project 

hebben uitgevoerd. Van oudsher werkte Stichting Present 

Eindhoven met groepen volwassenen of jongeren vanaf 

twaalf jaar. Bij gezinsprojecten worden voor het eerst ook 

jongere kinderen ingezet als vrijwilliger. Een gezin kan 

een activiteit uitvoeren bij een instelling of kan worden 

gekoppeld aan een hulpontvangend gezin. Voor kinderen 

van elke leeftijd zijn projecten te bedenken die geschikt 

zijn voor en aansluiten bij de interesses en kwaliteiten van 

het kind. Een ‘gezin’ kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een 

opa met zijn kleinzoon of een moeder met haar dochter 

en een vriendinnetje. Bij een gezinsproject ligt niet alleen 

de nadruk op de uit te voeren activiteit, maar ook op het 

uitleggen aan kinderen wat vrijwilligerswerk inhoudt en het 

bespreken van de eigen interesses en vaardigheden.

De pilot die Present Eindhoven heeft uitgevoerd bestond 

uit het organiseren van de volgende drie projecten: 

• Twee ouders met drie kinderen in de leeftijd van drie tot 

zeven jaar hebben een gezin (moeder met vier kinderen) 

meegenomen naar een speelboerderij.

• Twee ouders met twee kinderen in de leeftijd van tien 

tot dertien jaar hebben pannenkoeken gebakken in een 

woongroep bij woonzorgcentrum Merefelt.

• Twee ouders met drie kinderen in de leeftijd van 

dertien tot negentien jaar hebben spelletjes gedaan bij een 

instelling voor dementerende ouderen.  

De pilot is inmiddels afgerond. Deelnemende gezinnen, 

de betrokken maatschappelijke organisaties en de 

medewerkers van Stichting Present zelf, waren erg 

enthousiast over de projecten. Daarom is besloten verder 

te gaan met dit type projecten en heten we gezinnen van 

harte welkom als vrijwilligersgroep.
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6.2 INTERNE ORGANISATIE EN EXTERNE CONTACTEN

Het hele maatschappelijke veld is in beweging en deze 

beweging laat Stichting Present Eindhoven niet onberoerd.

Voor het bestuur en het team van Stichting Present waren 

deze veranderingen aanleiding om zich verschillende 

keren te bezinnen op de positie van Stichting Present 

Eindhoven in het maatschappelijk veld, haar eigen aanpak 

en werkwijze en de samenwerking met (potentiële) 

partners. 

• Wij realiseerden ons, mede door de veranderde 

gevraagde gegevens bij het aanvragen van subsidie, 

dat Stichting Present vooral is opgericht om (groepen) 

vrijwilligers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid 

te bieden om zich in te zetten. Onze manier van werken 

was vooral daarop afgestemd. Dat vind je bijvoorbeeld ook 

terug in de gegevens die wij registreerden; wel registratie 

van het aantal vrijwilligers maar niet van het aantal mensen 

dat we bereikten; wel een nauwkeurige omschrijving van 

het project maar niet van het (lange termijn) effect. Dit 

heeft ertoe geleid dat we onze focus hebben bijgesteld en 

anders zijn gaan registreren; met meer aandacht voor het 

effect en bereik van onze inzet.

• Ook hebben we op een andere manier aandacht voor 

het betrekken van hulpontvangers bij het project. De 

aanwezigheid van de hulpontvangers is niet meer vooral 

belangrijk omdat hun aanwezigheid extra motiverend 

is voor de vrijwilligers, maar ook omdat het een kans is 

om hulpontvangers een positieve ervaring op te laten 

doen. Dit heeft ertoe geleid dat wij onze vrijwilligers op 

een andere manier instrueren om hulpontvangers bij de 

projecten te betrekken. In het kader daarvan hebben 

we bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd voor 

de groepenbegeleiders en vaste vrijwilligers, waar Thijs 

Honig, coördinator van Housing First, hen het een en ander 

heeft verteld over mensen die langdurig dak- en thuisloos 

zijn geweest. Zo werd duidelijk waar vrijwilligers rekening 

mee moet houden als ze met deze doelgroep omgaan en 

hen willen betrekken bij een project.

• In de praktijk blijkt vaak dat professionele hulpverleners 

door de bomen het bos niet meer zien als zij op zoek 

gaan naar passende praktische hulp voor hun cliënten. Zij 

zouden er baat bij hebben als we het informele netwerk 

in kaart brengen. Dat heeft ertoe geleid dat we in gesprek 

zijn gegaan met verwante organisaties. Met verwante 

organisaties bedoelen we organisaties die gratis of tegen 

een laag tarief praktische hulp bieden in of rond het 

huis van mensen die hulp nodig hebben bij schilderen, 

behangen, verhuizen, tuinieren, opruimen etc. Zij bieden 

hulp aan mensen die geen beroep kunnen doen op hun 

eigen sociale netwerk en die ook niet beschikken  over 

budget om een professionele/commerciële organisatie in 

te schakelen. Doel van een eerste gesprek, dat Stichting 

Present samen met de Vrijwillige HulpDienst organiseerde, 

was kennismaken met elkaar en een beeld vormen van 

het aanbod aan praktische hulp in of rond het huis in de 

stad Eindhoven. In een volgend gesprek zullen we praten 

over mogelijke samenwerking. Het uiteindelijk doel van 

deze gesprekken is om samen een herkenbaar netwerk 

te vormen, dat toegankelijk is voor zowel mensen die hulp 

en ondersteuning kunnen bieden, als voor mensen die dat 

tijdelijk nodig hebben.

6.3 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. Ook het 

afgelopen jaar hebben we daardoor  een aantal projecten 

gedaan in de randgemeenten, waaronder Son, Veldhoven, 

Valkenswaard en Helmond. 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 
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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 2013 hebben we in Veldhoven tien projecten uitgevoerd. 

In Helmond is een werkgroep gevormd, die onderzoekt of 

het mogelijk is om daar een zelfstandige stichting op te 

richten. 

7. FINANCIEEL DRAAGVLAK
In 2013 was Stichting Present geheel aangewezen op   

lokale financiële bronnen. Sinds vorig jaar ontvangen 
we geen bijdragen meer van landelijke fondsen. Naast 

subsidie van gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven 

is Stichting Present Eindhoven vooral afhankelijk van 

enkele grote donateurs en dat maakt ons kwetsbaar. Dat 

hebben we dit jaar aan den lijve ondervonden doordat de 

inkomsten vanuit de woningcorporaties sterk terugliepen. 

Een andere bron van financiële steun voor Stichting 
Present zijn en blijven de kerken, doordat ze door het jaar 

heen één of meerdere collecteopbrengsten ter beschikking 

stellen.

Van Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek van de 

Kleine Lindt ontvingen we ook dit jaar weer een donatie. 

En ook dit jaar waren er weer een paar trouwe particuliere 

donateurs die een gift overmaakten.

Geplande samenwerkingsverbanden met bedrijven 

kwamen in 2013 helaas niet van de grond, waardoor ook 

inkomsten vanuit die hoek achterbleven. 

Ook de geplande activiteiten met jongeren en vitale 

ouderen zijn niet van start gegaan, omdat we hiervoor 

geen subsidie ontvingen.

Van Gemeente Eindhoven ontvingen we ook in 2013 

een waarderingssubsidie die we in konden zetten om de 

vrijwilligers te laten merken dat we hun inzet waarderen. 

Van deze bijdrage hebben we aan het begin van het 

seizoen voor onze vaste vrijwilligers een gezellige 

bijeenkomst georganiseerd, met een buffet dat verzorgd 

werd door Rita’s Kitchen, de cateringservice van Stichting 

Neos.

In totaal hebben we 2013 met een groot verlies moeten 

afsluiten en daardoor hebben we helaas behoorlijk in 

moeten teren op onze reserves. 

Speerpunt voor 2014 is dan ook het creëren van een 

gezond financieel draagvlak door het aanboren van nieuwe 
inkomstenbronnen en het werven van meerdere kleinere 

donateurs. We worden daarbij gesteund door Lions 

Club Eindhoven Host. Zij stellen hun kennis, ervaring en 

netwerk beschikbaar om ons te helpen in onze zoektocht 

naar partners die met ons samen willen werken.

De financiële verantwoording vindt u op de laatste pagina’s.

Wandelen met gasten van het logeerhuis op Zonhove.
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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 en vrijwilligers:         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

Conny Bareman

Els van Wolfswinkel

Aletta Freese

Lidy Scheele

Patricia van der Meulen

Lilian Spaninks

Marline de Bruijn

Tea Verstraten

Jean Wiertz

Kitty Hesen Secretaris

?
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
31-12-13 31-12-12 31-12-13 31-12-12

OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG OMSCHRIJVING BEDRAG BEDRAG

€ € € €

Activa Passiva

Vlottende activa Eigen vermogen

Vorderingen 3.253 10.026 Stichtingskapitaal 0 0

Liquide middelen 30.656 30.674 Continuïteitsreserve -6.929 8.900

33.909 40.700 Bestemmingsreserve 2.806 2.806

-4.123 11.796

Vreemd Vermogen

Voorzieningen 8.550 8.550

Kortlopende schulden 29.482 20.354

38.032 28.904

Totaal 33.909 40.700 Totaal 33.909 40.700

BALANS PER 31.12.2013

2013 Begroting 
2013

2012

€ € €

Som der baten 88.934 122.500 125.837

Personeelskosten 92.390 105.350 102.959

Overige lasten 12.684 17.150 20.743

Som der lasten 105.074 122.500 123.702

Staat baten en lasten -16.140 0 2.135

Financiële baten en lasten 221 0 224

Resultaat -15.919 0 2.359

Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsreserve 0 0 0

Mutatie continuïteitsreserve -15.919 0 2.359

Onttrekking / Toevoeging stichtingskapitaal 0 0 0

-15.919 0 2.359

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

BIJLAGE 2: JAARREKENING 2013
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Algemeen
Presentatie en waarderingsgrondslagen zijn in 2013 gelijk aan 2012.

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. De resultaten 
zijn vanaf 2012 ten gunste respectievelijk ten laste van deze reserve 
gebracht. In 2009 is een bestemmingsreserve gevormd i.v.m. 
bestemde giften. Het totaal eigen vermogen heeft in 2013 ingeboet 
vanwege terugval van inkomsten.

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 2013
Baten

2013 Begroting
2013

2012

€ € €

Gemeente Eindhoven 52.500 44.450 38.470

Randgemeenten 3.000 5.000 5.000

Woningbouwcorporaties 25.000 42.500 34.062

(Innovatie)fondsen 1.900 12.050 29.117

Bedrijven 3.250 11.000 13.824

Overige opbrengsten 3.284 7.500 5.364

88.934 122.500 125.837

Bijdragen vanuit Woningcorporaties zijn in 2013 aanzienlijk 
afgenomen door effecten van overheidsmaatregelen en fusie.  Ook 
hebben enkele begrote activiteiten niet kunnen plaatsvinden door 
het niet toekennen van subsidies door (Innovatie)fondsen. Geplande 
samenwerkingsverbanden met bedrijven kwamen door tijdgebrek 
niet van de grond, hetgeen resulteerde in fors lagere opbrengsten 
hieruit. Ook in 2013 mochten we incidentele giften ontvangen van 
particulieren, enkele fondsen en via collectes en giften van kerken.

Lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten

2013 Begroting
2013

2012

€ € €

Salarissen 68.387 77.250 74.611

Werkgeverslasten, etc. 19.425 21.950 22.587

Overige personeelskosten 4.578 6.150 5.761

92.390 105.350 102.959

De personeelsbezetting is per einde 2013 evenals 2012 1,8 FTE. De 
inzet van vrijwillige groepsbegeleiders is verder toegenomen. Door 
niet opgenomen vakantiedagen en het meenemen van een hoger 
eigen risico (voorziening), waren de kosten in 2012 hoger.

 

Overige lasten

2013 Begroting
2013

2012

€ € €

Organisatiekosten 7.016 10.850 15.059

Kantoorkosten 1.773 1.650 1.823

PR/Fondsenwerving 3.895 4.650 3.861

12.684 17.150 20.743

In het jaar 2013 hebben we ondanks verdere toename van het aantal 
projecten lagere organisatiekosten. 2012 had incidentele hoge 
projectkosten, die deels werden vergoed. De kantoorkosten en PR 
en Fondsenwerving zijn in 2013 redelijk in lijn met de begroting en 
bleven op het niveau van 2012.De baten zijn in 2013 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2012. 

Vanuit Gemeente Eindhoven hebben we naast de structuursubsidie, 
ook enkele stimuleringssubsidies mogen ontvangen, die dit deels 
compenseerden. Van Gemeente Veldhoven mochten we in 2012 
en 2013 een bijdrage ontvangen om een netwerk op te bouwen en 
projecten uit te voeren in Veldhoven. 
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