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2. Inleiding
De Stichting Present Harderwijk is opgericht op 22-11-2010.
In 2012 heeft de groei van Stichting Present Harderwijk zich voortgezet. Meer dan 190 vrijwilligers
hebben zich ingezet om een verschil te maken voor mensen die het minder getroffen hebben in
het leven. Er blijkt een stijgende behoefte aan een uitgestoken hand. Meer dan ooit is het van
groot belang dat mensen naar elkaar omzien. Dit motto wordt ook vanuit de gemeente Harderwijk
sterk gepromoot. Present voorziet in een behoefte vanuit maatschappelijke organisaties en
belanghebbenden enerzijds en kerken, bedrijven en serviceclubs anderzijds.
Als schakelaar en makelaar vervulde onze coördinator Willemieke Aikema hierbij een cruciale rol.
Present is eigenlijk niet meer weg te denken uit de Harderwijker samenleving.
In dit jaarverslag vertelt onze coördinator u er meer over.
De tekst is zo geschreven dat u in een kort bestek een goed beeld krijgt van de werkzaamheden van
Stichting Present Harderwijk.
We zijn blij en dankbaar voor zoveel hulp van mensen van goede wil en voor de zegen die God ons
in het afgelopen jaar gegeven heeft.
Als jonge stichting kennen we ook uitdagingen. Het is van groot belang het draagvlak voor
dit belangrijke werk te verbreden. Dat draagvlak bestaat uit mensen en middelen vanuit de
verschillende kerken en andere maatschappelijke verbanden. Specifiek ligt er een uitdaging in het
verwerven van financiële middelen om het werk in stand te kunnen houden.
Het bestuur ziet dat de nog jonge stichting in een cruciale fase terecht gekomen is waarin we
moeten groeien naar een volwassen stichting met een deskundig bestuur die het beleid uitzet en
bewaakt en een deskundige werkorganisatie die voor het merendeel uit vrijwilligers bestaat.
We menen dat dit verslag u voldoende inzicht geeft om de droom van Stichting Present te delen en
het mede mogelijk te maken door middelen die u kunt bieden.

Harry Fikse
Voorzitter bestuur Stichting Present Harderwijk

3. Wat doet de Stichting Present Harderwijk
Veel mensen doen graag iets voor een ander. En er zijn genoeg mensen die hulp kunnen gebruiken.
Maar niet iedereen weet die hulp goed handen en voeten te geven. Stichting Present Harderwijk
wil de kloof overbruggen tussen mensen die tijd willen geven en mensen die hulp goed kunnen
gebruiken. Stichting Present werkt met een specifieke formule die gebaseerd is op vier pijlers. De
pijlers zijn:
1.
2.
3.
4.

Aanbod van vrijwilligers staat centraal
Inzet via maatschappelijke organisaties
Structureel opgezet
Plaatselijk draagvlak

1. Aanbod van vrijwilligers
Een groep vrijwilligers kan zich bij Stichting Present Harderwijk aanmelden voor een project.
Stichting Present Harderwijk gaat uit van wat de vrijwilligers te bieden
hebben. Dat betekent dat de groep aangeeft wat ze wil doen en wanneer. Bij dit aanbod zoekt
Stichting Present Harderwijk een geschikte klus.
2. Inzet via maatschappelijke organisaties
We werken alleen samen met maatschappelijke organisaties. We leggen het aanbod van een groep
vrijwilligers voor aan maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke organisaties toetsen
aan de hand van de criteria van Stichting Present wie in aanmerking kan komen voor de hulp. En
uiteraard kijken zij of de hulp ingebed kan worden binnen hun hulpverlening.
Zo weten de vrijwilligers dat hun hulp terecht komt bij de mensen die de hulp goed kunnen
gebruiken. Met een groep mensen kun je op een dag(deel) veel werk verzetten. En de ontmoeting
die plaatsvindt tussen hulpontvangende en de groep is voor beiden zeer waardevol. Het effect van
de hulp die de groep verleent blijkt vele malen groter te zijn, dan alleen de inzet op de dag zelf.
Een tweetal voorbeelden van de effecten:
● Degene die hulp ontvangt krijgt weer meer energie om zelf dingen op te pakken.
● En daarnaast zien we dat degene die hulp ontvangt vaak weer contact legt in de buurt, omdat
ze zich gewaardeerd voelen als mens en omdat ze geen klachten meer krijgen uit de buurt
bijvoorbeeld over hun verwaarloosde tuin.
3. Structureel opgezet
Om de brugfunctie tussen groepen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties structureel op
te zetten zijn professionele kaders nodig. Deze kaders worden gekenmerkt door twee begrippen:
kwaliteit en continuïteit.
De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van groepen.
Stichting Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed uitgerust en gemotiveerd aan
het werk gaan. Daarom heeft Stichting Present Harderwijk een team van mensen die de kennis en
ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van groepswerk en vrijwilligerswerk binnen de
context van de hulpverlening. Dit wordt aangestuurd door de coördinator van Stichting Present
Harderwijk.

De continuïteit komt tot uitdrukking in het onderhouden en uitbreiden van netwerken binnen
kerken en andere (maatschappelijke) organisaties waar het gaat om de vraag naar hulp.
In 2012 is er veel tijd gestoken om de contacten op te bouwen met de maatschappelijke
organisaties. Het is belangrijk dat zij weten van het bestaan van Stichting Present en wat de manier
van werken is. Daarnaast hebben wij ons kenbaar gemaakt bij de verschillende kerken in de
Harderwijk en zijn we verder gegaan met de inventarisatie van andere bestaande groepen en daar
zijn de eerste contacten gelegd.
4. Plaatselijk draagvlak
Kerken
Het plaatselijk draagvlak vertaalt zich in de betrokkenheid van kerken. Er wordt veel samengewerkt
met de Baptistengemeente Harderwijk, Evangeliegemeente Nieuw Leven, Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, Hervormde Gemeente Hierden, Nederlands Gereformeerde Kerk, Protestantse
Gemeente Harderwijk.
Na een presentatie van de coördinator zijn er vaak eerst enkele mensen uit die kerk die een groep
gaan vormen om tijd te geven. Ook zijn er een aantal kerken die een bijdrage leveren door middel
van collectes of een gift.
Bedrijven
Daarnaast zijn er grote en kleine bedrijven uit Harderwijk die meedoen om met hun team een
dag(deel) Present te zijn. Deze bedrijven gaan veelal meedoen nadat een van de medewerkers via
een andere groep de teamleden enthousiast hebben gemaakt. Dit wordt door een bedrijf ook vaak
aangegrepen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. We werken samen
met het Gezondheidscentrum Harderwijk, Netbeheerder Liander, Ziekenhuis St Jansdal.

4. Organisatie
Onderstaand treft u een overzicht aan van het bestuur, de coördinator en de vrijwilligers die
werkzaam zijn ten behoeve van het bestuur.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Naam:

Functie:

Datum
aantreden:

Harry Fikse

voorzitter

22-11-2010

Theo Aerts

penningmeester

22-11-2010

Anneke van der Haar

secretaresse

22-11-2010

Dirk Jan Riphagen

algemeen lid

22-11-2010

Datum aftreden:

01-01-2014

In 2010 maakten bovenstaande bestuursleden deel uit van de werkgroep die de haalbaarheid van
de oprichting van Present Harderwijk onderzocht. Zij hebben allen aangegeven dat ze graag in het
bestuur wilden plaats nemen.
Het bestuur vergaderd tenminste 4 keer per jaar.
Naast haar taak als secretaresse heeft Anneke van der Haar ook aangeven dat ze projecten wil
begeleiden op de zaterdag.

Coördinator
Willemieke Aikema.
De coördinator is per 1 juni 2011 aangenomen voor bepaalde tijd (jaarcontract) voor 14,4 uur per
week. Het contract is verlengd met een jaar.
De werkzaamheden van de coördinator bestaan uit:
● het leggen c.q. uitbreiden van contacten tussen de gemeente / maatschappelijke en kerkelijke
organisaties en groepen vrijwilligers in Harderwijk
● begeleiding van de groepen vrijwilligers
● bijwonen bestuursvergaderingen

Vrijwilligers
De vrijwilligers ten behoeve van het bestuur (de werkorganisatie) zijn de volgende
personen:
Naam:

Met als taak:

Stephan Lenting

onderhouden website

Henk van Veen

groepsbegeleider

Henk Verschuuren

groepsbegeleider

Annemarie van Schie

administratief medewerkster

5. Groepen
In 2012 zijn er 31 groepen begeleid in de uitvoering van een project. In 2011 (vanaf de
maand juni) waren dat er 8. In de onderstaande kolommen is zichtbaar wat de achtergrond
is van de groepen vrijwilligers en wat hun inzet is geweest voor 2012.

Achtergrond groepen

Aantal projecten

Aantal projecten:

2012

2011

Kerk

27

2

Service clubs

2

3

Bedrijven

2

3

Totaal aantal groepen

31

8

Totaal aantal vrijwilligers

191

61

Het is geweldig om te ervaren dat vanaf de opstartfase verschillende groepen uit verschillende categorieën zich hebben ingezet. En de ervaring van alle mensen is positief bij
het doen van een project via Stichting Present Harderwijk.
Ter voorbereiding op een project vindt er altijd een projectbezoek plaats ter plekke. Dan
wordt de situatie bekeken, het werk ingeschat en worden afspraken gemaakt.
Na afloop wordt het project geëvalueerd met de vrijwilligers en de hulpverlener. Naar
de groep wordt teruggekoppeld hoe de klus bij de hulpontvangende is overgekomen.
Regelmatig horen we van de groep vrijwilligers dat ze het leuk hebben gevonden en
dat ze weer veel hebben geleerd in welke situaties medemensen kunnen verkeren.
Maatschappelijke organisaties geven aan dat ze zeer blij zijn met de inzet van de
vrijwilligers. Vaak gaat het om zaken waar ze bij geen enkele andere terecht kunnen,
terwijl het zo belangrijk is voor de hulpvrager, om juist mee te kunnen blijven doen in de
maatschappij of te kunnen werken aan de problemen.

6. Projecten
We kennen twee soorten projecten. Klusprojecten en sociale projecten. Groepen
vrijwilligers kunnen aangeven wat ze graag willen doen. Vanuit maatschappelijke
organisaties krijgen we veel klusprojecten binnen.
Soorten projecten
De klusprojecten bestaan veelal uit
Soorten projecten

Aantal projecten

Aantal projecten:

2012

2011

Opruimen/schoonmaken/tuin

19

2

Verhuizen

3

3

Verven/sausen

6

5

Klusprojecten

Sociale projecten
High tea met vluchtelingvrouwen

1

Fietsen met jongeren met een
beperking

1

Voetbalkijken

1

De meeste projecten vinden plaats in de thuissituatie van de hulpontvangende.
Ook hebben we voor het eerst 3 projecten gedaan bij een woonvorm en dagbesteding voor
kinderen met een beperking.
De koppeling tussen een groep vrijwilligers en een hulpontvanger wordt gelegd via hulpverleners van diverse maatschappelijke organisaties. Zo komt de hulp op de plek waar het
hard nodig is. De groepen vrijwilligers weten op deze manier dat hun hulp wordt ingebed
in het traject van de hulpverlening. Alle projecten worden geëvalueerd en vastgelegd.
Het onderstaande schema geeft aan met welke maatschappelijke organisaties werd
samengewerkt.

Maatschappelijke organisaties:

Careander

2012

2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Careander is een Protestants Christelijke
zorgorganisatie, die zorg- dienstverlening biedt
aan mensen met een verstandelijke beperking.

Maatschappelijk werk Harderwijk
Onder maatschappelijk werk wordt het
bieden van concrete hulp en procesmatige
begeleiding verstaan. De hulp en begeleiding
hebben betrekking op materiële en immateriële
problemen van individuen en gezinnen, vaak in
relatie met de omgeving.

Vluchtelingenwerk Harderwijk
VluchtelingenWerk zet zich in voor asielzoekers,
vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar
werkgebied.

Tactus Verslavingszorg
Tactus Verslavingszorg is er voor mensen met
verslavingsproblemen, partners en kinderen,
werkgevers, onderwijsinstellingen, verwijzers en
andere professionals.

Humanitas
Humanitas wil mensen helpen weer grip te
krijgen op hun leven, ongeacht hun cultuur,
geloof of levensbeschouwing. Zodat mensen de
regie weer terugkrijgen over hun eigen leven.

Leger des Heils
Het Leger is een christelijke organisatie
die zich bezig houdt met evangelisatie,
reclassering, maatschappelijke opvang en
ontwikkelingssamenwerking.

X

Jeugdzorg Harderwijk

X

Bureau Jeugdzorg is er voor jeugdigen die op
vrijwillige basis zorg willen krijgen. Maar ook voor
jeugdigen die beschermd moeten worden, omdat
zij niet op een veilige manier kunnen opgroeien.

Jeugdzorg Allerzorg

X

Allerzorg zorgt in overleg voor een passende
oplossing voor de (zorg)vraag.
Het kan iedereen gebeuren. Er gebeurt iets,
ziekte, een val of een operatie waardoor iemand
niet (tijdelijke) niet meer zelfredzaam is. Het kan
dan noodzakelijk zijn ondersteuning te vragen
bij de huishoudelijke verzorging, lichamelijke
verzorging of verpleegkundige zorg.

7. Financiën
Op financieel terrein waren de ontvangen subsidies en giften over 2012 weliswaar hoger
dan in 2011, maar bleven procentueel achter in vergelijking met de uitgaven. Het jaar 2011
was namelijk geen vol jaar. De uitgaven voor salarissen en huisvestingskosten betroffen in
2011 een halfjaar. Door de opstart in 2011 waren een aantal kosten in 2011 hoger dan in
2012 (aanschaf van drukwerk en kantoorbenodigdheden).
De jaarrekening is gecontroleerd in overeenstemming met de in Nederland van
toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving door BDO Accountants &
Belastingadviseurs B.V. te Nunspeet.
Overzicht van de ontvangen subsidies en giften

Staat van baten en lasten over 2012

Balans
(na resultaatverdeling)

8. Samenvatting en vooruitzichten
2012 was een jaar waar Stichting Present Harderwijk zich heeft bekend gemaakt bij potentiële
groepen. Bij groepen waar we presentaties hebben gegeven zijn de mensen enthousiast en er zijn
al meerdere toezeggingen gedaan voor 2013.
Zo heeft een groep jongeren aangegeven elke maand een project te willen doen.
Ook zijn er groepen vanuit verschillende kerken die hebben aangegeven zich te gaan opgeven in
2013. Dit zijn bemoedigende reacties en voor 2013 gaan we er dan ook vanuit dat 25 groepen zich
via Stichting Present Harderwijk zich zullen gaan inzetten.
Ook hebben we ons bekend gemaakt bij maatschappelijke organisaties. Er zijn
presentaties gegeven bij maatschappelijke organisaties en ook daar kregen we allemaal
positieve reacties. In 2013 blijven we verder investeren in de contacten met de maatschappelijke
organisaties en hopen zo met vele maatschappelijke organisaties samen te werken, zodat de hulp
goed terecht komt.
Als startende stichting willen we de contacten uitbouwen met de kerken in de Harderwijk. Wij
streven ernaar om een goede samenwerking op te bouwen met kerken. Binnen de kerken zit enorm
potentieel aan groepen.
Daarnaast willen we in 2013 ook veel aandacht besteden om groepen te werven binnen de gehele
maatschappelijke geledingen in de Harderwijk. We denken hierbij aan bedrijven, waar wij een
goede samenwerkingspartner voor kunnen zijn in het maatschappelijk betrokken ondernemen,
onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We denken dat we meer en meer
zullen groeien mede in verband met de terugtredende overheid op sociaal gebied.
Stichting Present Harderwijk is blij dat zij in 2012 voldoende financiering heeft gehad om in
2013 door te kunnen gaan. Het is wel van groot belang dat wij ook in 2013 verder gaan om
samenwerking te zoeken met plaatselijke financiers.
In 2013 hopen we het team te kunnen uitbreiden met meerdere personen als groepsbegeleiders
en een administratief medewerker. Het bestuur bestaat nu nog uit vier personen. Ze hoopt in 2013
nog één bestuurslid te vinden die zich wil verbinden aan Stichting Present Harderwijk.

Kortom, 2012 was een waardevol jaar, waar we veel zaken in gang hebben kunnen zetten en we
zien voor 2013 volop kansen om te werken aan de missie dat steeds meer mensen het gewoon
vinden om naar elkaar om te zien!
Willemieke Aikema
Coördinator Stichting Present Harderwijk

