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Voorwoord 
 

Na een jaar met behoorlijk wat tegenslagen ging Stichting 

Present Hardenberg begin 2018 vol goede moed en met 

nieuw elan aan de slag. De twee enthousiaste medewerkers 

hebben samen met het bestuur de schouders er onder gezet. 

Want we geloven dat Stichting Present Hardenberg ook in de 

huidige tijd in deze gemeente een belangrijke brug kan slaan 

tussen groepen vrijwilligers en mensen die hulp nodig 

hebben en die geen eigen middelen of netwerk hebben. Het 

resultaat van al deze inspanningen kunt u lezen in dit 

verslag.  

  

In 2018 hebben we 34 projecten kunnen realiseren. Nu is 34 

slechts een statisch getal. De kunst is om voorbij dit getal te 

kijken en te zien wat voor impact al die afzonderlijke 

projecten hebben gehad op de mensen die geholpen werden 

maar ook op de vele vrijwilligers die hulp hebben geboden. 

Die impact is niet in een getal uit te drukken. Maar wanneer 

je een vrijwilliger hoort zeggen dat het vrijwilligerswerk hem 

feitelijk weinig heeft gekost - alleen maar een paar uur tijd - 

maar dat het hem enorm veel voldoening heeft gegeven om 

iets voor een ander te kunnen betekenen, of wanneer je een 

hulpontvanger hoort zeggen dat hij zo ontzettend blij is met 

de hulp die mensen belangeloos bieden en dat het hem weer 

ruimte in zijn hoofd geeft nu de klus waar hij al zolang tegen 

aan zat te hikken eindelijk geklaard is, dan ontdek je dat het 

werk van Stichting Present Hardenberg daadwerkelijk veel 

indruk maakt en grote impact heeft. 

 

We zijn heel blij dat we in 2018 in aanmerking zijn gekomen 

voor subsidie vanuit Present Nederland in het kader van 

Jong Present. We kunnen jongeren een Maatschappelijke 

Diensttijd (MDT) aanbieden en daarin begeleiden. De eerste 

trainee is in 2018 aan de slag gegaan en voor 2019 zijn 

inmiddels contacten gelegd met een aantal nieuwe trainees. 

Jong Present is een prachtig middel waarin jongeren de 

gelegenheid krijgen om maatschappelijk bewust te worden 

en bezig te zijn. 

  

In 2018 bestond Stichting Present Hardenberg 10 jaar. Dit 

hebben we op een bescheiden wijze gevierd samen met 

(voormalige) vrijwilligers(groepen), afvaardigingen van 

kerken en politiek.  

Wij zijn van mening dat ook de komende 10 jaar Stichting 

Present Hardenberg een geheel eigen rol van betekenis kan 

spelen in het Hardenbergse. Wij gaan ons best doen om ook 

in de komende jaren het werk en het belang van Present 

onder de aandacht te brengen van groepen, verenigingen, 

buurtschappen, kerken, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en vrijwilligersgroepen. En we hopen dat de 

gemeente en gemeenschap in de breedste zin van het woord 

ons werk wil steunen met ‘handjes’ en financiële 

ondersteuning. 

E. van Beesten 

Voorzitter bestuur Stichting Present Hardenberg 
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1. Over Present 

Doelstelling en doelgroepen 

Doelstelling 

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 (van 
gemeenten tot zorginstellingen en 
woningcorporaties) die daarmee geholpen 
kunnen worden. 

 

Doelgroepen 

De primaire doelgroep van Present bestaat uit 
mensen die iets te bieden hebben en zich 
vrijwillig in willen zetten. Groepen uit kerken, 
bedrijven, verenigingen en andere sociale 
verbanden en groepen vrienden, 
buurtgenoten 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, zwaar belaste mantelzorgers, ex-
gedetineerden en dak- en thuislozen. 

 

“Het is heel erg goed gegaan. Het behang is er totaal af en er was een erg gezellige 

werksfeer. Wij werden ook met open armen ontvangen en de hulpontvanger heeft ons heel 

goed behandeld. Komende zaterdag gaan we verven en dan zit de klus er eigenlijk al weer 

op. Ik kijk er wel naar uit!” – Vrijwilliger, 18 jaar. 
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1. Over Present 

De Present formule 

Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels 
in eenmalige hulpprojecten in voor mensen 
die hulp nodig hebben. Deze cliënten worden 
al begeleid door een maatschappelijke 
organisatie. De betrokken hulpverlener wordt 
actief bij het project van de groep vrijwilligers 
betrokken. 

  

De formule van Present heeft de 
volgende kenmerken:  

1. Het aanbod van burgers die zich willen 
inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen 
is: wat heb jij de samenleving te bieden en 
wanneer kun je tijd beschikbaar stellen?  

 

2. Dat aanbod brengt Present onder de 
aandacht van maatschappelijke organisaties 
die werken op het terrein van wonen, zorg en 
welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. 
De inzet komt daardoor op de goede plek 
terecht. Vrijwillige inzet − met een eigen 
unieke kwaliteit − vult het werk van 
professionals aan en versterkt dat.  

 

 

3. Present Hardenberg werkt met een team 
aangestuurd door twee professionele 
coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij 
hun inzet en bewaakt de kwaliteit en 
duurzaamheid. 

 

4. Het effect van Present is het grootst als de 
formule plaatselijk gedragen en ingebed is. Er 
wordt partnerschap gezocht en daarna 
onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, 
woningcorporaties, et cetera. Ze krijgen 
daarbij ondersteuning vanuit de landelijke 
organisatie 

 

“Wij zijn heel blij met onze mooie 

schutting en de manier waarop alles 

gegaan en geregeld is. Nogmaals onze 

hartelijke dank. Ik kan alleen maar 

zeggen dat onze ervaring met Stichting 

Present positief en bijzonder aangenaam 

is.” – Dankbare hulpontvangers 
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1. Over Present 

Present maakt verschil 

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft 
onderzoek gedaan naar de het werk van 
Stichting Present.  
 

"Impact maken gaat het beste, als een interventie 

verschil maakt ten opzichte van bestaande andere 

interventies. Dan valt die op en vult bovendien een 

leemte die blijkbaar bestaat tussen bestaande 

voorzieningen. Present maakt als geen ander het 

verschil. De vrijwilligers van Present zijn niet bang 

voor vieze handen. Ze pakken het meest zichtbare en 

praktische probleem aan dat mensen hebben: een 

onleefbare leefomgeving. Om wat voor reden dan ook 

kunnen burgers (tijdelijk of structureel) niet 

zelfstandig hun leefomgeving onderhouden of 

opbouwen. Hun huis is vol, vies en/of slecht 

onderhouden. Ze raken hierdoor geïsoleerd. De 

verwaarloosde leefomgeving is in de ervaring van 

Present, altijd een symptoom van onderliggende 

problematiek. Door in één keer de directe 

leefomgeving weer leefbaar te maken, zorgt Present 

voor een doorbraak in bestaanszekerheid. Dit is de 

trigger die nodig is om onderliggende problematiek 

weer aan te kunnen pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een dergelijke ingreep is geen goede oplossing 

binnen het bestaande professionele hulpverleningsveld 

of binnen andere vrijwilligers-organisaties. Toch is het de 

eerste stap naar het verder op orde brengen van het 

leven en een aanleiding voor het opstarten van andere 

hulpverlening. Door te werken in groepen aan korte 

intensieve projecten krijgt Present het voor elkaar om 

hierin het verschil te maken. Vaak heeft dit een Domino-

effect: een goede leefomgeving kan een nieuwe start 

betekenen en op psychisch alsook op fysiek en praktisch 

niveau kan 1 Present project vele verbeteringen inleiden 

in het leven van de ontvanger.” 

"...door in korte tijd een grote 

praktische klus te klaren” 
Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) in Presenting Present, 1.1.  
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1. Over Present 

Present maakt verschil 

Deze afbeelding uit het 
rapport Presenting 
Present van het IPW 
laat de waarde zien van 
een Presentproject. 

 

 



8 

2. Over Present Hardenberg 

Bestuur en team 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende mensen: 

Egbert van Beesten – Voorzitter 

Martin Blootens – Penningmeester 

Joaline Breteler - Secretaris 

Albert Knol – Lid 

 

Het team  

Deze mensen vormden het team in 2018: 

Bernard van der Vegt – Algemeen coördinator en coördinator bedrijven 

Mirjam Oenema – Coördinator groepen tot oktober 2018 

Aline Waalewijn – Opvolger Mirjam per oktober 2018 

 

Vaste vrijwilligers 

Henk Belt 

Gerard Jansen 
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De overheid heeft besloten een 
maatschappelijke diensttijd (MDT) in te stellen. 
Vanaf september 2018 is er een proeftuin 
gestart om deze MDT in te vullen en te 
onderzoeken. Stichting Present is één van de 
MDT-partners die aan de slag is gegaan met 
de MDT onder de naam Jong Present. 

 

Wij mochten van oktober tot december ons 
team uitbreiden met trainee Tessa Ramaker. 
Met succes heeft zij de Kerstengelactie voor 
Present Hardenberg georganiseerd. 

We zijn blij met de inzet van Tessa en hopen 
ook in 2018 een of meerdere trainees te 
verwelkomen in ons team. Uitgebreide 
informatie over Jong Present vindt u op onze 
hier: 

https://stichtingpresent.nl/hardenberg/over-
ons/jong-present/.  

 

 

2. Over Present Hardenberg 

Jong Present 
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2. Over Present Hardenberg 

Samenwerkingspartners 

Maatschappelijke organisaties 

In de afbeelding hieronder vindt u een overzicht de maatschappelijke organisaties waar we in 
2018 mee hebben samengewerkt. 

 

27% 

20% 

17% 

7% 

7% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 
3% 

3% Samen Doen

Baalderborg

Carinova

Stichting Sprank

Vluchtelingenwerk

SAH Hardenberg

Dimence

Humanitas

Taalschool Hardenberg

Het Kunsthuus

Noaberschap

Lutten Helpt
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2. Over Present Hardenberg 

Samenwerkingspartners 

Bedrijven 

De volgende bedrijven hebben in 2018 het werk van Present Hardenberg mede mogelijk gemaakt: 

Moerwijk – Machineverhuur 

AD&M – administratie en belastingadvies 

Veltink Hardenberg – Loon- en transportbedrijf 

Rabobank – Vaart en Vechtstreek 

Moderna -  Textielservice 

 

Woningbouw 

De Veste – Dedemsvaart 

Beter Wonen – Hardenberg 
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3. De cijfers 

Dankzij de inzet van alle (groepen) 
vrijwilligers kon ook in 2018 weer het verschil 
gemaakt worden in de samenleving van de 
gemeente Hardenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 34 projecten waren er 10 sociaal en 
24 praktisch. 

 

 

 

 

 

 188 vrijwilligers 

 
 480 uur 

 
   34 projecten 
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Naast de diverse  groepen die aan de slag gingen 
mochten er 48 zomerpakketten uitgedeeld worden 
via De Voedselbank. Diverse groepen vrienden, 
families of kerken stelden zomerpakketten samen 
die door de Voedselbank zijn uitgedeeld aan 
gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. 

We zijn blij met dit prachtige resultaat. 

 

 

 

4. Bijzondere projecten 

Zomerpakketten 
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Leerlingen van groep 7/8 van GBS De Morgenster zijn aan de slag gegaan met de lesmethode 
Mijn school is present. In de klas hebben ze stil gestaan bij hun talenten. Ook hebben ze 
gekeken naar wat zij voor anderen kunnen doen. Op 27 november hebben ze hun handen uit de 
mouwen gestoken op de wijkboerderij in Baalder. Een mooie manier om met kinderen aan de 
slag te gaan met burgerschapsvorming. 

 

 

 

 

4. Bijzondere projecten 

Mijn school is Present 

“We waren op een wijkboerderij in Baalder, 

eerst kregen we een warm welkom en daarna 

gingen we gelijk aan de slag. Ik ging vegen en 

m’n vrienden gingen poep scheppen en 

anderen gingen het konijnenhok schoonmaken 

en zo ging het door. En de mensen waar we 

gingen werken die waren heel aardig dus mijn 

bericht is dat ik het heel leuk vind. Ik wil graag 

vaker komen.” – Leerling gr. 7/8 
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Stichting Present Hardenberg werd benaderd door Moderna Textielservice Hardenberg. Zij 
wilden graag een financiële bijdrage overdragen aan Present Hardenberg. Deze financiële 
bijdrage zou ten goede komen aan een leuk maatschappelijk initiatief. Binnen alle locaties van 
de Saxenburg Groep werd een heus pannenkoekenfestijn georganiseerd. Er kwam een kraam 
van het Pannenkoekenhuus in Marle op locatie, waar de bewoners werden verwend met 
heerlijke pannenkoeken. Ook was er gezorgd voor gezellige muziek. Een groot succes. 

 

 

 

4. Bijzondere projecten 

Pannenkoekenfeest 
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Trainee Tessa organiseerde de 
Kerstengelproject voor Present Hardenberg. 

In oktober begon zij met het werven van 
groepen (gezinnen, kerken, vrienden) die een 
kerstpakket wilden maken, een kaartje wilden 
sturen of een bezoekje wilden brengen. Via 
maatschappelijke organisaties werden deze 
mensen gekoppeld aan een hulpontvanger. 14 
vrijwilligers(groepen) waren een lichtpuntje 
voor iemand uit de gemeente Hardenberg die 
dit goed konden gebruiken. Een mooi 
resultaat. 

Lees haar succesverhaal op onze website: 

https://stichtingpresent.nl/hardenberg/het-
succesverhaal-van-tessa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bijzondere projecten 

Kerstengelproject 
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5. Financiën 

Jaarcijfers 2018 

Balans   

Activa 31 dec 2018 31 dec 2017   Passiva 31 dec 2018 31 dec 2017 

Vaste activa   Eigen vermogen 

Materiële vaste activa   Reserves en fondsen 

Inventaris 115 185   Continuïteitsreserve 2.501 6.356 

Vlottende activa   Vreemd vermogen 

Liquide middelen 14.287 8.930   Schulden op korte termijn 

  Overlopende passiva 11.901 2.759 

14.402 9.115   14.402 9.115 

Exploitatieoverzicht 
Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Ontvangsten 36.151   43.500   34.953 

Kosten 

Personeelskosten 25.469 28.750 19.048 

Huisvestingskosten 4.008 4.008 4.008 

Kantoor-/administratiekosten 3.722 6.250 3.324 

Algemene kosten 6.620 3.150 3.734 

Afschrijvingen 70 490 70 

39.889   42.648   30.184 

Bedrijfsresultaat 3.738- 852 4.769 

Financiële baten en lasten 117 115 89 

Mutatie continuïteitsreserve 3.855-   737   4.680 

 

De balans per 31 december 

2018 en het exploitatie-

overzicht zijn ontleend aan 

de jaarrekening van 2018, 

opgesteld door AD&M 

administratie en belasting-

advies. De jaarrekening is 

te vinden op onze website 

www.presenthardenberg.nl 

 

 

 

SPH heeft geen risicovolle 

beleggingen. SPH is een 

Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI), giften zijn 

aftrekbaar voor de 

belasting. Bestuursleden 

ontvangen geen financiële 

vergoeding. 
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Conclusie 

We zijn alle vrijwilligers en onze partners 
dankbaar voor hun inzet. Tegelijkertijd zijn we 
ons er van bewust dat het na 10 jaar Present 
Hardenberg nog steeds een uitdaging is om 
het verschil te maken in de samenleving. Tijd 
is een schaars goed. Tegelijkertijd is hulp nog 
steeds hard nodig.  

 

Financiën 

Ondanks het financiële beleid waarin we met 
zorg onze kosten bepalen zijn de inkomsten in 
2018 niet voldoende meegegroeid met de 
uitgaven. Alles wordt duurder dan dat merken 
we ook bij Present. Het verschil op de balans 
kon in 2018 opgevangen door de reserves. Dit 
is niet waar onze reserves voor bedoeld zijn. 
Daarom zullen we in 2019 op zoek gaan naar 
nieuwe inkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusie & vooruitblik 

Vooruitblik 

Vanaf januari zal er in totaal 1 fte ingezet 
worden. Dit om de positie van Present 
Hardenberg een nieuwe boost te geven. Door 
in te zetten op naamsbekendheid en nieuwe 
groepen aan te schrijven hopen we ook in 
2019 een brug te zijn tussen het aanbod van 
groepen en de vraag van hulpontvangers. 

 

Financiën 

De uitbreiding van de personeelsuren betekent 
ook meer uitgaven. Dankzij de subsidie van de 
gemeente Hardenberg en Jong Present kan 
een groot deel van deze kosten gedekt 
worden. Daarnaast gaan we op zoek naar 
andere financiële bronnen om ook voor de 
toekomst een betere financiële positie te 
creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn ook in 2019 Present! U/jij ook? 
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Stichting Present Hardenberg 

Floralaan 18 | 7772LL Hardenberg 

0523-271666 | 0657336644 

info@presenthardenberg.nl 

www.presenthardenberg.nl 


