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Aanbod van een groep
Present gaat uit van het aanbod van vrijwilligers. Groepen
vrijwilligers zijn afkomstig uit
bedrijven en organisaties, verenigingen, opleidingen, kerken, gezinnen of zoals hier een
studentenvereniging.
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Inleiding

Inhoudsopgave

Blij en trots zijn wij als Stichting Present Enschede dat we in
2018 maar liefst 210 projecten met 1119 keer vrijwillige inzet
hebben uitgevoerd. Daarmee hebben we een groot aantal
kwetsbare mensen uit onze stad geholpen en een onvergetelijke dag bezorgd.

1.

Wat doet Stichting Present Enschede

2.

Kenmerkend voor het jaar 2018

Het is mooi om te zien dat steeds meer Enschedeërs omzien
naar arme, zieke en eenzame mensen in hun stad en ontdekken hoe verbindend het is om samen vrijwilligerswerk
te doen. Wij willen alle hulpverleners, vrijwilligersgroepen,
bedrijven en organisaties daarvoor hartelijk danken.
Wij blijven enthousiast en creatief op zoek naar kansen om
die beweging groter te maken.
Namens het bestuur van Stichting Present Enschede,
Jan Joosten
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Individuele vrijwilligers
Mensen die zich individueel
aanmelden worden onderdeel
van de flexpool. De pool bestaat uit ruim 30 mensen die
in wisselende samenstelling
als groep aan de slag gaan. Per
project doen 4 tot 8 mensen
mee.

5

1. Wat doet Stichting Present Enschede
1.1.

Doelstelling en doelgroep

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De missie van Present is om een brug te slaan tussen
groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties die daarmee geholpen kunnen worden.
De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit
bedrijven, opleidingen, kerken, verenigingen en andere sociale verbanden zoals groepen vrienden of gezinsleden. Zij zetten zich in
voor anderen met een hulpvraag, van wie het eigen netwerk ontoereikend is, of die problemen hebben op het gebied van financiën
en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen
met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaarbelaste mantelzorgers, ex-gedetineerden
en dak- en thuislozen.

1.2.

De formule

Present brengt het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die werken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen en de inzet komt daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige inzet vanuit de eigen
unieke kwaliteiten vult zo het werk van professionals aan en versterkt dat.
Present werkt met een plaatselijk team, aangestuurd door professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en
bewaakt kwaliteit en effectiviteit.
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Aanbod is leidend
De agenda en de capaciteiten
van de mensen die zich willen inzetten is leidend bij het
organiseren van de projecten.
Present sluit daarmee aan bij
de moderne vrijwilliger, die
naast werk, gezin en andere
activiteiten ook graag iets
voor een ander wil doen.
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Het effect van Present is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is, ook financieel. Present Enschede is een zelfstandige stichting en onderhoudt relaties met bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, woningcorporaties,
fondsen, de politiek en de gemeente in Enschede. De landelijke organisatie Present Nederland biedt waardevolle ondersteuning.
Present wordt gedreven door waarden, niet door resultaten. Behalve omzien naar elkaar gaat het ook om gelijkwaardigheid, respect
en wederkerigheid. De basis ligt in de christelijke identiteit, die de inspiratie is dat ieder mens alles waard is en dat iedereen gelijk
is. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te
geven en te ontvangen.

1.3.

Typisch Present

Projecten leiden tot waardevolle verbindingen:

Met de hulpontvanger
‘Weerbaar’ ontmoet ‘kwetsbaar’, vrijwilligers ontmoeten mensen die ze anders niet zo snel tegenkomen en dat levert waardevolle
ervaringen op.

Met de groep
Present richt zich op het aanbod van vrijwillige energie. De agenda en de capaciteiten van mensen die zich onbetaald willen inzetten
is het uitgangspunt. Hierdoor is het mogelijk om snel veel mensen te mobiliseren. De vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn, omdat
de projecten afgebakend en behapbaar zijn. Dat maakt het eenvoudig om in actie te komen. De groepsgewijze inzet biedt een lage
drempel en zet mensen aan tot actieve solidariteit. Voor de groep vrijwilligers is het een samenbindende ervaring. Dat is vervolgens
inspirerend in het netwerk waar de groep deel van uitmaakt. Present koppelt niet zomaar mensen aan elkaar. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding, begeleiding en evaluatie wordt de vrijwillige inzet optimaal benut.
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Sociale projecten
Een kwart van onze projecten
zijn sociale activiteiten in instellingen. Mensen met een
rolstoel even mee naar buiten
nemen voor een wandeling,
bloemschikken met ouderen,
spelletjes doen met ex-daklozen. Of pannenkoeken bakken
met mensen met een verstandelijke beperking, zoals deze
dames deden op een locatie
van Aveleijn.
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Met de hulpverlener
Present zorgt voor de groepen vrijwilligers, de hulpverlener voor de cliënt met een ondersteuningsbehoefte. De informele zorg van
de vrijwilligers werkt aanvullend op de bestaande hulpverlening en versterkt de formele zorg: in deze samenwerking schuilt een
unieke kracht.

Lokaal en landelijk draagvlak
Lokaal werkt Present samen met een groot netwerk van uiteenlopende personen en organisaties, zoals de maatschappelijke organisaties, politiek, bestuur en de netwerken die het aanbod leveren. Landelijk vormt Present een netwerk van ruim 70 stichtingen dat
elkaar ondersteunt en inspireert.

210
Projecten
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1119
Vrijwilligers

3738
Uren

Praktische projecten
Driekwart van de projecten is
praktisch, waarbij vrijwilligers
iemand thuis helpen bij een
grote klus. Een kinderkamer
behangen, rommel naar de
stort brengen, een overwoekerde tuin op orde brengen.
Of zoals hier helpen bij een
verhuizing.
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2. Kenmerkend voor het jaar 2018
2.1.

De projecten

Meer dan 200 projecten kunnen we noteren in 2018. De meeste hiervan waren ‘gebruikelijke’ projecten waarbij kwetsbare mensen een steuntje in de rug hebben gekregen van andere mensen op praktische wijze. Gebruikelijk, maar stuk voor stuk uniek. Veel
nieuwe vrijwilligers wisten Present te vinden. Zo hebben voor het eerst via het Stedelijk Vakcollege en via Saxion vele groepen
scholieren en studenten zich ingezet.
Bijzonder voor dit jaar was een serie projecten aan de Hertmebrink, een woonflat voor ouderen. In samenwerking met Stichting
Surplus en woningcorporatie Ons Huis heeft Klaas Boersma namens Stichting Present 83 projecten gecoördineerd en begeleid om
bewoners te helpen met klusjes in de woning. Omdat deze ouderen geen netwerk of capaciteit hebben om de werkzaamheden zelf
uit te voeren, was deze inzet van Present een oplossing voor hun nood.
Onder de noemer Leefbaar Thuis was er budget beschikbaar om materialen aan te schaffen voor kinderen die in armoede leven.
Hiermee was het mogelijk om bijvoorbeeld behang aan te schaffen om een kinderkamer op te knappen. Of om de tuin in te richten
zodat de kinderen buiten kunnen spelen. Dit is ten goede gekomen aan 38 kinderen in 22 gezinnen.
Het programma Mix&Match kende wat wisseling van samenstelling. Voor een groot aantal statushouders is de integratie in de
Nederlandse samenleving een succes geworden. Ze kregen een baan, studie of gezinsuitbreiding. Hierdoor hadden ze geen tijd
over om projecten uit te voeren. We voerden 7 projecten uit in Mix&Matchverband. Aan het eind van het jaar hebben zich weer veel
nieuwe statushouders aangemeld die enthousiast zijn om in 2019 projecten te gaan doen.
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Hulpverlener
De mensen die hulp ontvangen worden al begeleid door
een maatschappelijke organisatie. De betrokken hulpverlener is actief bij het project van
de groep vrijwilligers betrokken.
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2.2.

Organisatorisch

Intern waren er dit jaar een paar grote onderwerpen die de nodige aandacht vroegen. Na een interne verhuizing hebben we de
kans gegrepen om flink op te ruimen in het archief. Dat kwam goed van pas bij het toepassen van de regels rond de privacywetgeving. Ook bij Present hebben we alle gegevens die we verwerken onder de loep genomen en enkele procedures aangepast. Daarnaast zijn we rond de zomer overgestapt op een ander mailprogramma en projectadministratie. Het was een flinke klus om alle
systemen goed in te richten. De projectbegeleiders kunnen inmiddels goed de weg vinden in het nieuwe programma Presentnet.

2.3.

Relaties

Als lid van het netwerk Ondernemers in Bedrijf hebben we deelgenomen aan diverse events en nieuwe contacten met ondernemers gelegd.
Met Ecare, softwareontwikkelaar voor de zorgsector, zijn we een meerjarig partnerschap aangegaan met ingang van 2019. Voor
Ecare is het een mogelijkheid om zich actief in te zetten voor de Enschedese samenleving.
De woningcorporaties Domijn, De Woonplaats en Ons Huis hebben gezamenlijk de toezegging gedaan om Present drie jaar met
een vast bedrag te ondersteunen. We zijn blij met deze steun. Het geeft stabiliteit aan de organisatie. In juli hebben de corporaties
samen een certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer uitgereikt gekregen.
Op uitnodiging van XiE, een missionair samenwerkingsverband van tien kerken in Enschede, heeft Present deelgenomen aan de
zogeheten ‘missiemaand’ om kerken te stimuleren maatschappelijk aanwezig te zijn.
In oktober hebben we bestuursleden van diverse studentenverenigingen uitgenodigd voor een maaltijd. Goed voor de contacten
en uitwisseling. Of het hierdoor kwam weten we niet zeker, maar in december heeft een recordaantal studentengroepen een project
gedaan.
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Voor alle leeftijden
Iets voor een ander betekenen
is niet aan leeftijd gebonden.
Zowel kinderen als tachtigers
doen projecten, en alle leeftijden daartussen.
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3. De mensen van Present
De organisatie van Stichting Present Enschede bestaat uit een onbezoldigd bestuur, twee betaalde coördinatoren en bijna 20 vaste
vrijwilligers.

3.1.

Bestuur

In 2018 bestond het bestuur uit Diet Boes-Schoonderbeek (voorzitter), Walfried Gras (penningmeester) en Jan Joosten (algemeen
bestuurslid). In oktober is Josefa ter Horst benoemd als lid van het bestuur. Diet Boes heeft na acht jaar voorzitterschap in november
afscheid genomen. Ze blijft als ambassadeur aan de stichting verbonden. Jan Joosten heeft de voorzittershamer overgenomen.

“Overmorgen ben ik jarig. Nu het huis zo mooi schoon is, durf ik eindelijk mijn zus weer op de koffie
te vragen.”
Citaat hulpontvanger

16

Collega’s
Met je collega’s een project
doen is een leuke en samenbindende activiteit. Met elkaar
kom je op plekken waar je normaal niet komt en beteken je
iets voor mensen die dat goed
kunnen gebruiken. Deze medewerkers van Pure Energie
hebben zich uitgeleefd in een
heel groene tuin.
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3.2.

Team

In januari kwam Leonie Verloop in dienst voor 8 uur in de week. In de loop van het jaar kon dat uitgebreid worden naar 12 betaalde
uren. Samen met Marjet Deuten (ook 12 uur) doet zij de algemene coördinatie.

3.3.

Vrijwilligers

Projectcoördinatie

Het matchen en voorbereiden van de projecten ligt in handen van Klaas Boersma en sinds de zomer ook van
Angelina Bosschers. Efficiënt en enthousiast koppelen zij vrijwilligers aan hulpvragen en projectbegeleiders,
en voorzien alle betrokkenen van de relevante informatie.

Kantoor

Voor allerlei ondersteunende werkzaamheden waren Marloes de Rijke, Ine ter Horst en Rana Elia beschikbaar.
Marloes de Rijke is in juni gestopt.

Projectbegeleiders

Het werk in het veld en de administratie rondom de projecten wordt uitgevoerd door onze zeer betrokken
projectbegeleiders. Dat zijn Margriet van Abbe, Marthie Vos, Klaas Boersma, Tonie Wassenaar, Henny Vels
en Frits Hylkema. Angelina Bosschers is daar in het voorjaar bij gekomen. Ad Vermeulen en Anouk Borgonje
nemen afscheid als projectbegeleider.

Fotografen

We kunnen op drie mensen een beroep doen voor foto’s van goede kwaliteit. Dat zijn Chantal van der Burgt,
Peter Geul en Karen Mastenbroek. Foto’s zijn onmisbaar om de verhalen van de projecten te kunnen vertellen.

Vormgeving

Voor de frisse en professionele vormgeving van onze publicaties zorgt Petra Popkema.

ICT

Rond de zomer zijn we overgestapt naar een nieuwe mailomgeving en projectadministratie. André Vink, die
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Kerken
Een project is diaconaat in de
meest praktische vorm. Het
geeft handen en voeten aan
het omzien naar kwetsbare
mensen buiten de eigen kerkmuren. De ontmoeting met de
ander is voor de vrijwilligers
een waardevolle ervaring.
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zich 12 jaar lang over ICT en hardware ontfermd heeft, heeft afscheid genomen. Jochem Schonewille heeft
geholpen bij de inrichting van de mail en bestanden.
Notulist

De bestuursvergaderingen worden met plezier genotuleerd door Hanneke Rutgerink.

Flexpool

Hoewel Present zich richt op eenmalige inzet, melden zich zeer regelmatig vrijwilligers die vaker per jaar een
project willen oppakken. Deze mensen hebben we ondergebracht in de flexpool. De flexpool heeft in 2018
46 projecten uitgevoerd.

Groepen vrijwilligers

De inzet van al deze vaste vrijwilligers maakt het mogelijk dat er talloze groepen vrijwilligers zijn geweest die
zich eenmalig hebben ingezet bij een project. Zij hebben gesausd, tuinen opgeschoond, gesjouwd, mensen
mee naar buiten genomen en voor vele bijzondere ontmoetingen gezorgd.

“Tranen van ontroering! Nu kunnen mijn kinderen weer buitenspelen.”
Citaat hulpontvanger (een alleenstaande moeder)
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2018 in beeld

Soort groepen (in %)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reintegratie/dagbest.
Flexpool & miniflex
Studentenvereniging
Kerken
Mix & Match
Collega’s
Jongeren
Leerlingen
Overig

Aantal projecten

250

210

44
22
14
6
3
3
2
2
4

200

150

125
95

100
68
39

50

50

138

105
83

63
41
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0

Soort projecten (in aantallen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maatschappelijke organisaties (210)
93

Verhuizen/ontruimen

46

Opknappen binnenshuis

30

Sociaal

28

Tuin

7

Opruimen/schoonmaken

3

Opknappen buitenshuis

3

Praktisch sociaal

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ons Huis
Aveleijn
Wijkcoach
Leger des Heils
Livio
Liberein/Bruggerbosch
Mediant
Humanitas
Kadera
JP van den Bent
Overig

83
21
16
12
10
9
2
5
5
4
38
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4. Jaarrekening 2018
In het overzicht op de volgende pagina geven wij u de verkorte balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over
2018 (met vergelijkende cijfers over 2017 en afgerond op € 100,-).

4.1.

Toelichting jaarrekening

Ten opzichte van het voorgaande boekjaar is het resultaat verbeterd met € 8.900. Deze verbetering is vooral veroorzaakt door hogere baten uit eigen fondswerving met € 12.200, ondanks lagere subsidies van overheden met € 5.000.
De ontvangen subsidies ‘kinderen in armoede’ van € 3.600 zijn bestemd voor het realiseren van een leefbaar thuis voor kinderen die
opgroeien in armoede. Voor hetzelfde bedrag zijn kosten gemaakt. Deze kosten bestaan uitsluitend uit materialen voor het opknappen van woningen, tuinen, spelmaterialen et cetera. Hierin zijn geen kosten voor het organiseren van de activiteiten door Stichting
Present Enschede opgenomen.
De buitengewone bate is veroorzaakt door een verzekeringsuitkering in verband met inbraak.

“Een Present-dag is een effectieve en hartverwarmende vorm van teamcoaching, met een
maatschappelijk randje.”
Citaat vrijwilliger (groep collega’s)
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Scholieren
Een nieuwe groep vrijwilligers
in Enschede kwam van het
Stedelijk Vakcollege. Meerdere
groepen scholieren hebben
een project gedaan. Zo heeft
een groep meiden een jonge
vrouw geholpen, die met haar
vier kinderen naar de vrouwenopvang gevlucht was.
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Balans per 31 december 2018 (in euro)
31 december 2018

31 december 2017

1.000

–

vorderingen en overlopende activa

10.100

1.400

liquide middelen

45.200

35.600

56.300

37.000

continuïteitsreserve

16.200

8.500

bestemmingsreserve

19.400

3.200

Kortlopende schulden

20.700

25.300

56.300

37.000

Activa
Vaste activa
materiele vaste activa - inventaris
Vlottende activa

Totaal

Passiva
Reserves en fondsen

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2018 (in euro)
Werkelijk 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2017

baten uit eigen fondswerving

57.400

47.000

45.200

subsidies van overheden

16.000

16.000

21.000

3.600

4.200

15.800

Baten

subsidies kinderen in armoede
rentebaten
buitengewone baten
Som der baten

-

-

-

1.500

-

-

78.500

67.200

82.000

Lasten
publiciteit en communicatie

900

500

400

52.800

48.400

53.300

huisvestingskosten

5.100

5.500

6.400

kantoor en algemene kosten

8.400

8.600

7.400

kosten kinderen in armoede

3.600

4.200

15.800

100

-

-

70.900

67.200

83.300

7.600

–

- 1.300

personeelskosten

afschrijvingen
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
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5. Financieel draagvlak
Evenals voorgaande jaren konden we steunen op jaarlijkse toezeggingen voor subsidies en giften. Met de belangrijkste donateurs
hebben we een duurzame relatie. In september 2018 is het project Maatschappelijke Diensttijd van start gegaan, met een looptijd
tot 29 februari 2020.

5.1.

Plaatselijk draagvlak.

De gemeente Enschede was weer een belangrijke steun voor ons.
The Ten Cate Human Help Foundation, die ons in voorgaande jaren ruimhartig heeft gesteund, was ook voor dit jaar weer een belangrijke sponsor. Het doel van dit fonds is om minder- en onvermogende inwoners van Enschede financieel te steunen.
De woningcorporaties Domijn, De Woonplaats en Ons Huis hebben ons dit jaar eveneens gedoneerd. In een convenant is vastgelegd
dat ze ons ook de komende twee jaar zullen steunen. Samen met woningcorporatie Ons Huis en Stichting Surplus hebben we het
project Hertmebrink uitgevoerd. Hiervoor hebben we van woningcorporatie Ons Huis een extra bijdrage mogen ontvangen.
Ook ontvingen wij een bijdrage van de Stichting Vrienden van Mediant.

5.2.

Overige giften en subsidies

Van diverse kanten ontvingen wij spontane bijdragen zowel persoonlijke als van diverse organisaties. Organisaties die ons hebben
gesteund zijn Stichting Diacon, Stichting Gomer en Stichting Stikaz. Via de Rabo clubkas-campagne ontvingen we een bijdrage. Ook
diverse kerkelijke gemeenten hebben ons gesteund.
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Surplus
Bij projecten waarbij spullen vervoerd moeten worden
werken we vaak samen met de
mannen van Stichting Surplus,
een organisatie voor dagbesteding en re-integratie.
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6. Vooruitblik op 2019
Afgelopen zomer zijn we met de voorbereidingen begonnen om in 2019 Maatschappelijke Diensttijd aan te kunnen bieden. De
Maatschappelijke Diensttijd is een initiatief van het kabinet om jongeren tijd en ruimte te bieden om betrokken te zijn bij de samenleving. Present heeft drie programma’s ontwikkeld met de titel Jong Present en we verwachten vier trainees te kunnen begeleiden.
Daarnaast willen we meer bedrijven aan ons binden door MVO-partnerschappen aan te gaan. Middels een pakket met een Gouden,
Zilveren of Bronzen partnerschap kan een bedrijf werk maken van maatschappelijke betrokkenheid en kan Present projecten organiseren bij kwetsbare Enschedeërs.
We continueren de Mix & Matchprojecten waarbij statushouders al doende integreren in de Enschedese samenleving.
Bij de projecten is er extra aandacht voor kinderen in armoede. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld door de Gemeente Enschede.
Present blijft doen waar ze goed in is: het matchen van groepen vrijwilligers aan zieke, eenzame en arme Enschedeërs. Present wil
een beweging op gang brengen, waarbij omzien naar elkaar steeds meer vanzelfsprekend is.
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Politiek
Meerdere politieke partijen
hebben een project gedaan.
Het is een manier om heel direct in contact te komen met
de mensen over wie in de gemeenteraad gesproken wordt.
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Waardevol verbinden
Present is goed in het arrangeren van vrijwillige ondersteuning voor kwetsbare mensen
zonder netwerk. Vrijwilligers
ontmoeten mensen die ze anders niet zo snel tegenkomen
en dat levert waardevolle ervaringen op.
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