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Stichting Present Eindhoven

 Eindhoven

Voorwoord bestuur jaarverslag 2019 Present

De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven 

ingeschreven onder nummer 17196832. De statutaire naam van de stichting luidt:

Stichting Present Eindhoven en is statutair gevestigd te Eindhoven. De rechtsvorm is de vorm 

van een stichting.

Kernactiviteit van Present Eindhoven is het uitvoeren van projecten door vrijwilligers voor mensen 

die dat hard nodig hebben en zelf niet over een netwerk beschikken waaraan hulp gevraagd kan 

worden. Dit vloeit voort uit de visie van Present: ‘we geloven dat mensen 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 tot actie te komen. Present wil de schakel, de brug zijn tussen de vrijwilligers en de 

mensen die dringend hulp nodig hebben.’ Wij zijn daarom trots op de mooie projecten die in 2019 

onder begeleiding van Present Eindhoven uitgevoerd zijn. In dit jaarverslag is te lezen over welke 

activiteiten het gaat. Ook leggen wij verantwoording af over de middelen die ons ter beschikking zijn 

gesteld.

Als afgeleide van ons strategisch plan hebben we in 2019 de focus gelegd op de volgende 

doelstellingen:

- Het aantal gerealiseerde projecten: dit is ruimschoots gelukt; zelfs boven onze doelstelling;

- Het werven van vrijwilligers en verbreden van de beweging. We werken permanent aan het 

aantrekken en behouden van vrijwilligers. Ook dit jaar vraagt met name de zoektocht naar 

projectbegeleiders aandacht.

- Profilering: het zichtbaar maken van onze resultaten en de effecten daarvan. Hier blijven we 

permanent aandacht aan besteden via o.a. social media.

- De verdere ontwikkeling van onze vrijwilligersorganisatie; met deze meerjaren doelstelling 

hebben we in 2018 al een mooie start gemaakt. Het ondersteunen van de vrijwilligers, onder 

andere door intervisiebijeenkomsten, is voortgezet. In 2019 is daarnaast gewerkt aan het 

formaliseren van ons vrijwilligersbeleid.

- Op organisatieniveau hebben we flinke stappen gezet om er voor te zorgen dat Present in de 

komende jaren een toekomstbestendige organisatie blijft. Het bestuur, team en een 

afvaardiging van vrijwilligers zijn diverse keren bij elkaar gekomen om door middel van 

scenarioplanning te inventariseren wat er nodig is om dit te realiseren. Het waren 

waardevolle bijeenkomsten, waarvan de uitwerking in 2020 vorm zal krijgen. 

Kenmerkend aan de projecten die we uitgevoerd hebben, is dat het nooit gaat om op zichzelf 

staande vragen. De hulpvraag is altijd ingebed in een hulpverleningstraject van een andere 

organisatie, waarbij de inzet van Present helpt om de gestelde doelen te bereiken. Dit laatste zorgt 

ervoor dat de inzet van Present bijdraagt aan een lange termijn oplossing voor degene die de 

hulpvraag stelt. Ook voor de vrijwilligers die de hulp verlenen, geeft deze aanpak het vertrouwen dat 

hun, tijdelijke, inzet ertoe doet omdat er sprake is van samenkracht.

Vanwege het grote aantal vrijwilligers dat voor Present op deze dag aan de slag ging, was

NLDoet voor Present Eindhoven ook dit jaar weer een bijzonder succesvol project. 

Dit voorwoord biedt een goede gelegenheid om onze 1000 vrijwilligers in 2019 te bedanken voor hun 

inzet voor mensen die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Ook de inzet van onze 

beroepskrachten wordt zeer gewaardeerd. Zeker vanwege het unieke commitment om zich, bovenop 

hun aanstelling, voor minimaal 25 procent van hun contractomvang vrijwillig in te zetten. Dit past bij 

een vrijwilligersorganisatie als Present, maar is desalniettemin bijzonder.
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Een woord van dank is verder op zijn plaats voor onze professionele samenwerkingspartners, die ook 

in 2019 het werk van Present op een constructieve en positieve manier ondersteund hebben; de 

gemeente Eindhoven, de woningcorporaties (Woonbedrijf, Wooninc., ‘thuis), onze maatschappelijke 

partners (WIJeindhoven, GGzE, Leger des Heils, Lunetzorg, Neos, Archipel, Vitalis), diverse kerken, 

ASML Foundation en Imec.

Wij kijken terug op een jaar waarin mooie resultaten bereikt zijn. Op onze eigen unieke manier staan 

wij met onze vrijwilligers weer klaar om ook in 2020 met ‘onze helden voor 1 dag’ de informele zorg 

in Eindhoven te ondersteunen.

Namens het bestuur

Karin Wagt,

voorzitter Present Eindhoven
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Stichting Present Eindhoven

 Eindhoven

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 NOG INVOEGEN

Activiteitenverslag 2019 

Present Eindhoven: de organisatie in 2019 

 
De organisatie 

Stichting Present Eindhoven bestond in 2019 uit een bestuur dat 4 leden telt, allen vrijwilligers, een operationeel team 

en een financieel medewerker die als zzp’er de organisatie ondersteunt. De financieel medewerker stelt samen met de 

coördinator de begroting op, verzorgt de maandelijkse  financiële rapportages inclusief forecast en is (mede) 

verantwoordelijk voor fondswerving en acquisitie van bedrijven. De coördinator van Present geeft leiding aan het 

operationele team en is de schakel tussen bestuur en team. De kern van het operationele team wordt gevormd door 

betaalde krachten (1,3 fte), die naast hun betaalde uren nog een ¼ van dit aantal uren als vrijwilligers investeren. Eind 

maart nam een van de vier betaalde medewerkers afscheid. Haar uren en taken zijn grotendeels onder de overige 

medewerkers verdeeld. In 2019 werd het kernteam bijgestaan door 7 vrijwillige projectbegeleiders. Samen met het 

kernteam zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de projecten.  

Het bestuur  

Het bestuur bestond in 2019 uit 4 vrijwilligers: 

- Karin Wagt (voorzitter) 

- Rolf Derks (penningmeester) 

- Jeanny van den Berg (algemeen lid) 

- Wilm Vervoort (algemeen lid) 

 

Het bestuur is acht keer bij elkaar gekomen, in aanwezigheid van de coördinator. Tijdens deze vergaderingen zijn vaste 

onderwerpen besproken, zoals de actuele stand van zaken m.b.t. de financiën en de activiteiten van het team. Het 

bestuur is daarnaast tweemaal bij elkaar gekomen om zaken te bespreken en te realiseren die voortvloeien uit het 

strategisch plan. 

 

Present Eindhoven en projecten en vrijwillige inzet in 2019 

Inzet vrijwilligers en projecten 

In 2019 hebben we 165 projecten uitgevoerd. T.o.v. 2018 betekent dit een groei van 10%.  

De toename is voor een groot deel te danken aan een toename van het aantal projecten dat uitgevoerd wordt door 

werknemer-vrijwilligers uit bedrijven.  

De 165 projecten werden uitgevoerd door 1000 vrijwilligers die samen 4350 uur hebben geïnvesteerd. Bij de 

voorbereiding en uitvoering van de projecten waren, naast de vrijwilligers die de projecten uitvoerden, 7 vaste 

vrijwilligers betrokken, die samen ook nog 820 uur hebben geïnvesteerd in de voorbereiding van een groot aantal 

projecten en het begeleiden van groepen. De administratie en registratie wordt ook gedaan door een vrijwilliger die 

daaraan jaarlijks 200 uur besteedt. 

En tot slot investeerden ook de betaalde medewerkers die samen het kernteam vormen weer 630 uur extra op 

vrijwillige basis; 25% van de uren die zij betaald krijgen. Dat brengt het totaal aan vrijwillige inzet in 2019 op 6000 uur. 

Verderop in dit activiteitenverslag wordt uitgebreid ingegaan op het maatschappelijk effect, de bijdrage aan 

participatie en de andere resultaten van deze inzet. 

 

De feiten en cijfers 

Van de 165 groepen zijn er 159 in Eindhoven ingezet. De overige 6 zijn ingezet in de randgemeenten; 2 bij 

SWZ/Zonhove in Son en Breugel, 2 in Veldhoven, 1 in Geldrop en 1 in Best. 

Soorten projecten (praktische/sociale)  
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Soorten projecten (praktische/sociale)  

Sociale projecten: 

59 projecten waren sociale projecten waarbij de vrijwilligers een gezellige activiteit voor bewoners van een instelling 

organiseerden of ondersteunden. 

 

Praktische projecten: 

Van de 165 projecten hebben vrijwilligers 106 keer praktische hulp geboden. De 106 groepen, die een praktisch project 

uitgevoerd hebben, zijn op 81 verschillende adressen ingezet. Op 17 particuliere adressen werd meerdere keren een 

groep ingezet. Dit was  bijvoorbeeld het geval als er geschilderd moest worden en een vloer moest worden gelegd. De 

533 vrijwilligers die ingezet zijn bij de 81 particuliere huishoudens hebben 135 inwoners geholpen waaronder 42 

kinderen. Het gaat vaak om 1-persoon-huishoudens of om een alleenstaande moeder met kinderen. 

 

Bij het merendeel van de huishoudens waar praktische hulp geboden werd was er, naast gebrek aan budget en 

netwerk, sprake van een fysieke, verstandelijke of psychosociale beperking waardoor de bewoners afhankelijk waren 

van hulp van vrijwilligers. Bij ongeveer 25% van de huishoudens werden vrijwilligers ingezet om inwoners te 

ondersteunen bij het maken van een nieuwe start, bijvoorbeeld na verblijf in een opvanglocatie vanwege huiselijk 

geweld of verslaving. Bij  ongeveer 10% ging het om ouderen die vanwege hun leeftijd en gezondheid hulp nodig 

hadden bij het onderhoud van hun huis of tuin.  

Ruim 30 % van de huishoudens waar hulp geboden werd bestond uit een alleenstaande moeder met kinderen, een 

situatie waar een veilig thuis en leefbaar huis extra belangrijk zijn. 

Ieder jaar voorkomen we 1-2 keer per jaar, door het inzetten van vrijwilligers bij een grootscheepse opruimactie, dat 

een bewoner door de woningcorporatie uit zijn huis wordt gezet. 

 

Van de 106 praktische projecten werd het merendeel van de hulpvragen (74 t.o.v. 55 in 2018) ingediend en/of 

ondersteund door een generalist van WIJeindhoven. Naast WIJeindhoven deden ook hulpverleners die verbonden zijn 

aan eerste of tweede lijn organisaties een beroep op Present. GGzE diende 9 hulpvragen in, Leger des Heils 2 en Neos 

6, Impegno 4 en Lunetzorg 5. De overige vragen om praktische hulp werden ingediend door 4 verschillende 

organisaties. In een aantal gevallen is naast de organisatie die de hulp aanvraagt ook nog een andere organisatie, zoals 

bijvoorbeeld GGzE, betrokken. 

 

Kenmerkend  voor de praktische projecten die we uitgevoerd hebben, is dat het zelden gaat om op zichzelf staande 

vragen. De hulpvraag is ingebed in een hulpverleningstraject van een andere organisatie, waarbij de inzet van Present 

helpt om de gestelde doelen te bereiken. Dit zorgt ervoor dat de inzet van Present bijdraagt aan een lange termijn 

oplossing.  

Ook voor de vrijwilligers die de hulp verlenen, geeft deze aanpak het vertrouwen dat hun, tijdelijke, inzet ertoe doet 

omdat er sprake is van samenkracht. 

 

De meerwaarde van de inzet van Present, t.o.v. een klusbedrijf of hovenier, is dat Present, inwoners die hulp nodig 

hebben naar vermogen, maar bij voorkeur actief, betrekt bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Vanwege 

de problematiek van de inwoners vraag dit wel een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van zowel inwoners die 

hulp nodig hebben als vrijwilligers die hulp bieden.  

 

Het aanbod van Present is ook opgenomen in de Steunwijzer, wat echter zelden leidt tot concrete hulpvragen van 

inwoners. 

 

 

Present Eindhoven als actieve partner in de organisatie rond NLDoet in Eindhoven. 
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Present Eindhoven als actieve partner in de organisatie rond NLDoet in Eindhoven. 

Op zaterdag 16 maart hebben 75 vrijwilligers 11 verschillende projecten uitgevoerd. Bij 9 projecten hebben vrijwilligers 

praktische hulp bij het onderhoud van een woonhuis geboden. Bij de overige 2 projecten bezorgden vrijwilligers 

medeburgers, die van zorg afhankelijk zijn en in een instelling wonen, een gezellige middag. Omdat NLdoet ook dit jaar 

weer erg vroeg viel en omdat mede daardoor het risico dat tuinprojecten vanwege slecht weer afgelast worden groot 

is, hebben we  een aparte tuinendag georganiseerd. Op 13 april hebben 32 vrijwilligers 6 tuinen van medeburgers, die 

voor het onderhoud van hun tuin van vrijwilligers afhankelijk zijn, opgeknapt. 

 

Present Eindhoven en het maatschappelijk effect, de bijdrage aan participatie en andere 

resultaten in 2019 

1. Naast het bieden van passende ondersteuning, draagt de inzet van de vrijwilligers in de praktische en sociale 

projecten bij aan de doelstelling dat inwoners in toenemende mate zorg dragen voor elkaar.  

2. De praktische hulp die geboden wordt bestaat uit een korte afgeronde interventie die bedoeld is om de 

zelfredzaamheid van de inwoner(s) te versterken. In bijna alle gevallen is deze interventie geen op zichzelf 

staande actie maar onderdeel van een traject waarbij mensen ondersteund worden om meer zelfredzaam te 

worden en weer mee te kunnen doen in onze samenleving. In de praktijk worden bijna alle  hulpvragen 

aangemeld door generalisten van WIJeindhoven en door hulpverleners van eerste en tweede lijnorganisaties  

die al bij een inwoner betrokken zijn. 

3. De hulp die vrijwilligers bieden stelt ouderen en mensen met een beperking in staat om zelfstandig te (blijven) 

wonen. Ook helpen vrijwilligers mensen die in een opvanglocatie verblijven met het maken van een nieuwe 

start in een eigen huis door hen te helpen dit huis bewoonbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die 

na huiselijk geweld, vaak met hun kinderen, in een Blijf van m’n lijfhuis verblijven. Tot slot wordt hulp van 

vrijwilligers soms ook ingezet om inwoners te helpen met het opknappen en/of opruimen van hun huis om zo 

een nieuwe start in een bestaande situatie mogelijk te maken en om terugval te voorkomen na een periode van 

verslaving.  

4. Inwoners met een verwaarloosd huis schamen zich vaak voor de situatie en isoleren zich van hun omgeving. 

Door hen te helpen voorkomen we sociaal isolement of dragen eraan bij om dit te doorbreken.  

5. Doordat wij de inwoners die wij helpen zo veel mogelijk actief bij de projecten betrekken, ervaren zij in veel 

gevallen dat zij zelf kunnen bijdragen om hun situatie te veranderen. Regelmatig horen we dat door de inzet 

van vrijwilligers bewoners zelf in beweging zijn gekomen en dit na het vertrek van de vrijwilligers zijn gebleven.  

6. In bijna alle gevallen heeft de hulp die wij bieden een lange termijn effect. Met een groep vrijwilligers maken 

we in korte tijd het verschil. In een aantal gevallen, zoals bij vervuilde huishoudens of een verwaarloosde tuin, 

maken we de weg vrij voor een vervolg waarbij door een andere organisatie ondersteuning wordt geboden om 

het huishouden of de tuin op orde te houden. Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat een vervolgtraject 

mogelijk wordt.  

7. Door de manier van werken levert Present ook een belangrijke bijdrage aan de participatie van inwoners in 

Eindhoven. De drempel voor vrijwilligers om mee te doen is laag omdat zij geen structurele verplichtingen 

aangaan, omdat zij aan kunnen geven wat zij willen doen, op welk moment zij beschikbaar zijn en hoeveel tijd 

zij willen investeren. Hierdoor zijn ook inwoners met veel verplichtingen en weinig vrije tijd in staat om mee te 

doen.  
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Present Eindhoven en vrijwilligers in 2019 
Omdat Present Eindhoven voor het grootste gedeelte afhankelijk is van vrijwilligers is er ook in 2019 geïnvesteerd in 

activiteiten ter bevordering van deskundigheid van vrijwilligers en in activiteiten om vrijwilligers aan Present te binden.

Wij kennen 4 soorten vrijwilligers: 

- Vrijwilligers die projecten uitvoeren; 

- Projectbegeleiders; 

- Vrijwilligers die de organisatie ondersteunen op het gebied van communicatie, administratie of het doen van 

intakes etc.; 

- Daarnaast kennen we vaste contactpersonen die schakel zijn tussen Present en (een van) de kerken in 

Eindhoven.  

 

Voor al deze vrijwilligers organiseren wij verschillende activiteiten die gericht zijn op het vergroten van hun 

deskundigheid en betrokkenheid.  

In mei en december hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de projectbegeleiders en andere vaste vrijwilligers 

waar we het reilen en zeilen van Present besproken hebben. Ook was er tijd ingeruimd voor intervisie. Aan het begin 

van het nieuwe seizoen, in september, organiseerden we een startbijeenkomst voor de vaste vrijwilligers rond een 

maaltijd in het Cruijdenhuisch.  

                            

Overzicht activiteiten m.b.t. tot het binden en bevorderen van de deskundigheid van 

vrijwilligers 

  Startbijeenkomst 
Intervisie, 

2x p.j.  

Nieuwsbrief,  

2-3 x p.j. 

Eindejaar-

attentie 

Bestuursleden +  + + 

Projectuitvoerders, incidenteel   +  

Projectuitvoerders, min. 5x per jaar +   +  

Projectbegeleiders + + + + 

Vrijwilligers met specifieke taak + + + + 

Contactpersonen organisaties +  +  

 

In maart heeft een aantal vrijwilligers samen met de vrijwilligerscoördinator deel genomen aan een schilderworkshop 

die georganiseerd werd door Praxis.  

 

Present Eindhoven en samenwerking en afstemming met partners in 2019 

 
Samenwerking met professionele en informele organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen 

De transitie van het sociale domein is voor Present indertijd een extra stimulans geweest om waar dat mogelijk is 

samen te werken met professionele en informele organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen. In 2019 

werkten we bij de organisatie van de projecten samen met meer dan 15 maatschappelijke organisaties, die vrijwel 

allemaal behoren tot de eerste of tweede lijn. Naast de organisaties die al eerder genoemd zijn, WIJeindhoven, GGzE, 

Leger des Heils, Neos, Impegno en Lunetzorg, zijn ook de Vrijwillige Hulpdienst en de woningcorporaties, Woonbedrijf, 

Wooninc. en ‘thuis, belangrijke samenwerkingspartners in de dagelijkse praktijk.  

Door deze samenwerking maakt de eenmalige inzet van Present onderdeel uit van een langdurig traject dat uitgevoerd 
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Door deze samenwerking maakt de eenmalige inzet van Present onderdeel uit van een langdurig traject dat uitgevoerd 

wordt door WIJeindhoven en/of een instelling uit de eerste of tweedelijnszorg. 

We zien ook dit jaar weer een toename van de hulpvragen die ingediend worden door de sociale wijkteams van 

WIJeindhoven. Van 6 in 2013, 17 in 2014, 30 in 2015, 45 in 2016, 50 in 2017, 55 in 2018 liep het aantal op tot 74 in het 

afgelopen jaar. Dat betekent dat van de 106 groepen die ingezet zijn op particuliere adressen de hulpvraag in 74 

gevallen ingediend is door WIJeindhoven. De casuïstiekbesprekingen waarbij vertegenwoordigers van 

vrijwilligersorganisaties op het gebied van informele zorg aansloten bij de casusbesprekingen van de sociale wijkteams 

hebben hier zeker aan bijgedragen. 

De vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van informele zorg en een stedelijk aanbod hebben werken 

samen binnen een nieuw samenwerkingsverband, het SIZO (Samenwerking Informele Zorg Organisaties).  

Samenwerking met woningcorporaties: 

Naast de al genoemde samenwerking met  maatschappelijke organisaties, waaronder WIJeindhoven, en de 

samenwerking met andere organisaties op het gebied van informele zorg hebben we ook in 2019 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 financiële bijdrage per project dat wij uitvoeren in een pand van de 

betreffende corporatie.  

Samenwerking met bedrijven  

In 2019 hebben we met verschillende bedrijven samengewerkt. Deze samenwerking richt zich in de meeste gevallen op 

door Present Eindhoven georganiseerde en gecoördineerde praktische projecten waarbij medewerkers van het bedrijf 

zijn ingezet om inwoners van Eindhoven te ondersteunen en weer op weg te helpen. In 2019 zijn 34 projecten samen 

met en voor bedrijven georganiseerd.  Naast de samenwerking met ASML hebben ook medewerkers van IMEC, Philips, 

ASR, Rabo, UPS, Randstad, Facilicom en het Student Hotel zich ingezet voor hulpbehoevende Eindhovenaren. Ten 

opzichte van 2018 toen er 23 bedrijfsprojecten zijn uitgevoerd betekent dit een stijging van bijna 50%.  

Het beperkte aantal vrijwillige projectbegeleiders heeft er toe geleid dat Present nog niet actief ingezet heeft op 

acquisitie van nieuwe bedrijven/partners. Wel is er een partnerprogramma opgesteld waarbij bedrijven zich één tot 

drie jaar kunnen binden en Present Eindhoven naast de organisatie en begeleiding bij de uitvoer van projecten ook 

diverse andere voordelen aanbiedt. Om zelf te ervaren hoe het is om een maatschappelijke activiteit en teambuilding 

o.l.v. een professionele coach te combineren voerde het team zelf een praktisch project uit waarbij na afloop de 

ervaringen en waarnemingen samen met de externe coach vertaald werden naar de dagelijkse praktijk. 

 

De samenwerking met Adriaanse autoverhuur werd ook in 2019 voortgezet waarbij Adriaanse de huurkosten sponsort 

van bedrijfsauto’s die gebruikt worden voor de diverse praktisch projecten. 

 

Present heeft in 2019 weer deelgenomen aan de ASML Volunteer Fair. Er is deze dag veel interesse getoond door 

groepen en individuen, wat uiteindelijk heeft geleid tot projecten met 4 nieuwe afdelingen binnen ASML. Tevens is een 

jaarlijks evaluatiegesprek gehouden met de ASML Foundation, waarbij de samenwerking tussen Present en de 

Foundation wederom positief is gewaardeerd vanuit beide kanten.  

 

In 2019 is Present deelnemer geweest aan het door Samen voor Eindhoven georganiseerde 040 diner. Tijdens dit diner 

zijn acht matches met bedrijven gemaakt waarvan de meeste ook daadwerkelijk tot een activiteit hebben geleid. Zo is 

door een marketing medewerker van NXP  
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marketing support gegeven en heeft een medewerker van DLL aan Present informatie gegeven over Transformatief 

Leren door deelname van werknemers  aan vrijwilligerswerk. Het 040 diner heeft ook geleid tot een tweetal contacten 

met vermogensfondsen. Deze worden in 2020 benaderd. 

 

In 2019 is een eerste bedrijvenfolder samengesteld waarin handzaam en overzichtelijk de belangrijkste unique selling 

points van Present Eindhoven worden weergegeven. Ook is een nieuwe Present presentatie gemaakt gebaseerd op het 

vernieuwde motto van Present Eindhoven “Held voor één dag”.  

 

Present Eindhoven en organisatieontwikkeling in 2019  

In 2019 is verder gewerkt aan het realiseren van het meerjarenplan en plan van aanpak organisatieontwikkeling. Een 

van de speerpunten van beide plannen is het werken aan en creëren van een stabiele, professionele 

vrijwilligersorganisatie.  

Het belangrijkste doel van de organisatieontwikkeling is een bestuur dat op hoofdlijnen bestuurt en een zelfsturend 

team dat onder verantwoordelijkheid van de coördinator zelf de voortgang bewaakt en dat proactief handelt in het 

geval ontwikkelingen vragen om wijziging van beleid en wijze van uitvoering.  

Om dit te realiseren, groei mogelijk te maken en tegelijk te werken aan een efficiëntieslag (om de kosten per project te 

verlagen), gelden de volgende uitgangspunten:  

Er is een kleine betaalde formatie die verantwoordelijk is voor coördinatie en continuïteit. De taken worden gebundeld 

in verantwoordelijkheden die verdeeld worden over betaalde krachten. Uitvoerend werk, waaronder de voorbereiding 

van projecten en de begeleiding van groepen, wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan.  

Binnen dit kader heeft de coördinator tijdens het seizoen 2018-2019 deelgenomen aan een leergang 

organisatieontwikkeling van Present Nederland.  Doel van deelname was grip krijgen op de interne processen en beter 

zicht krijgen op wat vrijwilligers kunnen doen en wat de rol van betaalde, leidinggevende medewerkers is.  

Om er voor te zorgen dat Present in de komende jaren een toekomstbestendige organisatie blijft zijn bestuur, team en 

een afvaardiging van vrijwilligers in 2019 diverse keren bij elkaar gekomen om te bespreken wat daarvoor nodig is. 

Verschillende scenario’s passeerden de revue en ook Joost van Kampen en Evelien Wauters van METmet leverden een 

constructieve bijdrage aan deze discussie. Het waren waardevolle bijeenkomsten, waarvan de uitwerking in 2020 

verder vorm zal krijgen.  

 

Present Eindhoven en investering in deskundigheidsbevordering betaalde medewerkers in 

2019 

 
De volgende bijeenkomsten droegen, naast de hierboven genoemde deskundigheidsbevordering, bij aan de 

deskundigheidsbevordering van de betaalde medewerkers: 

Januari: De leden van het kernteam bezochten de Presentdagen. Zij bezochten workshops en wisselden ervaringen uit 

met andere Presentstichtingen;  

Maart: Twee medewerkers bezochten een bijeenkomst van Brabant Outcomes Fund (BOF) en woonden o.a. een 

workshop ‘Impact meten’ bij. Deze workshop werd de aanleiding om mee te doen met  het traject ‘Zicht op Impact’; 
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Mei t/m september: Twee medewerkers volgen het traject ‘Zicht op impact’ dat onderdeel is van het programma 

‘Sociale Veerkracht’ van Provincie Brabant;  

In mei volgt een andere medewerker de workshop ‘Online Zichtbaarheid’.  

De medewerker die verantwoordelijk is voor financieel beheer en beleid en de contacten met bedrijven nam deel aan 

een masterclass Fundraising. 

 

Conclusie en vooruitblik 

Dit activiteitenverslag onderbouwt de conclusie uit het voorwoord dat team en bestuur terugkijken op een jaar waarin 

mooie resultaten bereikt zijn en nieuwe waardevolle ontwikkelingen zijn ingezet. Vol vertrouwen zijn we begonnen aan 

een nieuw jaar waarin we samen met onze vrijwilligers en partners weer een vangnet willen vormen voor mensen die 

van hulp van vrijwilligers afhankelijk zijn. 
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Jaarrekening 2019
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa     

Inventaris 1.059  595  

 1.059  595

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 9.160  7.288  

Pensioenpremies 655  2.123  

Overige vorderingen 4.102  3.947  

  13.917  13.358

Liquide middelen 69.775 67.051

 84.751  81.004

31 dec 201831 dec 2019
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Kapitaal

Continuïteitsreserve  54.557  45.038  

Bestemmingsfonds 2.500  2.870  

  57.057  47.908

Voorzieningen

Overige voorzieningen 4.248  4.926  

 4.248  4.926

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 0  8.175  

Schulden aan leveranciers  3.996  903  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.436  3.893  

Pensioenpremies 739  1.123  

Overige schulden 14.275  14.076  

  23.446  28.170

  84.751  81.004
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2019
 

 Begroting Realisatie Realisatie

2019 2019 2018

 € € €

Opbrengsten     

Opbrengsten 126.000 130.601 129.401

Saldo overige baten   126.000  130.601 129.401

Totaal baten   126.000  130.601 129.401

Lasten

Lonen en salarissen 73.440 69.413 72.492

Sociale lasten 12.275 11.979 11.984

Pensioenen 6.735 5.604 6.617

Overige personeelskosten 11.800 10.677 12.679

Afschrijvingen materiële vaste activa 500 402 490

Huisvesting 2.430 1.995 2.080

Kantoorkosten 850 777 1.017

Communicatiekosten 3.000 1.931 4.694

Activiteitskosten 1.000 1.121 2.397

Algemene kosten 13.795 17.348 13.852

Totaal lasten   125.825  121.247 128.302

  175  9.354 1.099

Financiële baten & lasten -175  -205 -111

     

Saldo van baten en lasten  0  9.149 988

    

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserve 9.519 -12

Onttrekking/toevoeging bestemmingsfonds -370 1.000

9.149 988
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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, voor kleine rechtspersonen.

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.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2019

€  

Inventaris

Aanschaffingen 2.454

Cum. afschrijving -1.859

Boekwaarde begin 595

(Des)investeringen 866

Afschrijvingen -402

Mutaties 464

Boekwaarde einde 1.059

Afschrijvingspercentage : 20%

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2019 31 dec 2018

€ €

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 9.160 7.288

9.160 7.288

De debiteuren bedragen per eind december € 9.160. Naast de facturen voor het 4
e
 kwartaal van de  

woningcorporaties zijn er ook nog diverse bedrijfsprojecten in december uitgevoerd en gefactureerd. 

De betalingen van al deze facturen zijn in januari 2020 ontvangen.

Pensioenpremies   

Pensioenen 655 2.123

  655 2.123

Overige vorderingen

Te ontvangen bedragen 177 0

Te ontvangen rente 0 22

Te ontvangen subsidie 3.925 3.925

4.102 3.947

Liquide middelen
31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

ING rekening-courant 31.628 28.926

ING spaarrekening 38.147 38.125

69.775 67.051
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Kapitaal

2019 2018

€ €

Continuïteitsreserve

Beginsaldo 45.038 45.050

Bestemming resultaat boekjaar 9.519 -12

54.557 45.038

De continuïteitsreserve betreft een beperkt besteedbare reserve om voor de toekomstige projecten 

te garanderen dat verplichtingen ten aanzien van medewerkers ten minste een half tot één jaar 

voldaan kunnen worden. 

Het positieve resultaat 2019 bedraagt totaal € 9.149. Hiervan is via resultaatbestemming € 370 onttrokken 

aan het bestemmingsfonds en € 9.519 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

2019 2018

€ €

Bestemmingsfonds

Beginsaldo 2.870 1.870

Bestemming resultaat boekjaar -370 1.000

2.500 2.870

Dit fonds is gevormd vanuit bestemde giften en wordt gemuteerd vanuit deze bestemming, 

aan gerelateerde projecten. 

Voorzieningen
2019 2018

€ € 

Overige voorzieningen

Boekwaarde begin 4.926 4.089

Dotatie/onttrekking -678 837

Mutaties -678 837

Boekwaarde einde 4.248 4.926

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

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden  

31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen subsidie 0 8.175

0 8.175

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 3.996 903

3.996 903

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.436 3.883

Af te dragen PAWW premie 0 10

4.436 3.893

Pensioenpremies

Pensioenpremies 739 1.123

739 1.123

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 2.578 3.141

Reservering vakantiedagen en overuren 8.524 7.350

Nog te betalen accountantskosten 3.025 3.025

Nog te betalen kosten 148 560

14.275 14.076
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Begroting Realisatie Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

Opbrengsten    

Bijdrage woningcorporaties 31.000 29.500 31.000

Subsidie gemeente 78.500 78.500 78.500

Fondsbijdrage 2.000 1.000 350  

Overige subsidies 4.500 8.475 6.821

Opbrengst bedrijven 4.000 7.733 6.173

Fannoten 1.500 645 830

Giften en donaties 4.500 4.748 5.727

 126.000 130.601 129.401

De baten hebben een incidenteel karakter. Vanuit de gemeente Eindhoven wordt ieder jaar een

subsidie ontvangen, waarvoor elk jaar opnieuw een aanvraag moet worden ingediend.

De totaal opbrengsten t/m december 2019 zijn €  130.601 t.o.v. budget € 126.000

De bijdragen van woningcorporaties voor 2019 bedragen  € 29.500 t.o.v. begroot € 31.000. Deze 

enigszins lagere opbrengst houdt verband met t.o.v. budget drie  niet uitgevoerde projecten voor 

woningcorporatie Thuis en Wooninc.

De overige subsidies bedragen € 8.475 en bestaan voor € 6.075 uit bijdrage Present NL voor 

leertraject algemeen coördinator en € 2.100 uit bijdrage 2018 casuïstiek WijEindhoven waarvoor in 

2019 nog activiteiten zijn verricht. Ook is in 2019 de eind afrekening van  € 300 (laatste 5%) 

ontvangen voor casuïstiek traject 2018.

Uitgevoerde projecten bij bedrijven hebben een opbrengst t/m december gerealiseerd van  € 7.733 

wat € 3.733 meer is dan begroot en € 1.560 meer dan in 2018 (+25%).

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 62.789 58.839 60.062

Reservering vakantiegeld 5.023 4.250 5.055

Reservering vakantiedagen 0 1.174 1.934

Einde jaarsuitkering 5.628 5.150 5.441

73.440 69.413 72.492

Sociale lasten

Sociale lasten 12.275 11.979 11.984

12.275 11.979 11.984

Pensioenen

Pensioenpremies personeel 6.735 6.191 6.617

Overige pensioenlasten 0 -587 0

6.735 5.604 6.617
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Begroting Realisatie Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

Overige personeelskosten

Reis-en verblijfskosten 800 708 824

Deskundigheidsbevordering 3.000 3.020 3.347

Vrijwilligersvergoedingen 6.000 5.550 5.450

Dotatie voorziening personeelskosten 0 -678 837

Overige personeelskosten 2.000 2.077 2.221

11.800 10.677 12.679

De salariskosten voor personeel zijn t/m december  € 5.454 lager dan begroot. Deze lagere kosten 

hangen o.a. samen met het vertrek van één van onze medewerksters. Haar activiteiten worden 

opgevangen door bestaande medewerkers en door extra inhuur van X-share waarvan de kosten 

onder Overige kosten worden gerapporteerd. Per saldo is in 2019 voor met deze posten 

samenhangende kosten een verlaging van  ruim € 4.200 in vergelijking met het budget gerealiseerd. 

Voor aanpassing voorziening niet opgenomen vakantiedagen is een bedrag van € 1.174 opgenomen.

De overige personeelskosten tot en met december bedragen  €  10.677 t.o.v. budget € 11.800.           

In 2019 zijn de projectonkosten voor vrijwilligers € 450 lager dan begroot. In verband met het vertrek 

van één medewerker is de voorziening eigen risico voortvloeiend uit cao Zorg en Welzijn verlaagd 

met € 678.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 500 402 490

500 402 490

De afschrijvingskosten zijn wat lager dan begroot omdat een PC  en Laptop inmiddels volledig zijn 

afgeschreven.

Huisvesting

Huur opslagruimte 780 780 780

Huur kantoor en zaalhuur 1.650 1.215 1.300

2.430 1.995 2.080

Kantoorkosten

Porti 0 289 281

Telefoon en internet 600 476 461

Contributies en abonnementen 0 0 76

Onderhoud inventaris 0 0 174

Automatiseringskosten 0 12 25

Overige kantoorkosten 250 0 0

850 777 1.017
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Begroting Realisatie Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

Communicatiekosten

Representatie 500 956 871

Communicatie 1.500 935 2.710

Website 0 0 200

Drukwerk 1.000 40 913

3.000 1.931 4.694

Huisvesting, Kantoor en Communicatie

Deze kosten bedragen tot en met december € 4.703 t.o.v. budget van  € 6.280 vooral door een 

minder gebruik van kantoorruimte en lagere kosten voor communicatie en drukwerk. 

Activiteitskosten

Kosten dubieuze debiteuren 0 0 125

Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 -125

Materiaalkosten 850 1.168 2.330

Huur materiaal/ inventaris 150 -47 67

1.000 1.121 2.397

Algemene kosten

Administratiekosten 6.520 10.084 6.658

Accountantskosten 3.100 3.025 3.050

Verzekeringen 125 122 122

Overige algemene kosten 0 48 13

Bijdrage Stichting Present Nederland 4.050 4.069 4.009

13.795 17.348 13.852

Toelichting overige kosten

De Algemene kosten t/m december zijn € 3.553 hoger dan gebudgetteerd. Deze hogere kosten 

hangen vnl. samen met wat reeds onder Personeelskosten is vermeld en betreffen de extra inhuur 

van  X-Share. Deze kosten bedragen t/m december  € 7.442 t.o.v. een budget van € 4.320

Financiële baten & lasten

Rentelasten rekening courant banken 175 205 111

175 205 111
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Bestuursverklaring
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Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Present Eindhoven verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2019

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.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan de 

continuïteitsreserve en/of aan het bestemmingsfonds. Negatieve resultaten komen ten laste 

van de continuïteitsreserve.

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.

Voorzitter

K. Wagt

Penningmeester

R.A.H. Derks

Algemene bestuursleden

W. Vervoort

J. van den Berg

�/

Eindhoven, 24-3-2020



Stichting Present Eindhoven

Eindhoven

Beoordelingsverklaring

 

 

 

28



 

Witlox Van den Boomen 

Accountants N.V. 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: Bestuur van Stichting Present Eindhoven 

 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport  op bladzijde 14 tot en met bladzijde 25 opgenomen jaarrekening 2019 

van Stichting Present Eindhoven te Eindhoven beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de door de stichting gekozen 

grondslagen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 

zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren 

van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter 

dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Stichting Present Eindhoven per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de door de stichting gekozen grondslagen.  

 

Waalre, 30 maart 2020 

 

Witlox Van den Boomen Accountants N.V. 

 

 

 

 

M.J. Denis MSc RA 
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