
 

 

Beleid 2019  
Stichting Present Hardenberg (SPH) 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 gemeente 
Ommen. Door de jaren heen hebben enkele honderden groepen vrijwilligers in samenwerking met 
SPH zich belangeloos ingezet voor hun naasten en ontdekt dat de Presentformule werkt. Om haar 
bestaan te bevestigen is het van belang dat SPH beleid voert op de volgende terreinen:  

1. Organisatie en fondsen 
2. Werving en ondersteuning vrijwilligers  
3. Contacten met overheid, kerken en maatschappelijke organisaties  
4. Public Relations  

 

Voor het jaar 2019 heeft het bestuur in overleg met het Operationele Team de volgende 

beleidspunten vastgesteld: 

1. Organisatie en fondsen 
a. Bestuur 

- Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de personeelszaken, financiën en fondsenwerving.  
b. Financiën 

- Sponsoren en donateurs zullen een bedankbrief ontvangen 
- Er zullen nieuwe donateurs en fondsen worden aangeschreven 
- Kerken worden benaderd voor financiële steun 

c. Personeel 
- Met het stoppen van Bernard per 31-12-2018 wordt er gezocht naar vervanging. Een 

vacature wordt geplaatst. 
- Er worden vrijwilligers gezocht voor ondersteuning van het team m.b.t. groepen begeleiden 

en het geven van presentaties. 
2. Werving en ondersteuning vrijwilligers 

a. Groepen vrijwilligers 
- De uitdaging:het vinden van nieuwe groepen en het enthousiast maken/houden van groepen 

die eerder aan de slag zijn geweest via SPH. We beginnen bij groepen uit kerken. 
- De zomerpakkettenactie zal weer georganiseerd worden na het succes van 2018. Na afloop 

worden pakketmakers bedankt en proberen we ze betrokken te houden bij Present. 
b. Jong Present 

- Om de subsidie van Jong Present goed in te zetten worden er ook in 2019 trainees ingezet 
om projecten te organiseren en het team te ondersteunen 

- We kijken naar de mogelijkheden om ook in 2019 een Kerstengelactie te organiseren 
3. Contacten met overheid, kerken en maatschappelijke organisaties 

a. Relatiebeheer 
- Blijvend contacten onderhouden met de MO’s. Daarnaast kijken naar mogelijkheden om aan 

te schuiven bij teamoverleggen en netwerkbijeenkomsten. 
- We zullen ons inzetten om contacten te leggen en onderhouden met bedrijven 
- Beter Wonen en De Veste hebben toezeggingen gedaan in sponsoring per project met een 

maximum van 10. Dit wordt gerapporteerd via de penningmeester. 
- In 2019 zal de politiek uitgenodigd worden om de banden aan te halen/versterken en 

verzoek tot steun voor de subsidie van 2020 
b. Verslaglegging 

- Alle contacten, projecten en gegevens worden geregistreerd zodat er teruggekeken kan 
worden en verder gebouwd kan worden aan het bouwen van een relatiebestand. 

4. Public Relations 
- Middels de website, presentaties, persberichten, social media en persoonlijke contacten 

zorgen we ervoor dat SPH meer bekendheid krijgt. 


