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Voorwoord  

van de  

voorzitter  

 

Present Ermelo presenteert het verslag over het jaar 2021. Hierin legt de stichting  

verantwoording af over haar activiteiten en financiën in 2021. Een jaar waarin opnieuw 

coronamaatregelen het Presentwerk lastiger maakte om met groepen te werken. Gelukkig gaven de 

zomermaanden ruimte om buitenactiviteiten te organiseren. Met de nodige 1,5 meter afstand en 

andere beperkende maatregelen kon Present Ermelo 2021 het jaar afsluiten met 1162 vrijwillig 

ingezette uren. Opnieuw een geweldig resultaat voor de vrijwilligers die het fijn vinden om zich 

nuttig te maken voor hulpbehoevende Ermeloërs. Met hun belangeloze inzet, daadkracht en 

flexibiliteit is Present een partner voor tal van maatschappelijke organisaties in Ermelo.  Waar deze 

organisaties verantwoord zijn voor formele zorg zijn de vele handen van de vrijwilligers via Present 

een welkome aanvulling op hun werk. Zo wordt de leefomgeving voor veel mensen verbeterd 

waardoor de hulpontvangers bijvoorbeeld beter in staat zijn om maatschappelijk verder te 

integreren of te participeren. Naast de praktische inzet worden de sociale activiteiten zeer 

gewaardeerd. De ouderen in Ermelo hebben er veel baat bij, blijven zo betrokken en beter in staat 

om zelfstandig te functioneren.  

 

Als bestuur en operationeel team zijn wij de vrijwilligers bijzonder dankbaar en het is mooi om te 

zien dat zij, zelfs onder coronaomstandigheden, nog steeds présent zijn in ons mooie dorp Ermelo.  

We zien dagelijks dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Als 

Present zijn we de verbindende schakel en maken het mogelijk om daadwerkelijk in actie komen. 

 

Dat Present Ermelo steeds meer beweging geeft in het dorp is op veel manieren zichtbaar, zoals in: 

projecten in verschillende vormen, blijvende contacten tussen mensen, nieuwe initiatieven en zelfs 

een bakfiets met logo wordt ingezet. Mensen in Ermelo weten Present te vinden en komen in 

beweging om actief vorm te geven aan het omzien-naar-elkaar.  

 

Het jaar 2021 was best een spannend jaar voor Present Ermelo. Fondsen die het opstarten van 

Present mogelijk hebben gemaakt liepen op het einde. Het was duidelijk dat Present iets betekent in 

Ermelo. 

Het vertaalt zich naar financiële steun van christelijke gemeentes, bedrijven en publieke instanties. 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de Gemeente Ermelo die met raad en daad onze verder 

ontwikkeling ondersteunt. 

 

 

April 2022, 

Jan Hein van Burken,  

Voorzitter 
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1. STICHTING PRESENT NEDERLAND 
 

1.1  Missie en visie   

 Stichting Present Nederland, als landelijke presentorganisatie, gelooft dat mensen bereid zijn 

om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Maar… de kloof tussen de bereidheid 
van burgers en het daadwerkelijk in actie komen is vaak te groot. Een brug, een verbindende 

schakel kan zorgen dat het niet bij goede voornemens blijft. De formule van Stichting Present 

Nederland legt verbinding en brengt mensen in beweging.  

 

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

geholpen kunnen worden. Voor een samenleving is sociaal vertrouwen en verbondenheid 

tussen mensen, organisaties en instituties van groot belang. Het ontbreken daarvan leidt tot 

problemen als sociale uitsluiting en isolement, verwaarlozing van de publieke ruimte, 

gebrekkige integratie en wantrouwen tussen groeperingen. De Presentorganisatie gelooft 

daarom in het mobiliseren en ontplooien van het sociale en morele kapitaal van de 

samenleving. Mensen hebben tijd, talenten en mogelijkheden ontvangen en hebben de 

maatschappij daarmee iets te bieden. Er ontstaat vertrouwen in de samenleving als mensen 

en organisaties het vermogen ontwikkelen om zorg te dragen voor elkaar (“bonding”) en 
voor de wereld (“bridging”). Mensen zouden deze morele intuïties moeten ontwikkelen in 
sociale verbanden zoals vriendengroepen, gezinnen, scholen, kerken, bedrijven, moskeeën, 

onderwijs, buurten, verenigingen, clubs, digitale communities en zakelijke netwerken. Als 

deze sociale sferen in staat zijn om buiten hun eigen leefwereld te kijken en maatschappelijk 

betrokken te zijn dan vormen ze de kracht- en energiebronnen van de samenleving.  

 

1.2  Present Ermelo  

Als ‘sociaal netwerk makelaar’ (“linking pin”) is Present Ermelo de lokale en zelfstandige 

stichting om het mensen gemakkelijk maken om zich maatschappelijk in hun eigen buurt in 

te zetten.  Hiervoor gebruiken wij de bestaande structuren en zoeken met de maatschappe-

lijke partners en vraagstellers naar nieuwe werkvormen waarmee mensen en organisaties 

met elkaar in contact komen. Onze visie:  

 

In deze visie is zorg voor de samenleving een creatief samenspel van burgers, professionals 

en overheid. Binnen dit samenspel en met name in situaties van ‘sociale overbodigheid’ heeft 
vrijwillige, niet-geïnstitutionaliseerde inzet haar eigen kwaliteit en dynamiek. Vanuit deze 

samenwerkingsvisie wil Present Ermelo zich met de gemeentelijke overheid, de woning-

corporatie, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere sociale 

netwerken en organisaties in Ermelo verbinden. Elke partner levert een specifieke bijdrage 

en dragen zo bij aan ons doel van omzien naar elkaar in ons dorp te versterken.  

Een beweging op gang brengen in de samenleving, 

waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden              

om naar elkaar om te zien. 
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2.   HOE WERKT PRESENT ERMELO  
 

Present werkt! Dat blijkt wel uit voorgaande hoofdstuk. In onze inzet zijn drie belangrijke 

pijlers steeds beter te herkennen. De eerste geeft invulling aan onze missie het in verbinding 

brengen van vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. De tweede tekent zich af als een 

direct gevolg hiervan in de samenleving en richt zich op onze netwerkpositie. Steeds vaker 

zoekt Present naar passende werkvormen en structuren met de maatschappelijke 

organisaties en andere partijen die in het sociale domein van Ermelo een rol spelen. Zo 

leggen we verbindingen en geven we inzicht in op de mogelijkheden waarmee de bestaande 

sociale verbanden sterker worden en de leden daarbinnen zich inzetten voor elkaar en 

anderen. Door die invulling krijgen we meer en meer vragen uit het sociale domein die we 

aanbodgericht invulling willen gaan geven met vrijwilligers in groepsverband. 

De derde pijler richt zich op het verwerven van publiciteit en fondsen. 

2.1 Missiegerichte taken 

2.1.1  Groepen mobiliseren  

Present Ermelo wil in de eerste plaats groepen binnen de volle breedte van de samenleving 

mobiliseren voor haar projecten en volgt een tweesporenbeleid, te weten:  
 

1. Diaconieën van een aantal lokale kerken zijn aangeschreven;  

2. Er is ingezet op contacten en relaties van bestaande contacten van de inwoners van 

Ermelo.  
 

Present Ermelo werkt aanbodgericht. Dit betekent dat het specifieke aanbod van een groep 

centraal staat. De groepsleden geven duidelijk aan wat ze willen doen. De gever van tijd (de 

vrijwilliger) is de doelgroep van Present Ermelo. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich 

vanuit een claim op plichtsgevoel inzetten. Het uitgangspunt is de kracht van de vrijwilliger 

en die wordt zo goed mogelijk ingezet.  
 

De landelijke Presentorganisatie stelt een aantal criteria aan vrijwilligerswerk:  
 

1. Het moet afgebakend zijn in tijd. De moderne vrijwilliger wil weten wanneer het project 

plaatsvindt en hoeveel tijd het kost, zodat het in te plannen is;  

2. De inzet moet op de goede plek terecht komen. De vrijwilliger moet er zeker van zijn dat 

de hulp echt iets betekent;  

3. Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden moeten professioneel geregeld 

zijn. 

De vrijwilliger wil meteen aan de slag kunnen.  

 

2.1.2  Proces van hulpverlening  

Als een groep zich aangemeld heeft, zoekt Present Ermelo een project. Dit gebeurt altijd op 

indicatie van een maatschappelijke organisatie. Present Ermelo is verantwoordelijk voor de 

groep en de maatschappelijke organisatie is verantwoordelijk voor de hulpontvanger. Het is 

aan de maatschappelijke organisatie om in te schatten welke hulp er nodig is en waar de 

inzet via Present een meerwaarde heeft. Present Ermelo is geen hulpverleningsorganisatie 

noch een vrijwilligersorganisatie, maar eerder een sociaal netwerk makelaar die 

ondersteunend wil zijn aan de bestaande hulpverlening.  
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Wanneer komt Present Ermelo in actie?  

Als de hulpontvanger: 

1. zelf onvoldoende financiële middelen heeft,  

2. geen of onvoldoende sociaal netwerk heeft;  

3. beschikt over een slechte gezondheid. 

De hulp die geboden wordt, mag de ontvanger niet afhankelijk en/of passief maken.  

Het hulpaanbod van een Present-groep wordt uitgezet bij de maatschappelijke organisaties 

die op hun beurt een indicatie afgeven voor één van hun clienten. Als een groep een project 

doet is degene die geholpen wordt in principe aanwezig. Hij/zij levert een bijdrage aan het 

werk op die dag. Dit kan in verschillende vormen. In de voorbereiding op de projectdag 

werken Present Ermelo, een contactpersoon van de vrijwilligersgroep en de maatschappelijke 

organisatie nauw samen.  

De samenwerking met de maatschappelijke organisatie biedt vrijwilligers een garantie dat de 

hulp goed terechtkomt. De contactpersoon van de maatschappelijke organisatie begeleidt de 

client zowel voor, als tijdens, als na het hulpverleningsproject. Hierdoor is er ook garantie van 

professionele zorg en nazorg voor de hulpontvanger in een veilige omgeving. 

 

2.2  Vergroten impact sociale domein 

Door onze kennis van het netwerk inzichtelijk te maken krijgen we een goed beeld van de 

vraagstukken in het sociale domein.  We werken hierin nog iteratief en zijn zoekende hoe we 

deze rol voor de verschillende partners kunnen en willen invullen. Het geeft als voordeel dat 

we als Present Ermelo ook een goed beeld krijgen van de onderlinge sociale verbanden en 

mogelijkheden om te delen in bestaande publiciteit en of fondsen. 

 

2.3  Meerwaarde van Present Ermelo 

Uit voorgaande blijkt hoe de formule van het presentwerk voor alle deelnemende partijen 

een drievoudige win-situatie oplevert. De impact, die door deze presentformule gegeven (de 

vrijwillige groep), ontvangen (de hulpontvanger) en geïndiceerd (de maatschappelijke 

organisatie) wordt, levert meerwaarde op voor alle partijen. Daar waar de maatschappelijke 

organisatie vaak geen tijd, geen geld of niet genoeg ‘handjes’ heeft, biedt Present Ermelo een 
prachtige aanvulling als informele zorg op de formele zorg!  

  

 Een groep vrijwilligers tijdens een schilderproject. 

Naast werken, ook vooral veel plezier.  



 

 

Present Ermelo Jaarverslag 2021 - 7 

 

 

 

2.4  Partners 

Present Ermelo werkt samen met de volgende organisaties:  

• Ambulante Hulpverlening Midden Nederland 

• EBC Zorg 

• Ergotherapiepraktijk Actief 

• Gemeente Ermelo Meerinzicht 

• GGz Centraal 

• ‘s HeerenLoo  

• Huisartsen Gezondheidscentrum Ermelo 

• Instituut Jacob Cats 

• Jeugdbescherming Gelderland 

• Leefbaarheidsteam Ermelo 

• Sociaal Team 

• Stimenz 

• Uwoon 

• Vluchtelingenwerk Oost-Nederland 

• Welzijn Ermelo 

• Zorggroep Noordwest-Veluwe  

• Zorgkrachtig  

 

2.5  Projecten in 2021 

Maar liefst 370 geregistreerde vrijwilligers hebben meegeholpen om Present Ermelo in 2021 

een gezicht te geven. In het bijzonder willen we hier de jeugdige vrijwilligers noemen die via 

de scholen en jeugdzomerkampen hebben meegewerkt o.a. aan de sociale projecten bij De 

IJsvogel en Het Kroondomein, maar ook de handen uit de mouwen staken bij o.a. 

tuinprojecten. Fijn dat jeugd wil bijdragen aan het omzien naar anderen.    

Het was ook fijn dat Present Ermelo opnieuw kon rekenen op flexibele medewerkers. Een 

flexpool tot 3 vrijwilligers blijkt in coronatijd ideaal voor kleine projecten te zijn. Een speciaal 

woord van dank is voor Hein van Klooster, die drie jaar lang als coördinator van Present heeft 

gewerkt, maar in 2021 een vaste vrijwilliger werd die vooral de begeleiding van de flexpool 

op zich nam.  

Vrijwilligers hebben meegeholpen in het project Eenzaamheid. Hiervoor werd de met logo 

versierde bakfiets ingezet bij het ronddelen van pakketten. De vrijwilligers probeerden 

verbinding te krijgen met mensen die in een isolement verkeerden of eenzaam waren. Met 

deze manier van contact leggen wordt geprobeerd drempels voor deze kwetsbaren weg te 

nemen.  

 

  

Overall aan en handen uit de 

mouwen. Present Ermelo is blij 

met iedere vrijwilliger die zich wil 

inzetten voor plaatselijke 

dorpsgenoten. 

Tuinafval wordt afgevoerd.  
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Ook al was 2021 een jaar 

anders dan andere jaren door 

de coronacrisis, het werk ging 

door. Door de inzet van 

vrijwilligers werden 425 

Ermeloërs blij gemaakt met 

een beetje ondersteuning in 

hun situatie. Hiernaast een 

overzicht van waar Present 

Ermelo in 2021 voor stond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  Promotie  

Present Ermelo timmert regelmatig aan de weg, zoals de volgende PR-activiteiten:  

• Present Ermelo beschikt over een eigen website (https://stichtingpresent.nl/ermelo/), 

een Facebook-pagina (https://www.facebook.com/stichtingPresentErmelo/) en een 

Instagram account (https://www.instagram.com/presentermelo/) 

• De lokale weekbladen/de pers volgt het werk van Present Ermelo.  

• Regelmatig participeerden de coördinatoren en/of bestuursleden de overlegfora binnen 

de regio, als moest dat in 2021 vaak online. Zoals daar zijn het centraal overleg van alle 

vrijwilligersorganisaties met de Gemeente Ermelo (Overleg Informele Zorg 

georganiseerd door Welzijn Ermelo), het Diaconaal Platform en bijeenkomsten van het 

Sociaal Team. 

 

  

Een groep             

vrijwilligers                    

tijdens een     

schilderproject.                 

Naast werken                  

ook veel plezier! 

 Na de corona lockdown, bood 

de zomer van 2021 Present 

Ermelo weer meer kansen om 

tuinprojecten op te pakken. 

https://www.facebook.com/stichtingPresentErmelo/
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3. SAMENSTELLING BESTUUR 
 

3.1  Bestuur  

De samenstelling van het bestuur is in 2021 ongewijzigd gebleven. Wel kunnen de 

bestuurders Jan Hein van Burken (voorzitter), Marianne Heidema (secretaris) en Henny van 

Silfhout (penningmeester) versterking gebruiken. Pogingen om een nieuw bestuurslid te 

vinden, zijn tot nu toe niet gelukt.   

In 2021 zijn er 8 bestuursvergaderingen geweest, waarvan 3 met de coördinatoren.   

Tot de taken van het bestuur behoren het regelen en beheren van de financiën, de 

verzekeringen, de contacten met Stichting Present Nederland, het uitoefenen van de 

werkgeversrol (arbeidscontract en vrijwilligersovereenkomst met coördinatoren), etc. Het 

bestuur bezocht ook diverse landelijke en regionale bijeenkomsten van Stichting Present 

Nederland en relevante netwerkbijeenkomsten in Ermelo.  

 

3.2  Operationeel team  

Present Ermelo heeft één vaste coördinator, te weten Lisa Pool-Hofman. Zij begeleidt 

projecten, onderhoudt contacten met de (maatschappelijke) organisaties en de vrijwilligers 

en promoot Present Ermelo tijdens allerlei activiteiten.  

Het bestuur voorziet een uitbreiding van de coördinatie-uren om tot betere verdeling van 

taken te komen. Tijdelijk mochten we de expertise van Manon Terpstra inzetten voor extra 

werkzaamheden. Met procescoördinatie en coaching en heeft zij de inrichting van de 

werkorganisatie intern een stuk verbeterd.  

Present Ermelo werkt vanuit de beschikbaarheid en wensen van de vrijwilligers. Zowel de 

vragen als het aanbod van groepen, ondanks de coronatijd, overtroffen opnieuw de aantallen 

onze verwachtingen. Hierdoor waren de beschikbare uren niet toereikend voor het werk dat 

op de coördinator afkwam. Er zijn door het operationeel team inspanningen verricht om 

vaste vrijwilligers aan Present Ermelo te binden. De bedoeling is om ze een taak als 

groepshoofd te geven. Dit heeft tot nu toe onvoldoende effect gehad. In 2022 zal dit worden 

geëvalueerd. 

 

 

  

Het leveren van een 

maatschappelijke 

bijdrage in de vakantie 

kenmerkt de inzet van 

jeugd in het Wegwijzer 

Zomerkamp.  
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4.  FINANCIERING  
 

4.1  Fondsen en overige inkomsten  

In het afgelopen jaar werd Present Ermelo zelf verantwoordelijk voor een stabiele 

inkomstenstroom uit andere fondsen: lokale fondsen, waaronder kerken; subsidie van de 

Gemeente Ermelo en het bedrijfsleven. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de 

Gemeente Ermelo over de rol van Present in het Sociaal Domein. De inzet van Present is ook 

de Gemeente Ermelo niet ontgaan en dat heeft ertoe geleid dat Present in 2021 al op een 

mooie subsidie kon rekenen.  

Ook is contact gelegd met de nieuwe directrice van Uwoon. Er zijn financiele afspraken 

gemaakt voor de inzet van Present tbv de huizen en de tuinen van de bewoners. Vrijwilligers 

knappen tuinen op, maken huizen schoon, helpen soms met verhuizen en dragen samen met 

de maatschappelijke organisatie bij aan een beter leefklimaat van de bewoners.   

 

4.2  Financieel jaarverslag  

Doordat in de voorbijgaande periode de financiën niet geborgd zijn voor de lange termijn, 

betekent dat voor Present Ermelo dat zij een financiële steunstructuur voor de korte en lange 

termijn moet gaan zoeken. Zeker, als de interne organisatie wil doorgroeien en uitbreiding op 

de coördinatie-uren wil realiseren.  

 

Halverwege 2021 is een Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 opgesteld. Hierbij wordt 

voorgesteld om de interne organisatie te professionaliseren, waarbij de begroting een 

stijgend beeld laat zien, maar waar inkomsten en uitgaven gelijke tred met elkaar houden.  

 

De sterk motiverende kracht van de groepen vrijwilligers, is dat zij datgene doen wat ze leuk 

vinden en wat bij hen past. De inzet van de groep valt te overzien, omdat het slechts om één 

dagdeel gaat. Daardoor blijft vrijwilligerswerk te doen en leuk. Sommigen willen graag nog 

een keer terugkomen. Dit is het begin van de “beweging” en op deze wijze probeert PE een 
blijvende ontmoeting creëren en wordt hulpontvangers steun gegeven en een sociaal 

netwerk geboden.  

 

Present Ermelo probeert haar basis voor inzet van groepen te verbreden naar activiteiten en 

initiatieven gericht op specifieke doelgroepen, zoals gezinnen, jongeren of statushouders. 

Dit heeft consequenties voor de bezetting van het Operationeel Team en het bestuur dat zich 

enthousiast inzet voor Present Ermelo, maar uitbreiding aan menskracht behoeft dat de 

groeiende vraag aan kan en inzicht heeft in wat er in het dorp speelt ihkv hulpvragen en 

aanbod van vrijwilligers. Hierbij is voldoende expertise in huis halen een must en voldoende 

capaciteit binnen het Operationeel Team nodig. Verwacht wordt een groei naar 1 fte in 2025. 

 

Om het netwerk te optimaliseren wil Present Ermelo aanbodgericht blijven werken. In 2021 

is dat enigszins beperkt geweest door de corona maatregelen.  

 

4.3  Toelichting cijfers  

De jaarrekening van 2021 is opgesteld met behulp van het accountantsbureau Inzicht te 

Ermelo. De jaarrekening komt als bijlage bij dit jaarverslag, maar de toelichting vanuit de 

stichting is hier opgetekend:  
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In 2021 is de verdere stabilisatie van de financiële situatie van Present Ermelo doorgezet. 

Met name het vinden van andere inkomstenbronnen, dan de fondsen die de start mogelijk 

hebben gemaakt in de eerste drie jaar (VSB, Kansfonds, Oranje Fonds), was daarbij 

belangrijk. 

Door het vinden van andere inkomstenbronnen, zoals Gemeente Ermelo, Kerken en 

specifieke (corona gerelateerde) fondsen is een basis gelegd voor de komende jaren. 

Hiermee is het wegvallen van de opstartmiddelen gecompenseerd. 

 

We zijn erg blij met het vertrouwen dat de Gemeente Ermelo heeft uitgesproken naar 

Present Ermelo. Niet alleen met woorden, maar ook met een financiële bijdrage waarbij 

vooruitzicht is geboden voor de komende jaren. 

 

Het negatieve resultaat over 2021 geeft een vertekend beeld. In 2020 is de werknemer 

langdurig ziek geweest, waarvoor Present Ermelo was verzekerd. De inning van dit 

verzekeringsgeld heeft het resultaat in 2020 zeer positief beïnvloed. Dit positieve resultaat is 

destijds als bestemmingsreserve geboekt om de plannen voor 2021 mogelijk te maken.  

Dit plan was om het team weer kracht en energie te geven door de inhuur van een tijdelijke 

externe kracht. Door deze inhuur is het resultaat van 2021 negatief, maar word dit volledig 

bekostigd uit de bestemmingsreserve zoals in 2020 is ingesteld. 

 

 

  

Vaak konden groepen niet worden ingezet vanwege de corona, maar met 

z’n tweeën op afstand, werden er toch duo-projecten uitgevoerd. Present 

Ermelo kon vooral rekenen op de inzet van een vaste groep flexwerkers.  
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5.      DOORSTART NAAR DE TOEKOMST 
 

5.1 Aan de bak in 2022 

Tot slot, Present Ermelo heeft zich in de afgelopen jaren redelijk op de kaart van Ermelo 

gezet. De vrijwillige inzet is van waarde gebleken. Toch zijn er de laatste jaren hobbels 

geweest in de aanloop naar een stevigere organisatie, o.a. door onderbezetting zowel in het 

bestuur als ook het Operationeel Team. Corona, bestuurswisselingen, geldgebrek, etc. 

hebben verhinderd om als organisatie te groeien. Ligt het jaar 2021 met een redelijk succes 

achter ons, het komende jaar 2022 zal cruciaal zijn om een doorstart te maken met eigen 

middelen. Wil Present Ermelo toekomst hebben, dan zal veel afhangen van voorlichting, het 

verwerven van fondsen en commitment in de Ermelose samenleving. Deze items staan dan 

ook centraal staan in beleid en uitvoering, maar kan op dit moment daar niet aan voldoen, 

door gebrek aan professionele mankracht. Het is van belang budget te verwerven om 

uitbreiding van het Operationeel Team te kunnen realiseren.  

 

5.2 Méér lokaal commitment  

Het bestuur is van mening dat het werk van Present Ermelo nog breder uitgedragen kan 

worden. Daarbij valt te denken aan de lokale diaconale rol van de kerken, het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen van de plaatselijke ondernemers en bedrijven, 

maar ook de politiek zou betere kennis kunnen nemen van het werk van Present Ermelo.   

 

De bedoeling is het Present netwerk in Ermelo te laten “bruisen”, oftewel de met ons 
samenwerkende partijen en organisaties in het netwerk verkoopt het Present verhaal zich 

vanzelf. Present Ermelo is dé sociaal netwerk makelaar die de inspanning van coördinatie 

tussen vrijwilligers en aanbod hulpontvangers samenbindt en díe werkwijze mag uniek 

genoemd worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van de Evangelie Gemeente Ermelo werkten 

voor Present aan een kerstkaartenactie en verrasten 

menig eenzame oudere met een zelfgemaakte kaart.  


