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VOORWOORD
Sinds het ontstaan van Stichting Present (Zwolle, 2003) volg ik de ontwikkeling van deze stichting op
de voet. Het begon in het klein met een aantal maatschappelijk betrokken christenen die
geïnspireerd waren door ‘The Besom’ in Londen. Wat in 2003 als een kleine lokale stichting begon is
in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie met 78 lokale stichtingen verdeeld over heel
Nederland. Stichting Present Hardenberg is er daar één van. De enorme ontwikkeling die Stichting
Present heeft doorgemaakt, bewijst dat Present in een behoefte voorziet. Dit hebben we als Stichting
Present Hardenberg in de loop der jaren ook gemerkt. De presentformule werkt: Een brug slaan
tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Present zorgt ervoor dat de projecten op een professionele wijze worden voorbereid, begeleid,
georganiseerd en geëvalueerd. De vrijwilligers hoeven alleen maar de handen uit de mouwen te
steken en/of hun tijd te geven.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat Stichting Present Hardenberg in 2016 heeft kunnen betekenen.
Het was een uitdagend jaar. Ten gevolge van teruglopende inkomsten waren we genoodzaakt te
korten op de uren van onze coördinatrice. Dat is erg jammer want Present hecht er enorm veel
waarde aan dat de projecten op professionele wijze worden voorbereid, begeleid en geëvalueerd.
Desondanks is het toch gelukt om meer projecten uit te voeren dan in 2015. We zijn blij en dankbaar
dat we in het afgelopen jaar 50 projecten met 226 vrijwilligers hebben kunnen uitvoeren. Telkens
weer merken we dat elk project grote impact heeft op zowel de vrijwilligers alsook op de
hulpontvangers.
Mede namens mijn medebestuursleden en het personeel wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan
de projecten en/of Stichting Present Hardenberg heeft gesteund heel hartelijk danken. Uw inzet en
steun was en is van onschatbare waarde!
Tot slot spreek ik de wens uit dat we in 2017 samen verder mogen bouwen aan de brug tussen
helper en hulpbehoevende. Een brug die in deze tijd, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt
en professionele zorg niet meer vanzelfsprekend is, steeds belangrijker wordt.
Drs. Egbert van Beesten
Voorzitter Stichting Present Hardenberg
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DE PRESENTFORMULE
Present verbindt mensen onderling. Present wil mensen stimuleren tijd beschikbaar te stellen
voor anderen. Mensen zijn best bereid om wat te doen voor een ander, maar weten vaak niet
hoe. Sociaal en moreel kapitaal in de samenleving blijft onbenut. We dromen van een
beweging in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien.
Present verbindt en slaat een brug. De Presentformule is laagdrempelig en biedt de
mogelijkheid aan grote groepen mensen in de samenleving om zich effectief en vrijwillig in te
zetten. De werkwijze past zich aan bij de agenda van de vrijwilligers en niet andersom.
Groepen mensen stellen samen tijd beschikbaar. Present zorgt er vervolgens met
professionele zorginstellingen voor dat de vrijwilligers op de juiste plek terecht komen: bij
hulpontvangers die op dit moment onvoldoende geld, gezondheid of sociaalnetwerk hebben
om op eigen kracht deel te nemen in de samenleving.
De Presentformule hanteert een eenvoudige werkwijze met zeven stappen:
1. Presentatie. Een groep (uit een kerk, bedrijf, vriendengroep, gezin, etc.) meldt
zich aan bij Present en krijgt een presentatie van de coördinator van Present
Hardenberg.
2. Aanmelding. De groep is enthousiast en geeft aan wat voor project het wil
doen. Er wordt een datum voor het project vastgesteld.
3. Match. De coördinator van Present zoekt een geschikt project bij een
plaatselijke maatschappelijke organisatie waarmee wordt samengewerkt.
4. Projectbezoek. Vooraf vindt een kennismaking op de betreffende locatie
plaats. Aanwezig zijn de hulpontvanger(s), zijn/haar hulpverlener, de
coördinator van Present en een vrijwilliger uit de groep. Projectvoorbereiding
en calculatie worden in samenwerking gedaan.
5. Uitvoering project. Op de vastgestelde dag wordt het project volgens planning
uitgevoerd. Present begeleidt de vrijwilligers, de maatschappelijke organisatie
begeleidt de hulpontvanger(s).
6. Evaluatie. Na afloop is er terugkoppeling met alle betrokken partijen.
7. Vervolg. De groep heeft de mogelijkheid zich nog een keer in te zetten.
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Kenmerkend is dat de groepen vrijwilligers zelf geen hulpverleners zijn, maar dienen als
ondersteuning en verlichting van professionele hulpverlening. De begeleiding van de
hulpontvangers blijft de verantwoordelijkheid van de professionele hulpverleners.
Present mag gezien worden als makelaar die groepen vrijwilligers inzet op projecten op
plaatselijk niveau en informele zorg verbindt met professionele organisaties in de keten van
wonen, zorg, en welzijn. In de praktijk blijkt dat deze projecten een flinke impuls geven in het
leven van de hulpontvangers. Mensen vatten moed, durven weer naar de toekomst te kijken
en te werken aan hun problemen. Regelmatig vormt de inzet van een groep een schakel om
een spiraal van schijnbaar uitzichtloos sociaal isolement te doorbreken.
Bij de activiteiten van Present Hardenberg ligt de nadruk op ontmoeting en klus gerelateerde
projecten. Gedacht moet worden aan schoonmaken en opknappen van verwaarloosde
woningen, verhuizen, opknappen en herinrichting van tuinen, maar ook het organiseren van
een barbecue of spelletjesmiddagen bij mensen met een verstandelijke beperking of die
deelnemen aan een re-integratie project.

Innovatie en inhoud van de formule
Met de formule van Present als uitgangspunt ontstaan er nieuwe en verrassende ideeën
over manieren waarop mensen zich vrijwillig kunnen inzetten.
We noemen een aantal veelbelovende innovaties die zijn ontwikkeld en binnen PH in 2016
worden uitgevoerd.
Wijkgericht werken
Projecten die zich in hun uitwerking richten op het welzijn van een specifieke buurt.
Tijdelijk georganiseerd netwerk
Concepten waarbij vrijwilligers zich vaker dan eenmalig en langer dan een dag committeren
aan een hulpvrager.
Present met je gezin
Het gaat hierom het complete gezin die zich als groep inzet. Maar je kunt je ook met
meerdere gezinnen tegelijk inzetten bijvoorbeeld uit een buurt. Ook is het mogelijk als familie
mee te doen bijvoorbeeld met opa of oma, neven en nichten.
Present en scholen
Sociale verbanden kunnen met eigen mogelijkheden een bijdrage leveren aan kwetsbare
mensen in hun omgeving. Scholen kunnen dat ook en in de praktijk blijkt dat ze daarvoor ook
belangstelling hebben. Het gaat om basisscholen die present in hun wijk willen zijn en
zoeken naar invulling voor Burgerschapsvorming
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ACTIVITEITEN VAN PRESENT HARDENBERG
Mobiliseren van Vrijwilligers
De instellingen van waaruit groepen vrijwilligers gemobiliseerd worden, kunnen grofweg in
zes entiteiten verdeeld worden:
- Kerken
- Overheidsinstellingen
- Ondernemersverenigingen
- Bedrijven
- Verenigingen
- Anders (voornamelijk scholen)
Present Hardenberg (PH) benadert deze instellingen proactief om meer vrijwilligers te
mobiliseren. In 2016 zijn in totaal 12 presentaties gegeven waarvan 8 bij een kerk, 2 bij een
maatschappelijke organisatie, 2 bij business clubs.
Bij voorkeur wordt er een
contactpersoon bij de instelling aangewezen waarmee PH de vervolgcontacten onderhoudt.
De regio waarbinnen de vrijwilligers zijn gemobiliseerd omvat Hardenberg, Dedemsvaart,
Rheezerveen, de Krim, Slagharen, Dedemsvaart, Gramsbergen, Bergentheim en Ommen.
Tabel 1 vat samen hoeveel vrijwilligers per entiteit in 2016 gemobiliseerd zijn.
Geconcludeerd kan worden dat de meeste vrijwilligers uit de kerken afkomstig zijn.

Verdeling van vrijwilligers over de verschillende instellingen.
Instelling
Bedrijven
Kerken
Anders
Totaal

Aantal vrijwilligers
32
167
27
226

In november werd er een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle vrijwilligers, het bestuur en
de medewerkers van Present zijn uitgenodigd. Doel was samen na te denken over Stichting
Present. De vraag die we elkaar stelden: hoe kunnen we elkaar versterken en daarmee die
beweging in Hardenberg uitbreiden. Het was een zeer zinvolle avond waarbij veel ervaring
werd gedeeld. Er blijkt onder de vrijwilligers en bestuur behoefte te zijn aan een vervolg, in
2017 zullen we weer 2 avonden gaan beleggen.
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Samenwerking met Maatschappelijke Organisaties
De Maatschappelijke Organisaties (MO’s) vormen de professionele hulpverleners die
Present via de vrijwilligers tracht te ondersteunen. De hulpvraag moet van deze
professionele organisaties komen. PH wil met haar dienstverlening zoveel mogelijk
aansluiten bij bestaande trajecten van de MO’s. PH werkt nauw samen met de MO’s om een
goed beeld te krijgen van de hulpvraag. PH kan zo gericht het aanbod van groepen
vrijwilligers koppelen aan de vraag van de MO’s waardoor een zo efficiënt mogelijke
ondersteuning gerealiseerd wordt. Net als bij de vrijwilligersinstellingen wordt gestreefd om
binnen de MO’s te werken met een contactpersoon wat de communicatie versoepelt.
In 2016 is samen gewerkt met 18 MO’s. Tabel 2 geeft een opsomming van deze MO’s.
Woningbouwverenigingen De Veste en Beter Wonen worden ook gezien als MO’s omdat ook
vanuit deze organisaties hulpvragen gecreëerd worden.
Met PH samenwerkende MO’s.
Maatschappelijk Organisatie
Baalderborg groep Hardenberg
Beter Wonen Vechtdal
Carinova
PKN Ommen
RIBW Go Ommen
Samen Doen Ommen
Saxenburg Groep De
Marsch/Kruserbrink
Stichting Sprank Hardenberg
Zorgaccent

Baalderborggroep Ommen
Buurtzorg Ommen
Werkgroep Samen Delen
RIBW Go Hardenberg
Samen Doen Hardenberg
Saxenburg Groep de Meander
Saxenbrug Groep Welgelegen
Stichting Sprank Ommen
De Veste Ommen

Uitvoering Projecten
In 2016 heeft PH 226 vrijwilligers kunnen inzetten in 50 projecten. Sommige projecten kosten
meer tijd, andere minder. De doelstelling voor 2016 om tot 50 projecten te komen is
gehaald. 20 keer is een hulpaanbod van een groep niet doorgegaan, omdat de
hulpontvanger zich als nog terugtrok, omdat de groep niet meer beschikbaar was of omdat
er iemand in de omgeving van de hulpontvanger de klus zelf heeft opgepakt. Tabellen 4 en 5
geven een inzicht hoe de projecten verdeeld zijn over de vrijwilligers instellingen en over de
MO’s. Tot slot geeft Tabel 6 weer waar de projecten zijn uitgevoerd. Hardenberg en
Dedemsvaart vormen het centrum van de activiteiten van PH.

Overzicht van projecten, vrijwilligers en ingezette uren.
Aantal vrijwilligers
Aantal projecten

2014
282
72

2015
260
46

2016
226
50
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Overzicht van projecten per locatie.
Locatie
Hardenberg
Ommen
Dedemsvaart
Gramsbergen
De Krim
Rheezerveen
Bergentheim
Slagharen
Totaal

Aantal projecten
2016
22
7
3
5
7
2
2
2
50

Impact op de hulpaanbieder
De hulpaanbieder komt in een situatie, waarvan hij/zij vaak vooraf geen weet had. Enkele
opmerkingen die we afgelopen jaar gehoord hebben:
Wat een situatie, en zo dicht bij huis.
• Wat geeft me dit een voldoening, meer dan een week op kantoor te zitten.
• Dit zijn zaken die je op de televisie zie maar ook bij ons komt het voor zo dicht in de
buurt nooit gedacht
• Nu ik dit zie vraag ik mezelf af: waarom heb ik als buurman niet geholpen. Ik ga haar
in het vervolg helpen met de tuin.
Het is niet voor iedereen mogelijk om regelmatig vrijwilligerswerk te doen. Maar door de
projectmatige aanpak van PH kan iedereen wat doen op de voor hem/haar geschikte tijd en
voorkom je claimgedrag van de hulp ontvanger.

Impact op de maatschappelijke organisaties
Van begeleiders van mensen in een thuissituatie krijgen we met regelmaat te horen dat er
geen andere oplossing voor een probleem is, dan het inschakelen van PH. De unieke
formule van Present betekent dat hulpverleners in korte tijd een flinke verbetering kunnen
realiseren in de situatie van een cliënt.
Een opmerking van een hulpverlener: ”Door de inzet van Present heb ik in 1 dag een situatie
kunnen realiseren waar ik anders minimaal 6 weken voor nodig had. De inzet van de groep
heeft deze mensen een nieuw impuls geven”.
“ Door de inzet Present heeft mijn cliënt weer een sociaal netwerk opgebouwd”
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Samenwerking met De Stuw.

Ook in het afgelopen jaar zijn er 3 aanvragen doorverwezen naar de Stuw en heeft Present
5 keer een hulpvraag van de Stuw opgepakt en daar een groep op kunnen inzetten.
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Communicatie en Relatiebeheer
Website
In 2016 is de PH website vernieuwd. De opmaak is nu in overeenstemming met de landelijke
Present Nederland website. Er is een duidelijkere menustructuur en onderhoud en bijwerken
van de website is vereenvoudigd. De geheugencapaciteit voor de beschrijving van projecten
inclusief foto’s is aanmerkelijk vergroot. De website wordt centraal door Present Nederland
geprogrammeerd, maar lokaal door PH ingevuld en onderhouden.

Social media
Er is een account op Facebook (www.facebook.com/presenthardenberg) en Twitter
(@present7772) aangemaakt. Op de Facebookpagina is algemene informatie over Present
Hardenberg te vinden. Daarnaast zijn er terugblikken op een aantal projecten te vinden, als
voorbeeld voor geïnteresseerden. Via Twitter verspreidt de coördinator met regelmaat een
Tweet. Het streven is minimaal één Tweet in de twee weken te verspreiden. Het is een
toegankelijke en gemakkelijke manier om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de
nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de organisatie.

Foldermateriaal
In 2016 is door PH gebruik gemaakt van het volgende zelf ontwikkelde PR materiaal:
o Algemene folder PH: een algemeen overzicht hoe PH werkt, te gebruiken bij
het mobiliseren van vrijwilligers, bedrijven en contact leggen met MO’s.
o Bedrijvenfolder PH: te gebruiken bij bedrijven die interesse hebben in
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
o Flyer en Poster Present met je Gezin
o Een flyer waarop in het kort het concept van PH is weergegeven.
o Presentatie map: een representatieve manier om de folders te overhandigen.

Nieuwsbrieven
PH geeft geregeld elektronische nieuwsbrieven uit om alle betrokkenen op de hoogte te
houden van de activiteiten van PH. In 2016 zijn 2 nieuwsbrieven uitgekomen.

Berichten in de media
De Toren
• 2 persberichten over projectactiviteiten verdeeld over het jaar.
• 1 persberichten gingen over NL doet.

Dedemsvaartse Courant
1 persbericht over NL Doet
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Omroep Noos
2 keer in een uitzending van omroep Noos.

Hardenberg nieuws
2 persberichten over projectactiviteiten verdeeld over het jaar
1 persbericht over NL doet
Dedemsvaart in volgelvlucht
1 persbericht over NL doet
2 persberichten over projecactiviteiten
Kerkbladen
1 uitnodiging voor een wijkavond in PKN Ommen
2 berichten over projectactiviteiten

Contacten met MO’s
In 2016 werd er continue contact onderhouden met alle MO’s waarmee PH samenwerkt.

Overige
-

-

Bezoeken aan wethouder de heer R. de Vent. Aanbieding van Jaarverslag 2015
Gesprek over de doelstellingen van PH en de uitvoering. “De kracht van Present zie
ik in de contacten van Present met de maatschappelijke organisaties,” aldus de heer
De Vent.
Bezoek aan wethouder de heer Scheele om Present onder de aandacht te brengen in
Ommen
De coördinatoren hebben de netwerkbijeenkomsten in de gemeente Hardenberg
bezocht.
Er zijn contacten gelegd met diverse plaatselijke belangen organisaties in de
gemeente Hardenberg
Present heeft contacten met Noaberschap. Baalderveld
Via Present hebben zich weer verschillende groepen zich ingezet voor NL DOET
Present heeft deelgenomen aan 1 zorgmarkten in de gemeente Hardenberg.
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Fondsenwerving
Donateurs zijn voor PH van groot belang. Fondsenwerving, het werven van nieuwe
donateurs en het behouden van bestaande donateurs is geen eenvoudige opgave in tijden
van bezuinigingen die iedereen treffen. Zonder de steun van donateurs en het bedrijfsleven
kan PH niet bestaan. In contacten met donateurs en sponsoren blijkt dat zij het werk van
Present ook daadwerkelijk zien en waarderen. De projecten van Present maken een groot
verschil in het leven van mensen. Blijvende financiële steun en het vertrouwen van
bestaande en nieuwe donateurs en sponsoren is van groot belang.
In 2016 werd PH financieel ondersteund door:
• Subsidie: Gemeente Hardenberg
• Lokale fondsen: Beter Wonen Vecht dal, De Veste, Rabobank VVS, giften van
kerken, particulieren en bedrijven.
• Oranjefondscollecte
• Rabobank Coöperatie weken
• Opbrengst van de Nieuwjaars duik

Als Present blijven we bezig met creëren van een financieel draagvlak binnen de gemeente
Hardenberg. Met verschillende bedrijven zijn er contacten geweest over samenwerking met
en ondersteuning van Present Hardenberg.
In de komende jaren is ondersteuning door betrokken ondernemers en particulieren voor
Present van cruciaal belang. We beseffen dat het voor iedereen moeilijke tijden zijn. Velen
worden getroffen door bezuinigingen en afnemende bestedingen in de bedrijven.
We benaderen bedrijven en organisaties om de mogelijkheden te bekijken of we projecten
kunnen doen met de medewerkers van bedrijven. Maatschappelijk verantwoord en betrokken
ondernemen is daarbij ons gemeenschappelijk startpunt. We ervaren dat steeds meer
bedrijven zich willen inzetten voor de samenleving.
Voor Present Hardenberg een uitdaging om te laten zien dat we een professionele partner
zijn en dat we aan kunnen geven wie er echt met de inzet geholpen is en hoe dit praktisch
ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld door medewerkers in de gelegenheid te stellen om zich
een dag in te zetten in de Hardenbergse samenleving. Dit kan op verschillende manieren,
zoals via de ikben!zinvol, waarmee bedrijven en organisaties investeren in de samenleving
én in de eigen medewerkers.
In 2017 zal ook verder worden gekeken naar de mogelijkheden om mensen te interesseren
om een financiële bijdrage te doneren aan Present. Als Fannoot laten verschillende mensen
zien dat ze ‘fan’ zijn van Present en dat ook financieel laten zien. Een ontwikkeling die we
ook steeds meer zien is de materiële ondersteuning door bedrijven. Het beschikbaar stellen
van materiaal of het onbaatzuchtig een bijdrage willen leveren. Een prachtige ontwikkeling!
Die we van harte ondersteunen. Ook kerken blijven zich financieel verantwoordelijk voelen
voor Present Hardenberg.
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The Captains Kangaroo
In juni 2016 mochten we een cheque ontvangen van € 500,00 van The Captains Kangaroo
Businees club. Present heeft voor hen een gezellige middag met haring party georganiseerd
in de Schouterhof in de Marslanden.

Materiële sponsoring
De volgende materialen werden gesponsord:
• geel zand
• bus en aanhangwagen voor verhuizing
• aanhangwagen
• kruiwagens
• kerstpakketten
• koffie met gebak
• hoge drukspuit
• materiaal voor bloemstukjes
• saus en verfmateriaal
• storten tuinafval
• onkruidverdelger
• zwarte grond
• stortkosten

15

Personeelszaken
Huisvesting
PH had sinds 1 april 2011 een eigen kantoor in het centrum van Hardenberg.. Op 1 januari
2014 is St. Present Hardenberg verhuisd naar Floralaan 18 en huren we een ruimte in CBS
De Bloemenhof.

PH Team
Coördinatoren
PH had in 2016 twee medewerkers te weten Erna Martens, coördinator (0,27 FTE) en
Nienke Spit, groepenbegeleidster (0,44 FTE). Zij zijn belast met de volgende activiteiten:
- Mobiliseren van groepen vrijwilligers
- Opbouwen en onderhouden van contactennetwerk in kerken, bedrijven, en
overheidsinstellingen
- Contacten leggen en onderhouden met Maatschappelijke organisaties
- Koppelen van aanbod van groepen vrijwilligers met de hulpvraag van de MO's
- Het opzetten en begeleiden van projecten
- Communicatie en relatiebeheer
- Fondsenwerving
- Ontwikkelen en introduceren van nieuwe initiatieven van Present
- Overleg met bestuur en SPN.

Ondersteuning
-

Ondersteuning financiële activiteiten PH door AD&M belastingadvies Hardenberg
In 2016 is er 1 vaste vrijwilligers ter ondersteuning voor kantoorwerkzaamheden,
contacten met kerken en voor het begeleiden van groepen.
Elke maand kunnen we een beroep doen op een vrijwilliger die projecten begeleidt.

Bestuur PH
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

Egbert van Beesten
Martin Blootens
Joaline Breteler
Albert Knol

We hebben in 2016 afscheid moeten nemen van de voorzitter Rob Kalter. We zijn blij dat
Egbert van Beesten deze taak op zich heeft genomen.
Ook hebben we afscheid genomen van de ambtelijk secretaris. Vanuit het bestuur heeft
Joaline Breteler het secretariaat op zich genomen
Als nieuwe lid in het bestuur is Albert Knol gekomen.
Stichting Present Nederland ondersteunt de lokale besturen. 1 keer per jaar komen ze
samen in de Presentraad. Daarbij staan informele contacten tussen de besturen centraal
evenals kennisoverdracht rond een bepaald thema.
2 keer per jaar is er en regiobijeenkomst voor coördinatoren, waarbij diverse zaken
aangaande de organisaties worden uitgewisseld.
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Stichting Present Nederland
Present is een landelijke beweging. Ze werkt volgens een franchise formule: plaatselijke en
hebben eenzelfde missie, visie en grondslag. Bovendien werken ze volgens dezelfde
werkwijze.
Vanuit de overkoepelende Present Nederland wordt ondersteuning geboden op diverse
vlakken:
- het delen van expertise en ervaringen drie keer per jaar in regio bijeenkomsten
- beschikbaarheid van een plaatsenbegeleider Rob Zigter en een jaarlijks evaluatie
gesprek
- landelijk PR materiaal (lokaal materiaal is door PH ontwikkeld)
- de IS/IT ondersteuning (waaronder de website)
- Presentnet: een intranet met een schat aan nuttige informatie en een forum voor Q&A
- ontwikkeling nieuwe concepten als Present met je gezin en Non Stop Present
- trainingen bedrijf sponsoring
- trainingen over nieuwe concepten en werkwijzen

De landelijke Presentdag wordt jaarlijks in januari georganiseerd en is dé dag waarop
besturen, coördinatoren, medewerker en vrijwilligers elkaar ontmoeten en kennis delen.
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Jaarrekening 2016
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Balans
per
2016
€

2015
€

ACTIVA
Vaste actia
Materiële vaste activa
Inventaris

255

490

Vorderingen
Overlopende activa

2500

4844

Liquide middelen

2566

258

5321

5592

Vlottende activa

31 december

2016
€

2015
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

1676

2572

3645

3020

5321

5592

Vreemd vermogen
Schulden op korte termijn
Overlopende passiva
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Exploitatieoverzicht

Werkelijk
2016
€
Ontvangsten

Begroting
2016

Werkelijk
2015
€

41.068

41.500

41.851

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor/administratiekosten
Algemene kosten

30.051
4.008

34.100
4.008

38.799
4.058

3.190
4.466

3.750
4.800

3.314
4.936

Afschrijvingen
Som der kosten

235
41.950

490
47.148

755
51.862

882-

5.648-

10.011-

13

100

143-

895-

5.748-

9.868-

Kosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten

Mutatie continuïteitsreserve
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Beleid 2017
Present Hardenberg (PH) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die
een factor van betekenis is in de gemeente Hardenberg en in mindere mate ook in de
gemeenten Ommen en Twenterand. Door de jaren heen hebben enkele honderden groepen
vrijwilligers in samenwerking met PH zich belangeloos ingezet voor hun naasten en ontdekt
dat de Presentformule werkt. Om haar bestaan te bevestigen is het van belang dat PH beleid
voert op de volgende terreinen:
a.
b.
c.
d.
e.

Organisatie en projecten
Werving en ondersteuning vrijwilligers
Fondsenwerving
Contacten met overheid, kerken en maatschappelijke organisaties
Public Relations

Beleidspunten 2017
Voor 2017 heeft het bestuur in overleg met het Operationele Team de volgende
beleidspunten vastgesteld
a. Organisatie en projecten
1. Uitbreiding van het bestuur naar 5 leden.
2. Uitvoeren en evalueren van de pilot ‘Present en School’
3. Opzetten van de actie ‘zomerpakketten’
b. Werving en ondersteuning van vrijwilligers
4. Nieuwe groepen vrijwilligers werven
5. Kwaliteitshandhaving en verbetering van de processen rondom de
projecten
6. Vrijwilligers werven voor ondersteuning van Operationeel Team
7. Vrijwilligers werven voor het geven van presentaties en voorlichting
c. Fondsenwerving
8. Goed relatiebeheer: goede contacten onderhouden met bestaande
donateurs en subsidieverstrekkers en hen blijvend informeren over het
reilen en zeilen van PH
9. Politiek van de gemeenten Ommen en Twenterand informeren over het
werk van PH en verzoeken om steun
10. Fondsen werven door middel van huis-aan-huis-acties (flyers)
11. Ondernemingen en instellingen vragen om financiële ondersteuning van
PH
12. Bestuurders, medewerkers en vrijwilligers gaan in hun netwerk op zoek
naar bedrijven, organisaties, fondsen en particulieren die PH zouden
kunnen steunen
13. Alle kerken in de gemeente Hardenberg, Ommen en Twenterand
verzoeken om eenmalige of structurele steun
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d. Contacten met overheid, kerken en maatschappelijke organisaties
14. PH heeft blijvend aandacht voor goed contact met overheid, kerken en
maatschappelijke organisaties met het oog op samenwerking,
projectaanbod, voorlichting en fondsenwerving
e. Public Relations
15. Middels de website, presentaties, persberichten en persoonlijke contacten
zorgen we ervoor dat PH steeds meer bekendheid krijgt.

