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Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij 

steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar 

elkaar om te zien.

Missie 
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

 

Terugkijkend op 2021 zien we dat het jaar weer 

voornamelijk werd bepaald door de corona-

pandemie met de in het jaar veranderende 

maatregelen en restricties. Deze pandemie heeft 

zijn impact ook nog in 2022. Grote flexibiliteit werd 

er van ons operationele team gevraagd om met de 

steeds veranderende regels ons werk uit te voeren. 

Dat betekende schakelen tussen individuele 

acties en, wanneer het weer kon, reguliere 

groepsprojecten. We zijn blij en trots op wat we in 

die lastige omstandigheden hebben bereikt. Met 

ruim 1000 vrijwilligers en 215 projecten hebben 

we meer dan 1000 kwetsbare mensen in Enschede 

kunnen helpen.

Wij willen alle hulpverleners, vrijwilligers, bedrijven 

en organisaties hartelijk danken. 

Wij blijven enthousiast en creatief op zoek naar 

kansen om de beweging van omzien naar elkaar 

groter te maken.

Namens het bestuur van Stichting Present 

Enschede,

Voorwoord

Jan Joosten



De kern van het werk | 
Programma’s

De basis van het werk van 

Present is de eenmalige inzet 

van een groep vrijwilligers bij 

iemand die door gebrek aan 

geld, netwerk en gezondheid 

in de problemen is gekomen. 

In 2021 zijn er 215 matches 

gemaakt tussen een groep 

vrijwilligers en een hulpvraag. 

Ieder project is uniek, maar 

hieronder lichten we enkele 

bijzonderheden van dit 

kalenderjaar uit. 

 
 

gem.Waardering 
Vrijwilligers: 8,3



Eén op één activiteiten 
2021 begon in lockdown. In de eerste 

drie, vier maanden van het jaar hebben 

we diverse één-op-één-activiteiten 

aangeboden, waarbij ontmoeting 

centraal stond. Raamtekeningen maken, 

wandelmaatjes, belmaatjes, maar 

ook ondersteuning van de zorg: een 

vrijwilliger die gedurende zes weken een 

dagdeel hielp met werkzaamheden in en 

zorginstelling. 

Projectenmarathon
Geleidelijk werden de mogelijkheden om samen te komen ruimer en konden 

we weer ‘gewone’ projecten voorbereiden. Om ons vijftienjarig bestaan kleur te 

geven hebben we een Projectenmarathon georganiseerd: gedurende vijftien 

aaneengesloten dagen is er dagelijks een project uitgevoerd. Hiervan is verslag 

gedaan met dagelijkse vlogs en berichten op social media, en aandacht in 

Tubantia en bij 1Twente. Ons netwerk wist zodoende ook weer dat we projecten 

organiseerden en de aanmeldingen van vrijwilligersgroepen kwamen, na de 

lockdownperiode, vervolgens ook weer op gang. 



Werkweek jongeren | World Servants
In de zomer heeft een groep jongeren de 

werkvakantie in Enschede doorgebracht, 

en niet in Nepal zoals de bedoeling was. De 

organisatie zocht vanwege de reisbeper-

kingen een geschikte plek in Nederland en 

kwam uit op een samenwerking met Pre-

sent Nederland. Enschede was een van de 

plaatsen waar een groep van World Servants 

aan de slag is gegaan. Het was voor ons 

voor het eerst dat we een complete werk-

week hebben georganiseerd en onderdak, 

maaltijden en vervoer hebben geregeld, in 

samenwerking met de Stadskerk, Evangeli-

sche Gemeente en Goed Nieuws Gemeente. 

De jongeren waren enthousiast, ook omdat 

er goed persoonlijk contact met de cliënten 

van de zorgboerderij mogelijk was doordat 

er geen taalbarrière was. 

Zomerpakketten voor kinderen
Met hulp van tientallen sponsors en dona-

teurs zijn zomerpakketten samengesteld 

voor 129 kinderen in 61 gezinnen in Ensche-

de die niet met vakantie kunnen. De adres-

sen van de kinderen zijn aangeleverd door 

hulpverleners. De dozen zijn gevuld met 

spellen, buitenspeelgoed, een zwembadje, 

sportkleding, en zijn op maat gemaakt op 

leeftijd en voor jongens en meisjes. De ont-

vangers waren blij en verrast, hoorden we 

uit de reacties. 

Bloemenbrigade
Bloemenboetiek Stadsveld heeft aan het 

eind van de week altijd wel bloemen over 

en bood aan dit te doneren aan iemand die 

zelf geen geld heeft om bloemen te kopen. 

Zo wordt nu elke zaterdag een bos bloemen 

bezorgd bij iemand bij wie die week een 

project heeft plaatsgevonden. Vier vrijwilli-

gers doen bij toerbeurt de bezorging: onze 

BloemenBrigade. De ontvangers zijn soms 

tot tranen geroerd door dit gebaar, dat 

maakt de bloemenbrigade tot een waarde-

volle toevoeging. 



Sociaal tuinieren
In het kader van verduurzaming van 

het groen en de cohesie van bewoners 

in de wijk introduceert Present een 

nieuw programma: Sociaal Tuinieren. 

In samenwerking met SVEN Incluzio en 

een groot aantal partners is een pilot 

georganiseerd.

Tijdens deze actiedag zijn vier 

tuinen gesnoeid en voorzien van 

onderhoudsarm groen. Veel inwoners 

in Enschede hebben een tuin, maar 

vooral de kwetsbare Enschedeërs 

hebben meestal niet de gezondheid 

of het netwerk om deze tuin goed te 

onderhouden, met als gevolg dat veel 

groen verdwijnt óf dat de tuin juist 

verwildert. 

Stichting Surplus zorgde voor een 

tuinplan en aanplanting, kinderen 

van basisschool De Koning plantten 

eetbare struiken bij woonlocatie het 

Stevenfennehuis en op het schoolplein. 

Buurtbewoners zorgen voor het 

onderhoud waarmee sociale cohesie 

in de wijk verstevigd wordt. Present 

en SVEN Incluzio hopen het Sociaal 

tuinieren in de komende jaren over 

meerdere wijken uit te rollen. 

 gem.Waardering  hulpverleners 9,1



Samen ontdekken
Na anderhalf jaar uitstel vanwege corona-maatregelen kon in sep-

tember de gespreksgroep met ouderen van start van de pilot Samen 

Ontdekken. In samenwerking met Zorggroep Manna is de inhoud 

van een serie van zes bijeenkomsten voorbereid en zijn gespreks-

leiders geïnstrueerd. De deelnemers waren cliënten van Zorggroep 

Manna: ouderen die ondersteuning thuis ontvangen. In totaal zijn dit 

seizoen vijf gespreksgroepen gestart met 31 deelnemers. Er is grote 

behoefte onder de doelgroep om in vertrouwde omgeving nieuwe 

contacten op te doen. Manna zal in aangepaste vorm een vervolg 

organiseren. 

School | Vakschool Het Diekman
Sinds september verzorgt Present de derdejaars stage voor 

een groep van zes praktijkleerlingen van Vakschool Het 

Diekman. Wekelijks doet de groep, met begeleiding van 

hun docent, een praktisch project. In totaal zetten we twee 

groepen in bij ieder 12 projecten. Voor de Vakschool is het 

een mooie manier om de leerlingen op afwisselende en 

praktische wijze maatschappelijk relevante ervaring op te 

laten doen. Present is blij met de jonge aanpakkers en de 

prettige samenwerking met de Vakschool. De samenwer-

king is tot stand gekomen in het kader van de Maatschap-

pelijke Diensttijd/Jong Present. 



Bedrijven | Mazars
Door een partnerschap aan te gaan met 

Present kan een bedrijf zich profileren als 

maatschappelijk verantwoord ondernemer. 

Present Enschede heeft hiervoor 

verschillende pakketten. Zo hebben enkele 

ondernemers een project geadopteerd; 

grotere bedrijven geven hun medewerkers 

de gelegenheid om zelf een project uit te 

voeren. Accountantsbedrijf Mazars greep 

de Global Community Day aan om maar 

liefst 11 projecten op één dag uit te voeren, 

gefaciliteerd door Present Enschede.

Studenten | Audentis
Studentenverenigingen weten Present 

goed te vinden voor maatschappelijke 

inzet, en leden stimuleren elkaar om zich 

in te schrijven voor een project. Dit jaar 

heeft studentenvereniging Audentis het 

doen van een project opgenomen in de 

introductieperiode van nieuwe leden: alle 

eerstejaars hebben een project gedaan, wat 

neerkwam op 13 projecten in november en 

december. 

Flexpool
Individuele vrijwilligers worden opgenomen 

in onze flexpool, een groep enthousiaste 

Presenters die samen projecten uitvoeren 

om kwetsbare inwoners een stapje 

verder te helpen. De flexers kiezen zelf 

de frequentie waarmee ze zich inzetten 

bij projecten: sommigen willen iedere 

week wel een project uitvoeren, anderen 

doen éénmaal per jaar mee. In kleinere en 

grotere samenstelling neemt de flexpool 

met veel toewijding bijna een derde van 

de projecten voor haar rekening, een heel 

belangrijk aandeel dus.



**Corona: 
Raamtekeningen

Belmaatjes

Wandelmaatjes

Ondersteuning zorg

*Acties:
Lichtpuntjesactie

Hartenpost  Valentijn

Zomerpakketten

Appeltaarten

Totaal Matches Vrijwilligers Uren Hulpontv. Kinderen

Praktische projecten 134 792 4228 338 88

Sociale projecten 14 85 320 119 0

Acties* 25 141 124 423 132

Corona** 42 61 351 165 0

Totaal 215 1079 5023 1045 220

Kinderen in Armoede Matches Praktisch Waarvan KiA-geld Zomerp.

Aantal projecten voor kinderen 43 41 26 1

Aantal kinderen bereikt 220 90 53 129



Netwerk | Partners

Present heeft een 

breed netwerk in de 

samenleving. Zo weten we 

de juiste mensen bij elkaar 

te brengen. 



Waar komen de vrijwilligers vandaan
Groepen vrijwilligers zijn afkomstig uit bedrijven en on-

dernemingen, studentenverenigingen, kerken, onderwijs, 

re-integratieprojecten en andere netwerken. Middels 

social media, nieuwsbrieven, lokale media en persoonlijke 

contacten laten we zien wat vrijwilligers op een dag met 

een project teweeg kunnen brengen. Vrijwilligers melden 

zichzelf bij Present aan voor een project. 

Waar komen de hulpvragen vandaan
Stichting Present is een interventiemethode die uitslui-

tend ingeschakeld kan worden door hulpverleners. Door 

de woonomgeving van een cliënt weer leefbaar te maken, 

bijvoorbeeld door een tuin weer begaanbaar te maken, of 

door een woonkamer op te knappen, kan de focus verlegd 

worden naar de volgende stap in het proces van een cliënt. 

De projecten van Present staan bekend als doorbraak in 

een stagnerend hulpverleningstraject.

Partnerschappen
Present  Enschede heeft een partnerschap met Ecare, Mo-

lenaar, Xsens, Allround Technology, Rabobank Enschede 

Haaksbergen, Inaday, Presentation Products, Jongbloed 

Foundation, Steenkamp Bewind, Overview Coach. 



Balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

Activa

Materiële vaste activa

  Inventaris 3.300 500 

Vlottende activa

  Vorderingen en overlopende  activa 5.400 8.800

  Liquide middelen 72.400 64.300

Totaal 81.100 73.600

Passiva 

Reserves en fondsen

  Continuïteitsreserve 49.100 40.600

  Bestemmingsreserve 9.300 11.700

Kortlopende schulden 22.700 21.300

Totaal 81.100 73.600

Staat van baten en lasten over 2021 

Werkelijk
2021

 Begroot
2021

Werkelijk
2020

Baten

  Baten uit eigen fondsenwerving 88.000 72.000 69.400

  Subsidies van overheden 33.000 33.000 31.000

Som der baten 121.000 105.000 100.400

Lasten

  Publiciteit en communicatie 1.600 1.500 1.500

  Personeelskosten 80.800 81.900 63.800

  Huisvestingskosten 6.200 5.000 14.700

  Kantoor– en algemene kosten 11.800 9.500 8.500

  Directe kosten projecten 13.400 6.400 9.200

  Afschrijvingen 1.100 700 600

Som der lasten 114.900 105.000 98.300

Saldo van baten en lasten 6.100 - 2.100

Waar komen de inkomsten vandaan
Ten opzichte van het voorgaande boekjaar is het resultaat afgenomen met 

€4.100. Deze afname is per saldo vooral veroorzaakt door hogere baten van 

€20.600 en hogere lasten van €16.500. De hogere baten ontstaan door Baten 

uit eigen Fondswerving, ten gevolge van intensievere inspanningen in het 

Enschedese bedrijfsleven. De personeelslasten zijn t.o.v. 2020 gestegen met 

€16.900. Dit is een gevolg van uitbreiding van uren van de medewerkers per 

1 oktober 2020, die nu  het gehele boekjaar omvatten. De uitbreiding naar 1 

fte (2 personen) in uren is in overeenstemming met de groeidoelstellingen op 

middellange termijn. De huisvestingskosten zijn met €8.400 gedaald, doordat 

in het vorig boekjaar een voorziening voor de verbouwing was meegeno-

men. De kantoor- en algemene kosten zijn hoger met €3.200 door de een-

malige aanschaf van klein materiaal en gereedschappen. De directe kosten 

projecten zijn hoger door het toenemen van het aantal ‘normale’ projecten 

ten opzichte van het eerste coronajaar. De hiervoor ontvangen subsidies en 

giften zijn opgenomen in de post Overige baten uit eigen fondsenwerving.  

Financieel draagvlak  
Present Enschede heeft met de belangrijkste donateurs een duurzame relatie. 

De gemeente Enschede is een belangrijke steun voor ons in de vorm van al-

gemene en (kind)specifieke subsidiëring. The Ten Cate Human Help Foundati-

on is een belangrijke sponsor, evenals de corporaties Domijn, De Woonplaats 

en Ons Huis. Verder ontwikkelen zowel de post Donaties en giften, als de post 

Baten uit eigen Fondsenwerving zich positief.  

Via Present NL krijgen we subsidie van ZonMW waarmee we MDT Jong Pre-

sent aan kunnen bieden. Partnerschappen met bedrijven vormen een steeds 

belangrijker inkomstenbron. Daarnaast ontvangen we giften van kerken, 

particulieren en andere fondsen. Burgemeester Van Veldhuizen wees Present 

aan als goed doel voor zijn afscheid, een prachtige opsteker.  



Interne organisatie 

Het team van Present 

Enschede bestaat uit zo’n 

15 vaste mensen en een 

bestuur. 



Kantoorteam
De algemene coördinatie is in handen van 

Leonie Verloop en Marjet Deuten. Zij zijn in 

dienst voor ieder 18 uur. Klaas Boersma is 

de vaste basis voor de projectcoördinatie. 

Ine ter Horst nam in de zomer afscheid als 

projectcoördinator. In september begonnen 

Henri Cooiman en Ineke van der Meulen 

als nieuwe projectcoördinatoren.  In totaal 

liepen zes trainees mee met het team. 

Kallisty Kossen deed de ondersteuning voor 

Samen Ontdekken, Eva Monsma heeft zich 

bezig gehouden met de Lichtpuntjesactie, 

Arianne de Bloois coördineerde de 

publiciteit rond de projectenmarathon, 

Niki Leussink organiseerde de 

zomerpakkettenactie, Rieneke Grutter 

maakte een actieplan om de banden met 

de kerken aan te halen en Mariska Verburg 

deed presentaties en evaluaties.  

MDT Jong Present | Trainees
De Maatschappelijke Diensttijd biedt 

jongeren de gelegenheid maatschappelijke 

ervaring op te doen gedurende een 

afgebakende periode van zes maanden. Bij 

Present valt dat onder het programma Jong 

Present. Het is voor ons een mooie manier 

om jongeren binnen onze organisatie te 

halen; deze tijdelijke krachten brengen veel 

enthousiasme mee, hun netwerk en een 

ander soort vaardigheden. Trainees hebben 

de gelegenheid om taken uit te voeren of 

programma’s uit te werken waar we anders 

de capaciteit niet voor zouden hebben. 

Stagiaire
Voor het eerst hebben we een derdejaars 

stagiaire begeleid van de HBO-opleiding 

Social Work, de richting Welzijn en 

Samenleving. Arianne de Bloois had zo de 

smaak te pakken na haar traineeship, dat 

ze alles in het werk gesteld heeft om haar 

derdejaars stage bij Present te kunnen 

doen. Ze heeft zo de weg gebaand voor 

mogelijke toekomstige stagiairs. 



Projectbegeleiders en meer
Een team van zes projectbegeleiders neemt de 

begeleiding van de projecten op zich: Marthie Vos, 

Tonie Wassenaar, Frits Hylkema, Edgard Quittner, Simon 

Wassenaar en Ton Koopman. Zij gaan op projectbezoek, 

informeren de betrokkenen en begeleiden de projectdag. 

Chantal van der Burgt en Peter Geul zorgen dat er 

goede foto’s worden gemaakt die bruikbaar zijn voor 

publiciteitsdoeleinden. Jeanette van Duijn doet het betere 

opmaakwerk en Jochem Schonewille is altijd beschikbaar 

voor advies op ICT-gebied. Mirjam Nijenhuis hielp mee 

met de zomerpakketten. De boekhouding wordt verzorgd 

door Rick Exterkate en Hanneke Rutgerink notuleert de 

bestuursvergaderingen. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Jan Joosten (voorzitter), 

Josefa ter Horst, Ton Koopman en Dennis Jongbloed 

(penningmeester). In februari nam Walfried Gras afscheid, 

die acht jaar lang met grote toewijding de financiën 

verzorgd heeft. 

Kantoor
In april konden we een extra kamer op ons kantoor aan 

de Deurningerstraat in gebruik nemen. Dat was prettig, 

omdat door de groeiende werkzaamheden ruimtegebrek 

was ontstaan. We kregen hiervoor twee bureaus 

gedoneerd van Kato, en extra computers gedoneerd van 

het Roelvink Fonds. Ook alle stoelen zijn vernieuwd. In de 

loop van het jaar zijn er ramen aangebracht in de nieuwe 

ruimte en is alles fris geschilderd. 

Present Nederland
In februari konden we migreren naar de Office-

omgeving van Present Nederland, wat nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden oplevert. 

Ook is dit jaar een nieuwe huisstijl gelanceerd. 



Colofon

Present Enschede

Deurningerstraat 12

7514 BH Enschede

www.presentenschede.nl

info@presentenschede.nl

KvK 08149284

Bank NL79 INGB 0002 4109 88

2022
Na de onstuimige groei van het aantal projecten, 

hulpontvangers, vrijwilligers en partners in de afgelopen 

jaren is het belangrijk om de interne organisatie van 

Present Enschede te bestendigen, zodat de kwaliteit van 

de projecten gewaarborgd kan blijven. Met behoud van de 

reeds ontwikkelde programma’s willen we onze organisatie 

in lijn brengen met het niveau van onze projecten. 


