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Visie

Een beweging op gang brengen in 

Enschede waarbij steeds meer mensen het 

vanzelfsprekend vinden om om te zien naar de 

kwetsbare mensen in de stad Enschede.

Missie

Stichting Present Enschede wil een brug slaan 

tussen mensen die iets hebben te bieden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

Wij kunnen terugkijken op een historisch jaar dat 

bepaald werd door de coronapandemie, die ook in 

2021 nog wel zijn impact zal hebben.

Ondanks de grote invloed op onze 

groepsprojecten is het Present gelukt om 

middels alternatieve creatieve acties (fruitactie, 

moederdagactie, zomerpakketten voor 

kinderen, LichtpuntjesActie, kaarten- en 

schoenendoosacties) meer kwetsbare mensen te 

bereiken en tegelijkertijd ook meer vrijwilligers  

te mobiliseren. Het is mooi om te zien dat juist 

in deze moeilijke tijden er meer mensen zijn 

die de kwetsbare mensen in Enschede willen 

ondersteunen. Wij willen alle hulpverleners, 

vrijwilligers, bedrijven en organisaties daarvoor 

hartelijk danken.

Wij blijven enthousiast en creatief op zoek naar 

kansen om die beweging van omzien naar elkaar 

groter te maken.

Namens het bestuur van Stichting Present 

Enschede,

Jan Joosten

Voorwoord
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Totaal Aantal Matches Vrijwilligers Uren Hulpontv. Kinderen

Praktische projecten 88 88 399 1732 224 70

Sociale projecten 23 23 124 363 230 53

Acties 6 89 442 694 1943 180

Coronatrajecten 4 46 219 875 209 4

Totaal 121 246 1184 3664 2606 307

Present Enschede begon 2020 voortvarend met 

een ongekend aantal projecten in de planning. 

Halverwege maart hadden we al 36 projecten 

gerealiseerd – en toen werd plotseling alles anders.

 

Dadelijk zijn er allerlei acties en alternatieve 

werkwijzen op touw gezet, met de daarbij 

horende communicatie om alle betrokkenen en 

potentieel geïnteresseerden te informeren over de 

mogelijkheden bij Present. 

In dit jaarverslag geven we een overzicht van 

met name de corona-activiteiten, die dit jaar zo 

uitzonderlijk maakten.

Inleiding
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Coronatrajecten:

- Voedselbank 

   ondersteunende inzet

- Hondjes uitlaten

- Koken bij Huis & Haard

- Ondersteuning zorg

Corona-acties:

 

- Fruitactie

- Moederdagactie

- Zomerpakketten

- Lichtpuntjes

- Kerstkaarten

- Schoenendoos

Present Enschede organiseert ontmoetingen 

tussen mensen en wil mensen met verschillende 

leefwerelden met elkaar in contact brengen. 

Er zijn veel mensen die graag iets voor een 

ander willen doen, maar ze weten niet altijd hoe. 

Daarnaast zijn er mensen die in de problemen 

zijn gekomen vanwege gebrek aan geld, netwerk 

of gezondheid. Present wil deze mensen met 

elkaar in verbinding brengen.

Normaal gesproken zetten de vrijwilligers 

zich groepsgewijs in bij kwetsbare mensen 

thuis, achter de voordeur. Toen de beperkende 

maatregelen van kracht werden zijn er diverse 

alternatieve acties en trajecten opgezet, 

waarbij de vrijwilligers zich konden inzetten 

op afstand van elkaar in tijd of locatie. Bij de 

aangepaste werkwijze hebben we altijd onze 

vier kenmerkende principes hoog gehouden.

Ontmoetingen 
246 matches Kenmerkend voor de werkwijze van Present is:  

1. dat het aanbod van vrijwilligers het   

    uitgangspunt is,

2. dat hulpverleners een bemiddelende rol 

    spelen bij de hulpvragen, 

3. dat de inzet van vrijwilligers eenmalig en 

    afgebakend is, 

4. dat de projecten op professionele en    

    gestructureerde wijze begeleid worden. 
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Vrijwilligersinzet  
3664 uren

De bereidwilligheid om iets voor een ander 

te kunnen doen is al best groot, en werd nog 

veel groter toen in maart de eerste lockdown 

afgekondigd werd. Meteen meldden zich nieuwe 

vrijwilligers aan bij Present. Ook ontstonden er 

spontaan nieuwe initiatieven in de samenleving. 

Hieronder een overzicht hoe Present Enschede 

het vrijwilligersaanbod benut heeft en de 

samenwerking gezocht heeft. 

Praktische projecten
Present is goed in het organiseren van projecten 

bij mensen thuis om een praktische klus aan 

te pakken waar de bewoner zelf niet uitkomt 

vanwege gebrek aan geld, netwerk of gezondheid. 

Projecten werden nu in aangepaste vorm 

uitgevoerd. Vrijwilligers hielden 1,5 meter afstand 

en de projecten werden in kleine groepen 

uitgevoerd. Ook hebben we estafetteprojecten 

geïntroduceerd: de projecten werden over 

meerdere dagen verspreid.

Acties
Er werden verschillende acties uitgevoerd waarbij 

vrijwilligers de kans kregen om een stadsgenoot 

een hart onder de riem te steken. 

We organiseerden een Fruitactie, een Tulpenactie 

op moederdag, een Zomerpakket-actie voor 

gezinnen die te kampen hebben met armoede, 

en aan het einde van het jaar de LichtpuntjesActie. 

Tevens werden er door studentenverenigingen 

zo’n 700 kaarten verstuurd naar ouderen in 

verzorgingshuizen. Basisschool de Bron hield 

een schoenendoosactie voor de bewoners van 

Zorggroep Manna.

Trajecten
Tijdens de lockdown in het voorjaar boden 

vrijwilligers ondersteuning aan kwetsbare 

mensen bij dagelijkse taken, zoals boodschappen 

doen en hondjes uitlaten. Ook werd er 

wekenlang gekookt bij een zorginstelling en 

sprongen vrijwilligers bij bij de Voedselbank. 

In het najaar ondersteunden vrijwilligers de zorg 

door gedurende enkele weken bewoners te 

assisteren op een afdeling.

Sociale projecten
Sociale projecten (bingo’s, dansavonden, 

rolstoelwandelingen) vonden voornamelijk in 

de eerste maanden plaats. Na 16 maart kon 

dat niet meer. Als alternatief introduceerden 

we de raamtekeningen waarbij vrijwilligers en 

bewoners aan weerszijden van het raam contact 

hebben.



 

gem.Waardering 
Vrijwilligers: 8,2

Club van 100

In september is de Club van 100 gelanceerd.

Het doel is om 100  ‘vrienden van Present’ te 

werven die €100 doneren. Jaarlijks wordt een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle 

vrienden en partners van Present. In december 

mochten we het zevende lid verwelkomen

De vrijwilligers 
1184 vrijwilligers

Present is uniek door het inzetten van groepen 

vrijwilligers. We hebben de werkwijze aangepast 

zodat groepen zich in estafettevorm konden 

inzetten, of in trajecten. Er meldden zich echter 

gaandeweg de lockdown minder groepen aan. 

Maar het was ook overduidelijk dat er een grote 

behoefte was in de samenleving om iets voor 

een ander te kunnen betekenen. We hebben 

nog nooit eerder zoveel nieuwe individuele 

aanmeldingen gekregen. Deze vrijwilligers 

konden aan de slag bij de verschillende acties.
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Veel vrijwilligers willen zich vaker dan één keer 

inzetten en zijn lid geworden van de flexpool. 

De nieuwe omstandigheden hebben ons ook in 

contact gebracht met nieuwe partners. Zo hebben 

we ons aangesloten bij het landelijke netwerk 

Niet Alleen. Present coördineert de hulpvragen 

die voor Enschede binnenkomen onder de 13 

aangesloten kerken en organisaties. 



 

gem.Waardering  
hulpverleners 9,3

Partners

Een bedrijf dat daadwerkelijk maatschappelijk betrokken wil zijn kan een partnerschap 

afsluiten met Present. Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage organiseren we voor één of 

meerdere groepen werknemers een Present-project. In 2020 begroetten we als nieuwe partners;

 Insinger Gilissen Bankiers, Rabobank E-H, Jongbloed Foundation en Inaday Merken en Patenten. 

Daarnaast hebben Xsens, Ecare, Molenaar en AllRound Technology hun partnerschap voortgezet.

De mensen die door een hulpverlener bij ons 

aangemeld worden voor hulp, hebben een 

praktisch probleem dat ze zelf niet kunnen 

oplossen vanwege gebrek aan geld, netwerk of 

gezondheid. Vanaf maart hebben we hiervan 

met name de tuinvragen opgepakt: tuinen die 

overwoekerd zijn of vol liggen met rommel. 

In een tuin kun je goed afstand houden, en 

bovendien is het niet nodig om te ventileren 

of een mondkapje te dragen. Deze projecten 

konden we daarom op een coronaveilige manier 

uitvoeren.

In de loop van het jaar kregen we steeds meer 

signalen van eenzaamheid, als gevolg van 

de maatregelen rondom corona. We hebben 

daarom ook flink ingezet op het organiseren 

van ontmoetingen. Zo krijgt iemand via de 

Lichtpuntjesactie drie keer bezoek aan de 

voordeur. Raamtekeningen geven op een leuke 

manier interactie tussen bewoners en vrijwilligers 

aan weerszijden van het raam, en daarnaast 

hebben we matches gemaakt tussen mensen die 

elkaar bellen, of kaarten sturen. 

Bereik
2606 hulpontvangers
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Balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Materiële vaste activa

  Inventaris 500 1.200 

Vlottende activa

  Vorderingen en overlopende  activa 8.800 4.300

  Liquide middelen 64.300 58.000

Totaal 73.600 63.500

Passiva 

Reserves en fondsen

  Continuïteitsreserve 40.600 38.500

  Bestemmingsreserve 11.700 5.200

Kortlopende schulden 21.300 19.800

Totaal 73.600 63.500

Positief resultaat
In onderstaand overzicht geven wij u 

de verkorte balans per 31 december 

2020 en de staat van baten en lasten 

over 2020, (met vergelijkende cijfers 

over 2019) afgerond op € 100. 

Staat van baten en lasten over 2020 

Werkelijk

2020

 Begroot

2020

Werkelijk

2019

Baten

  Baten uit eigen fondsenwerving 69.400 50.000 70.400

  Subsidies van overheden 31.000 31.000 31.000

Som der baten 100.400 81.000 101.400

Lasten

  Publiciteit en communicatie 1.500 1.500 1.500

  Personeelskosten 63.800 61.000 57.500

  Huisvestingskosten 14.700 4.900 3.700

  Kantoor – en algemene kosten 8.500 9.500 12.100

  Directe kosten projecten 9.200 3.500 3.700

  Afschrijvingen 600 600 600

Som der lasten 98.300 81.000 79.100

Saldo van baten en lasten 2.100 - 22.300
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Toelichting Toelichting
Ten opzichte van het voorgaande boekjaar is het 

resultaat afgenomen met € 20.200. Deze afname 

is per saldo vooral veroorzaakt door hogere lasten 

van € 19.200. 

De personeelslasten zijn t.o.v. 2019 gestegen met 

€ 6.300. Dit is een gevolg van uitbreiding van 

uren van de medewerkers per 1 oktober 2020 en 

verhoging van de cao-lonen per 1 juli 2020. De 

uitbreiding in uren is in overeenstemming met de 

groeidoelstellingen op middellange termijn.

De huisvestingskosten zijn met € 11.000 gestegen. 

Er is een reserve interne verbouwing gevormd 

voor het oplossen van de krapte in de huisvesting. 

Het voornemen bestaat dit probleem in 2021 te 

verhelpen, hiervoor is € 10.000 toegevoegd. 

De kantoor- en algemene kosten zijn verlaagd 

met € 3.600 door de eenmalige aanschaf van klein 

gereedschap en bodywarmers in 2019. 

De directe kosten projecten zijn verhoogd met 

€ 5.500. Deze kosten hebben betrekking op 

de fruitactie, zomeractie en de kosten lediging 

containers. De hiervoor ontvangen subsidies en 

giften zijn opgenomen in de post overige baten 

uit eigen fondsenwerving.

 

Financieel draagvlak
Present Enschede kan steunen op jaarlijkse 

toezeggingen voor subsidies en giften. Met de 

belangrijkste donateurs hebben we een duurzame 

relatie.

 Plaatselijk draagvlak 

In 2020 was de gemeente Enschede weer een 

belangrijke steun voor ons. The Ten Cate Human 

Help Foundation, die ons ook in voorgaande 

jaren ruimhartig heeft gesteund, was opnieuw 

een belangrijke sponsor. Het doel van dit fonds 

is om minder- en onvermogende inwoners van 

Enschede financieel te steunen. 

De wooncorporaties Domijn, De Woonplaats en 

Ons Huis hebben ons dit jaar wederom gesteund. 

In een convenant is vastgelegd dat ze ons ook de 

komende jaren zullen steunen. Ook ontvingen 

wij een bijdrage van de Stichting Vrienden van 

Mediant.

Overige giften en subsidies
Van diverse kanten ontvingen wij spontane 

bijdragen zowel persoonlijke als van diverse 

organisaties. Organisaties die ons hebben 

gesteund zijn: Stichting Present Nederland, 

Fonds Sluyterman van Loo en EO Metterdaad, 

Flymac B.V. en Masterpack Group B.V. 

We ontvingen bijdragen via de Rabo clubkas-

campagne en van de ING. Stichting Pure 

Energiefonds heeft ons gesteund met een 

subsidie voor containerlediging.  Ook diverse 

kerkelijke gemeenten hebben ons dit jaar 

ruimhartig gesteund. Met de volgende 

ondernemingen zijn partnerschappen 

aangegaan: Ecare Services, AllRound Technologie, 

Xsens, Rabobank Enschede – Haaksbergen, 

The Jongbloed Foundation, Molenaar 

Verzekeringen, Insinger Gilissen Enschede en 

Inaday Merken & Patenten.
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Samen Ontdekken

In samenwerking met Zorggroep Mannais een 

cursus voorbereid voor ouderen die graag hun 

sociale contacten willen uitbreiden. 

De cursus Samen ontdekken bestaat uit zes 

huiskamerbijeenkomsten. Het materiaal ligt 

klaar, er zijn gespreksleiders, de eerste groepen 

zijn gevormd. Vanwege de coronamaatregelen 

zijn we echter nog niet van start kunnen gaan. 

De projecten en acties worden voorbereid door 

een team van vaste vrijwilligers en betaalde 

krachten. 

Bestuur
Het onbezoldigd bestuur van Stichting Present 

Enschede bestond in 2020 uit Jan Joosten 

(voorzitter), Walfried Gras (penningmeester), 

en Josefa ter Horst. Daarnaast is per 1 april Ton 

Koopman toegevoegd aan het bestuur.

Team 
De stichting heeft voor de algemene coördinatie 

twee werknemers in dienst: Marjet Deuten en 

Leonie Verloop. Per 1 oktober kon het aantal uren 

uitgebreid worden naar in totaal 1 fte. 

De projectcoördinatie was in handen van Klaas 

Boersma en Angelina Bosschers. Ine ter Horst deed 

aanvankelijk administratieve werkzaamheden, 

maar pakte er in het voorjaar de projectcoördinatie 

bij. Angelina Bosschers vond een betaalde baan en 

nam op 1 november afscheid van Present.

 

Als projectbegeleiders zijn betrokken: Marthie Vos, 

Tonie Wassenaar, Frits Hylkema, Edgard Quittner, 

Simon Wassenaar, Ton Koopman. Cor van Beek 

wordt nog ingewerkt. Margriet van Abbe heeft 

zich tijdelijk teruggetrokken. Chantal van der 

Burgt en Peter Geul hebben weer prachtige foto’s 

gemaakt. Voor vormgeving en opmaak kunnen we 

een beroep doen op Jeanette van Duijn. Bij ICT-

problemen schiet Jochem Schonewille ons te hulp. 

Organisatie

Flexpool
De flexpool telt nu bijna 50 deelnemers. Iedere 

maand krijgen de flexers een mail met keus uit 

verschillende projecten waar zij aan kunnen 

deelnemen. Enkele enthousiastelingen doen zo 

vaak mee dat ze in januari in het zonnetje zijn 

gezet: Annemiek Dijkstra heeft aan meer dan 25 

projecten deelgenomen en Frits Hylkema aan 

ruim 50. 

Jong Present
Twee jongeren doen een traineeship van 

een aantal maanden bij Present Enschede. 

Kallisty Kossen begon in september bij het 

project Samen ontdekken. In oktober startte 

Eva Monsma, zij heeft zich voornamelijk 

met het matchen van de Lichtpuntjesactie 

bezig gehouden. Daarnaast krijgen trainees 

de mogelijkheid om landelijke trainingen te 

volgen en om mee te kijken bij de dagelijkse 

werkzaamheden. Dit programma in het kader 

van Maatschappelijke Diensttijd heet bij ons 

Jong Present. 



2021

Present heeft in Enschede niet eerder zoveel 

vrijwilligers in beweging gebracht en zoveel 

mensen kunnen bereiken. Toch hopen we in de 

loop van 2021 weer meer ‘gewone’ projecten te 

kunnen organiseren. De hulpvragen stapelen zich 

op en de behoefte aan ontmoeting is groter dan 

ooit. 

Voor 2021 zien we daarnaast twee extra 

aandachtspunten. We willen het programma 

Jong Present verder ontwikkelen en 12 jongeren 

een periode laten meelopen in onze organisatie. 

Daarnaast blijven we extra aandacht geven aan 

het opbouwen van relaties met maatschappelijk 

betrokken ondernemingen. 

Zo blijven we toewerken naar een samenleving 

waarin het vanzelfsprekend is om naar elkaar om 

te zien. 

Jaarverslag 2020 

Stichting Present Enschede
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