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Voorwoord

Nadat we in 2018 ons 10 jarige bestaan mochten vieren zijn we voor ons zelf nog eens
na gegaan wat het “succes” van Present in Hardenberg is. Wederom kwamen we tot de
conclusie dat de vrijwilliger centraal staat bij Present Hardenberg en dat dit onze basis is.
De vrijwilliger centraal, dat houdt in: onze vrijwilligers geven aan wat ze graag willen
doen. Dit kan van alles zijn. Klussen, tuinieren, opruimen, verhuizen, wandelen, noem het
maar op. Ons operationeel team zorgt daarna voor een juiste match met iemand die hulp
nodig heeft en zo brengen we vrijwilligers en hulp ontvangers bij elkaar. Altijd in
samenwerking met een zorg-professional. Dan ontstaat er iets moois. Namelijk zinvol en
effectief vrijwilligerswerk. De hulpontvanger kan verder met zijn of haar leven (met hulp
van de zorg-professional) en de vrijwilligers kijken na een dag(deel) terug op een unieke
ervaring. Het heeft echt zin gehad! Wat een verschil voor iemand die hulp nodig heeft.
Een ervaring om nooit meer te vergeten. Maar liefst 33 van dit soort praktische projecten
hebben er in 2019 plaats mogen vinden.

Naast de praktische projecten organiseerde Present Hardenberg in 2019 ook nog eens
14 sociale projecten. Wat voor projecten dit zijn leest u verderop in dit jaarverslag. Van
jong tot iets ouder ging aan de slag om het verschil te maken voor zijn of haar
medemens.

Terugkijkend op het jaar 2019 zijn we dankbaar. Dankbaar voor alle vrijwilligers die
letterlijk de handen uit de mouwen staken. Dankbaar voor de zorg-professionals die
samen met ons op trokken. Dankbaar voor de giften die we mochten ontvangen,
dankbaar voor de sponsoren en dankbaar voor allen die Present Hardenberg (financieel)
mogelijk maken.

Vol vertrouwen kijken we uit naar 2020 waarin we verder bouwen aan een beweging
waarbij het vanzelfsprekend wordt dat er steeds meer mensen naar elkaar omzien.

Bernard van der Vegt
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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 dankbaar om te zien dat een hulpontvanger het in eerste instantie best moeilijk vindt 

om hulp te vragen/ontvangen maar het ontzettend waardeert. Met een klein beetje tijd en 

inzet kun je echt een verschil maken voor iemand. En daarbij is de gezelligheid en het 

contact zowel voor de hulpontvanger als gever waardevol.” – Vrijwilliger
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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

“Ik heb het project als zeer waardevol 

ervaren. De manier waarop de vrijwilligers 

zich voor de inwoner hebben ingezet is 

prijzenswaardig en wordt gewaardeerd 

door zowel de inwoner als Samen Doen.” 

– Hulpverlener
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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 vrijwilligersorganisaties. 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 komt uit het Impactrapport van Stichting Present Veenendaal. Het laat zien welke
kosten niet gemaakt hoeven worden omdat een groep vrijwilligers zich inzet waardoor professionele
inzet uit kan blijven.
Bron: https://stichtingpresent.nl/veenendaal/wp-content/uploads/sites/141/2019/06/Impactrapport-def.pdf
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2. Over Present Hardenberg

Bestuur en team

Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende mensen:

Egbert van Beesten Voorzitter (tot september)

Bernard van der Vegt Voorzitter (vanaf september)

Martin Blootens Penningmeester

Joaline Breteler Secretaris

Albert Knol Lid (tot september)

Lidy Veltink Lid (vanaf september)

Het team

Deze mensen vormden het team in 2019:

Aline Waalewijn Algemeen Coördinator en Coördinator Jong Present

Judith Post Coördinator groepen en maatschappelijke organisaties
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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.

Uitgebreide informatie over Jong Present:

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

Wij mochten in 2019 4 trainees
verwelkomen. We zijn blij met hun inzet. Twee
projecten zullen we hierna uitlichten.

De proeftuin eindigt in februari 2020. Helaas
heeft Stichting Present in eerste instantie geen
plek in de nieuwe subsidieronde van MDT.
Stichting Present Nederland zoekt dit uit en
kijkt of er op een later moment alsnog ruimte is
voor een subsidieaanvraag voor een vervolg.

We willen zeker doorgaan met jongeren
betrekken bij Present Hardenberg. Hoe we dit
invullen zijn we nog aan het onderzoeken.

2. Over Present Hardenberg

Jong Present

Rick

Nick

Tim

Marleen
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Trainee Marleen Kremer organiseerde tijdens haar traineeship een activiteitenmiddag voor
leerlingen van het Greijdanus en de Taalschool in Hardenberg. Samen met leerlingen van het
Greijdanus ging Marleen om tafel: hoe organiseren we een leuke middag? Na verschillende
momenten van overleg kwamen ze tot leuke activiteiten. Marleen is met enkele leerlingen naar
de Taalschool gegaan om de leerlingen daar uit te nodigen voor de activiteitenmiddag. Dat dit
een mooi en bijzonder project is van Marleen is wel duidelijk: Zelfs Minister Slob was aanwezig
bij één van de voorbereidende overleggen! In het kader van de Maatschappelijke Diensttijd
(MDT) bracht minister Slob maandag 11 maart een bezoek aan dit project.

2. Over Present Hardenberg

Jong Present

“Het was erg leuk om te
organiseren, ik heb er veel van
geleerd. Dingen regelen,
begeleiden en organiseren. Maar
plezier heb ik gehad. En we hebben
de leerlingen van de taalschool iets
bijgebracht wat ze erg leuk vonden.
De leerlingen van het Greijdanus
hebben erg leuke dingen bedacht
waar de leerlingen van de
taalschool plezier in hebben gehad.
Dat geeft een goed gevoel. Ik kijk
terug op een leuke en gezellige
middag.” - Marleen Kremer
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Trainee Rick Bekendam meldde zich bij Present Hardenberg. Hieronder vertelt hij zijn verhaal
en laat hij wat van zijn werk voor Present Hardenberg zien.

2. Over Present Hardenberg

Jong Present

“Mijn naam is Rick Bekendam, ik ben 26 jaar en
woon in Dedemsvaart.

Ik ben in oktober 2019 bij Stichting Present
Hardenberg begonnen als Trainee / MDT’er. Ik
houd mij vooral bezig met promotiemateriaal
maken voor de stichting in de vorm van foto’s,
video’s en posters. Voordat ik bij Present
Hardenberg begon heb ik een opleiding tot
zelfstandig filmmaker gevolgd met als doel een
eigen bedrijf te beginnen als videograaf. Ik vind
het fantastisch om mijn creativiteit kwijt te kunnen
in het maken van video’s, om op deze manier een
verhaal te vertellen en mensen enthousiast te
maken. Stichting Present biedt mij hierbij een
mooie tussenstap. Ik heb al veel ervaring op
kunnen doen, een portfolio op kunnen bouwen en
nieuwe connecties kunnen leggen. Het is erg fijn
dat Stichting Present mij de mogelijkheid geeft om
mijzelf te kunnen ontwikkelen op mijn eigen
tempo. Daarnaast geeft het veel voldoening om op
deze manier ook iets te kunnen betekenen voor
een ander.”
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2. Over Present Hardenberg

Samenwerkingspartners

Maatschappelijke organisaties

In de volgende afbeeldingen vindt u een overzicht de maatschappelijke organisaties (MO’s) waar
we in 2019 mee hebben samengewerkt.

34%

3%

6%

3%
6%

9%

24%

15%

MO's betrokken bij sociale en praktische projecten

Baalderborggroep

Carinova

De Kern

De Stuw

InteraktContour

RIBW

Samen Doen

Sprank
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2. Over Present Hardenberg

Samenwerkingspartners

Maatschappelijke organisaties

3%
5%

5%

3%

45%

16%

10%

5%

8%

MO's betrokken bij zomer- en kerstengelproject

Ambiq

Baalderborggroep

Carinova

Clara Feyoena Heem

De Kern

InteraktContour

Samen Doen

Sprank

Stichting K-vriendelijk
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2. Over Present Hardenberg

Samenwerkingspartners

Scholen

In 2019 hebben we met enkele scholen samen mogen werken. Hieronder een korte toelichting:

Basisschool De ARS – Hardenberg

De lesmethode Mijn school is Present is ontwikkeld om kinderen in het kader van
burgerschapsvorming bewust te maken van de wereld om hen heen. Welke talenten heb ik en
welke daarvan kan ik inzetten om anderen te helpen? Groep 8 van de ARS is hiermee aan de
slag gegaan. Lees meer op pagina 20 van dit jaarverslag.

Greijdanus College - Hardenberg

Na eerdere samenwerkingen met het Greijdanus hebben we hier ook in 2019 weer invulling aan
gegeven. Trainee Marleen organiseerde een activiteitenmiddag voor leerlingen van het
Greijdanus en de Taalschool in Hardenberg, zoals u kon lezen op pagina 10. Ook bij de
Kerstengelactie hebben leerlingen van het Greijdanus hun handen uit te mouwen gestoken.
Diverse klassen hebben kerstkaarten gemaakt en een paar leerlingen hebben deze kaarten
bezorgd bij bewoners van Clara Feyoena Heem. Dat leverde heel veel blije gezichten op bij de
ontmoetingen tussen jong en oud.

Deze samenwerkingen hopen we ook in 2020 voort te zetten.
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2. Over Present Hardenberg

Samenwerkingspartners

Bedrijven

Dankzij Gemeente Hardenberg en de
volgende bedrijven werd het werk
van Present Hardenberg in 2019
mede mogelijk gemaakt:

Moerwijk

AD&M

Rabobank

Vechtdal Wonen

Remondis

De Haere

MKD Milieukundig Veldwerkbedrijf

Plus Alfring

Rijschool Smit

Kerken

Van diverse kerken mochten bij
financiële steun ontvangen om onze
werkzaamheden mogelijk te maken.
Daar zijn we erg blij mee. We staan
op verschillende collecteroosters en
proberen de samenwerking met
kerken verder uit te breiden.
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3. De cijfers

Dankzij de inzet van alle (groepen)
vrijwilligers kon ook in 2019 weer het verschil
gemaakt worden in de samenleving van de
gemeente Hardenberg.

Van de 47 projecten waren er 14 sociaal en
33 praktisch van aard.

Daarnaast waren ook de Zomerpakketten-
actie en de Kerstengelactie grote successen.

☺ 370 vrijwilligers

 672 uur inzet

 47 projecten

27 zomerpakketten

8 kerstpakketten

105 kerstkaarten
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33%

15%

2%
12%

17%

1%

4%

10%

6%

Herkomst vrijwilligersgroepen

Kerken Flex

Bedrijven Scholen

Gezinnen Nieuwkomers

Buurtgenoten Vrienden

Echtparen

Evaluatie vrijwilligersgroepen

Zomerpakketevaluatie:      8,4 Projectevaluatie:   8,4

Kerstpakkettenevaluatie:   9,0

“Met enthousiaste leden van onze vrouwenvereniging hebben we afgelopen zomer een vakantiepakket en 

voor de kerst kaarten verstuurd en een kerstpakket verzorgd. Dit was voor ons een kleine moeite en gaf 

anderen veel plezier.”  - Vrijwilliger

“Afgelopen weekend met z'n drieën een gezin geholpen hun woning schoon te maken. Door een paar 

uurtjes de handen uit de mouwen te steken overzien zij de situatie weer een beetje en kunnen ze weer 

vooruit. Voor ons een korte inspanning en voor hen een grote verandering!” - Vrijwilliger 
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Zaterdag 16 maart was het weer tijd
voor de landelijke vrijwilligersactie
van het Oranje Fonds: NL DOET.

Ook via Present hadden vrijwilligers
zich aangemeld. Zo kon er deze
dag, in weer en wind, een tuin
aangepakt worden. De tuin was
hobbelig en kaal. De vrijwilligers
hebben er voor gezorgd dat de tuin
weer mooi strak is geworden. Er is
gras ingezaaid, onkruid verwijderd
en ruimte gemaakt voor een
gezellige border.

De hulpontvangers waren heel blij
met de inzet van deze vrijwilligers
en het resultaat. Enkele weken
laten kwam de foto met
begeleidend schrijven: “Het gras
groeit! Wat is het mooi geworden.
Hartelijk dank voor alle hulp.”

4. Bijzondere projecten

NL DOET
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Industrie Kring Avereest organiseert
het ene jaar een Open
Bedrijvendag. Het andere jaar
steken ze hun handen uit de
mouwen tijdens de IKA Doe-dag.
Zaterdag 6 april 2019 was het tijd
voor de Doe-dag. Ruim 20 leden
van de IKA staken hun handen uit
de mouwen. In samenwerking met
de Baalderborggroep en Present
Hardenberg werd
Activiteitencentrum De Vuurtoren
aangepakt. De tuin kreeg een
grondige beurt en ook binnen werd
flink geklust. De hele
bovenverdieping kreeg een nieuw
behangetje en werd opnieuw in de
verf gezet.

Er is heel wat werk verzet!

4. Bijzondere projecten

IKA Doe-dag
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Kinderen uit groep 8 van de Albertus Riseus School (ARS) in Baalder hebben in de maand juni
op verschillende plekken hun handen uit de mouwen gestoken.

In samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties zijn de kinderen in kleine groepjes
op pad geweest. Zo hebben ze deelgenomen aan Vit en Fitaal activiteiten van InteraktContour.
Hier krijgen mensen met niet-aangeboren hersenletsel bewegingsoefeningen. De leerlingen
deden actief mee! Andere groepjes zijn op diverse locaties van Stichting Sprank geweest. Hier
hebben ze met bewoners spelletjes gespeeld en koekjes gebakken. Ook hebben een aantal
kinderen hun handen uit de mouwen gestoken op de Wijkboerderij in Baalder.

4. Bijzondere projecten

Mijn school is Present

“De meiden van de basisschool maken kennis met de 

2 bewoners die net die week genieten van vakantie 

en daarom thuis zijn. Na wat drinken met elkaar, 

verplaatsen we naar de grote eetkamertafel en wordt 

gestart met de activiteit: koekjes bakken. Zelfs de 

bewoner die eerder die ochtend zei dat hij na het 

koekjes bakken alleen op zijn appartement wilde 

puzzelen, is er nagenoeg de hele tijd bijgebleven, zo 

gezellig was het. De meiden gaven de ochtend een 

dikke 10! Wat mooi om zo als Stichting Sprank iets te 

kunnen betekenen voor de basisschool en andersom: 

dat er een klein groepje kinderen kwam is voor 

bewoners heel leuk geweest, dit gebeurt namelijk niet 

zo vaak”– Hulpverlener Stichting Sprank



21

We wilden graag onze naaste buren leren kennen. Ons kantoor, gevestigd in basisschool De
Bloemenhof in Baalderveld, is voor veel mensen in de buurt nog onzichtbaar. Daar wilden we
wat aan veranderen en zo ontstond Baalderveld is Present!

Zaterdag 2 november was het zo ver: Na een heerlijk ontbijt in wijkgebouw De Wiekstee gingen
diverse vrijwilligers en bedrijven uit de wijk Baalderveld aan de slag. Zo leerden ze Present en
elkaar kennen én waren ze van betekenis voor hun wijk.

Het was een geslaagde ochtend en we hopen het in 2020 uit te breiden met nog meer
vrijwilligers en projecten in de wijk.

Dankzij financiële bijdragen van onderstaande bedrijven werd deze dag een succes!

4. Bijzondere projecten

Baalderveld is Present!
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5. Financiën

Jaarcijfers 2019

Balans
Activa 31 dec 2019 31 dec 2018 Passiva 31 dec 2019 31 dec 2018

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa Reserves en fondsen

Inventaris 45 115 Continuïteitsreserve 3.052 2.501

Vlottende activa Vreemd vermogen
Vorderingen 
overlopende activa 500 - Schulden op korte termijn

Liquide middelen 12.071 14.287 Overlopende passiva 9.564 11.901

12.616 14.402 12.616 14.402

Exploitatieoverzicht
Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Ontvangsten 45.945 40.000 36.151

Kosten

Personeelskosten 34.187 37.000 25.469

Huisvestingskosten 4.008 4.008 4.008

Kantoor-/administratiekosten 3.802 6.250 3.722

Algemene kosten 3.213 3.900 6.620

Afschrijvingen 70 70 70

45.280 51.228 39.889

Bedrijfsresultaat 665 11.228- 3.738-

Financiële baten en lasten 114 115 117

Mutatie continuïteitsreserve 551 11.343- 3.855

De balans per 31 december

2019 en het exploitatie-

overzicht zijn ontleend aan

de jaarrekening van 2019,

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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Stichting Present Hardenberg

Floralaan 18 | 7772LL Hardenberg

0657336644

info@presenthardenberg.nl

www.presenthardenberg.nl

Wij zijn ook in 2020 Present! U/jij ook?


