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2. Inleiding
We zijn als organisatie en bestuur van de stichting “Present Harderwijk” blij u weer een verslag van
onze activiteiten en ontwikkelingen te kunnen aanbieden.
Onze Stichting is bezig zich te ontwikkelen van een pioniersfase naar een breed gedragen en in
toenemende mate plaatselijk bekende speler in de Harderwijker samenleving. In ons vorig jaarverslag
heeft u kunnen lezen dat er zorgen waren over de haalbaarheid van met name de financiële borging
van de organisatie. Ook was er een dip in het aantal projecten in 2014.
Gelukkig kunnen we melden dat er, met name door min of meer structurele toezeggingen van kerken
en een voorzichtige stap naar subsidie van de plaatselijke gemeente via ZorgDat voor 2015 en 2016
voldoende financiële basis was om het contract met de coördinator weer te verlengen (dat de
coördinator inmiddels is opgevolgd door onze nieuwe coördinator Judith Stegeman leest u volgend
jaar…).
Wat natuurlijk het mooiste bewijs is dat onze Stichting groeit in haar positie in Harderwijk is het feit
dat we meer projecten hebben gedaan dan ooit: 62! Ook naar landelijke maatstaven (vergeleken met
andere Present Stichtingen in het land) is dit een hele prestatie als je beseft dat we maar twaalf uur
een coördinator in dienst hebben. Dit is niet alleen een compliment voor de coördinator, Willemieke
Aikema, maar ook voor onze trouwe vaste vrijwilligers die enorm veel werk verrichten en dit samen
mogelijk maken!
Details over bovengenoemde zaken leest u verderop in dit verslag. Mij rest hier alleen nog een
dankwoord aan ieder die ons werk het afgelopen jaar heeft mogelijk gemaakt. Dat zijn naast
bovengenoemde vrijwilligers en de coördinator natuurlijk ook alle groepen en individuen die de
projecten uiteindelijk hebben uitgevoerd. Zo kunnen we met elkaar waar maken wat Present zichzelf
te doel heeft gesteld:
“Een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.”

Cor Roubos
Voorzitter bestuur Stichting Present Harderwijk
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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. De groep vrijwilligers is het vertrekpunt van Present.
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.

2. Inzet via maatschappelijke organisaties
Vrijwilligers die zich (als groep of individueel) aanmelden leggen we voor aan de 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 hulp goed kunnen gebruiken. We werken alleen samen met maatschappelijke organisaties.
Met een groep mensen kun je op een dag(deel) veel werk verzetten. Maar naast het verzetten van veel
werk is de ontmoeting, die plaatsvindt tussen hulpontvangende en de groep, voor beide partijen 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.
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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. 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. Present
Harderwijk ziet zich in 2015 opnieuw sterk gesteund door de Harderwijkse kerken.
Bedrijven en onderwijsinstellingen
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.
Voor onderwijsinstellingen heeft Present Harderwijk waarde als onderdeel van het opleidings- en
trainingsprogramma, bijvoorbeeld voor maatschappelijke stages.
Gemeente
De gemeente is een belangrijke partner voor Present. Naast een vertegenwoordiging in het comité van
aanbeveling, heeft Present goede contacten met de gemeentewerf. We zien dit jaar een voorzichtige
stap naar financiële ondersteuning door de gemeente in samenwerking met Zorgdat. In 2015 heeft
Present Harderwijk een presentatie gegeven aan de gemeenteraad.
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4. Organisatie
1. Bestuur
In 2015 hebben Theo Aerts, Deodaat Boer en Aart van der Snoek afscheid genomen als
bestuursleden van Present Harderwijk. Jacco Verboom en Peter Modder gestart als bestuursleden.
Het bestuur bestaat eind 2015 uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Cor Roubos
Erika Wesseling-Meijer
Jacco Verboom
Peter Modder

2. Algemeen Coördinator
De coördinator, Willemieke Aikema is per 2 september 2014 aangenomen voor bepaalde tijd
(jaarcontract) voor 8 uur per week. Per 1 september 2015 is haar contract uitgebreid naar 12 uur per
week. Hierbij is het onderdeel begeleiding van groepen vrijwilligers en een deel van de coördinatie van
projecten overgenomen door de vrijwillige projectbegeleiders.
De werkzaamheden van de coördinator bestaan uit:
● coördinatie van de projecten naar de projectbegeleiders
● het leggen c.q. uitbreiden van het lokale netwerk van kerkelijke organisaties en groepen
vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Harderwijk.
● doorontwikkeling interne organisatie
● bijwonen bestuursvergaderingen

3. Vaste vrijwilligers
In 2015 waren de volgende personen deel van het vaste vrijwilligersteam van Present Harderwijk:

Administratie

Communicatie
Groepenbegeleiding

Webbeheer

Elsa Koetsier
Evert Vos
Liesbeth de Vries
Heleen Wubs
Henk van Veen
Henk Verschuuren
Joke Vos
Gerrit van Weeghel
Anneke van der Haar
Jacco Engelgeer
Willem Balke
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5. Groepen
In 2015 zijn er 61 groepen begeleid in de uitvoering van een project. Ten opzichte van 2014 is dat een
verdubbeling van het aantal projecten. We zien dat de bekendheid met Present in Harderwijk groeit.
Present heeft in 2015 samengewerkt met:
● Baptistengemeente Harderwijk
● Christelijke Gereformeerde Kerk,
● Evangeliegemeente Sefanja
● Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
● Hervormde Gemeente Hierden
● Nederlands Gereformeerde Kerk
● Protestantse Gemeente Harderwijk.
● CBMC
● Regio Noord Veluwe
● Foundation 4 Life
● Internationale Schakelklas van het Morgen College
● Flexvrijwilligers
We zien dat de meeste groepen zich één of twee keer per jaar aanmelden voor een project. In 2015
zien we ook een aantal grootschalige en terugkerende projecten. Een bijzondere bijdrage is geleverd
door de Protestantse Gemeente Harderwijk die door middel van de DOE-dag heeft bijgedragen met
maar liefst veertien projecten. Ook de baptistengemeente Harderwijk heeft met twee presentdagen
zeven projecten uitgevoerd.
Achtergrond groepen
Kerken
Bedrijven
Lokale organisaties
Flexvrijwilligers

2015
54
1
5
1

2014
26
2
3
-

2013
40
5
4
-

2012
27
2
4
-

Totaal projecten
Totaal groepen
Totaal vrijwilligers

61
54
387

31
31
150

49
31
287

31
10
191
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6. Projecten
Groepen vrijwilligers kunnen aangeven wat ze graag willen doen. Hun wensen en talenten zijn het
vertrekpunt. Present werkt met twee soorten projecten: praktische projecten en sociale projecten. Bij
praktische projecten gaat het om hulpvragen van mensen die zelf niet de financiën, de gezondheid of
het netwerk hebben om de klus zelf te klaren. Bij sociale projecten gaat het activiteiten voor mensen
die te maken hebben met eenzaamheid, revalidatie of sociaal isolement.
Soorten projecten
Tuin opruimen
Huis opknappen met klussen
Huis schoonmaken
Verhuizen
Reparatie meubels en overige
Inpakken pakketten
Totaal klusprojecten

2015

2014

2013

2012

4
8
4
9
1

9
6

15
15

19
6
3

26

15

1
5
2
38

Fietsen, wandelen
Televisie kijken
Spelletjes
Koken, eten, drinken
Creatief
Totaal sociale projecten

29

3

5

1

4
2

1

4

11

3

Totaal projecten

61

31

49

31

1
2
3
35

28
1
1
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7. Maatschappelijke organisaties
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. De meeste projecten vinden plaats in de thuissituatie van de hulpontvangende. Het
hierna volgende schema geeft aan met welke maatschappelijke organisaties werd samengewerkt.
Maatschappelijke organisatie
Careander
Careander is een Protestants Christelijke zorgorganisatie, die zorgdienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.
Humanitas
Humanitas wil mensen helpen weer grip en regie te krijgen op hun leven,
ongeacht hun cultuur, geloof of levensbeschouwing.
Jeugdzorg Harderwijk
Bureau Jeugdzorg is er voor voor jeugdigen die bescherming en veiligheid
nodig hebben of op vrijwillige basis zorg willen krijgen.
Omnia
Omnia Wonen is een woningbouwcorporatie die woningen verhuurt en
verkoopt, maar die o.a. ook het Thuishuis mede vorm geeft.
‘s Heerenloo
Biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle
leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke
beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat.
Klimop
Is een reactiveringcentrum die hulp biedt aan ouderen om weer zo goed
mogelijk zelfstandig te (leren) functioneren na een ingrijpende ziekte,
operatie of beroerte.
Stichting De Ontmoeting
Dak- en thuislozen kunnen er terecht voor hun eerste levensbehoeften. En
praktische ondersteuning.
Stichting Noah
Stichting Noah biedt opvang en begeleiding aan mensen zonder
zorgindicatie, die (tijdelijk) dak- en/of thuisloos zijn of dreigen te worden.
Tactus Verslavingszorg
Tactus Verslavingszorg is er voor mensen met verslavingsproblemen en
het netwerk om hen heen.
UWOON
UWOON verhuurt en verkoopt woningen, maar is ook een sterke partner
bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.
Vluchtelingenwerk Harderwijk
Vluchtelingenwerk zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere
nieuwkomers in haar werkgebied.
ZorgDat
ZorgDat is een Harderwijkse welzijnsstichting.
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Icare
Icare is een stichting die door het verlenen van zorg bijdraagt aan de
kwaliteit van leven. Icare biedt altijd zorg op maat en heeft een grote
diversiteit aan diensten en producten.
Allerzorg
Allerzorg biedt specialistische, veelal medische zorg in de thuissituatie.
Leger des Heils
Een christelijke organisatie die zich bezig houdt met evangelisatie,
reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking
Maatschappelijk werk Harderwijk
De hulp en begeleiding hebben betrekking op materiële en immateriële
problemen van individuen en gezinnen, vaak in relatie met de omgeving.
Meubelbank Chayiv
Een hulpverlenende organisatie die op praktische manier
minderdraagkrachtigen in de samenleving helpt, vooral op het gebied van
meubilair.
Riwis
Een organisatie die mensen met psychische, sociale of lichamelijke
beperkingen ondersteunt bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk
leven.
Verian
Thuiszorgorganisatie.
Voedselbank
Levert een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede door het
uitdelen van voedselpakketten en het zoveel mogelijk voorkomen van het
weggooien / vernietigen van goed bruikbaar voedsel.
Gemeente Harderwijk – Team WMO
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Soms lukt dat
meedoen niet op eigen kracht. Wanneer dit niet meer kan, biedt de
gemeente ondersteuning.
ZNWV
Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg en dienstverlening vanuit een
christelijke zorgvisie aan hoofdzakelijk ouderen , erop gericht om de cliënt
zo lang als wenselijk en mogelijk is zelfstandig te laten wonen.
Interaktcontour
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van
niet aangeboren hersenletsel.
Thuishuis Harderwijk
Het Thuishuisproject biedt ondersteuning aan alleenwonende ouderen.
Philadelphia
Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking op het
gebied van wonen, werken, leren en dagbesteding.
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8. Maatschappelijke waarde
Alle projecten worden geëvalueerd en vastgelegd. We zien dat Present Harderwijk op drie
manieren effect heeft: op de vrijwilligers, op de hulpontvanger en op de samenleving.

1. Effect op vrijwilligers
Het is geweldig om te ervaren dat vanaf de opstartfase een diversiteit van groepen uit de
samenleving zich hebben ingezet. De ervaring van alle mensen is positief bij het doen van
een project via Stichting Present Harderwijk. Door middel van de evaluaties verwerkt
Present Harderwijk verbeterpunten om de kwaliteit van de projecten te versterken.
Regelmatig horen we van de groep vrijwilligers dat ze het leuk hebben gevonden en dat ze
weer veel hebben geleerd over de situaties waarin medemensen en buren kunnen verkeren.

2. Effect op hulpontvangers
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. Door de inzet van de vrijwilligers (informele zorg)
wordt een verbinding gelegd met de formele hulpverlening. Dit betekent dat soms
huisuitzetting wordt voorkomen of dat hulpontvangers na het schoonmaken van een woning
(pas) in aanmerking kunnen komen voor reguliere huishoudelijke zorg.
Een aantal voorbeelden van de effecten op hulpontvangers:
•
Iemand krijgt weer meer energie om zelf dingen op te pakken.
•
Iemand gaat met meer vertrouwen contacten leggen in de buurt, omdat ze zich
gewaardeerd voelen als mens, naar aanleiding van een project meer aanspraak
hebben gekregen en omdat ze geen klachten meer krijgen uit de buurt bijvoorbeeld
over hun verwaarloosde tuin.
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3. Maatschappelijk effect
Present Harderwijk is hét voorbeeld van burgerkracht in de praktijk en doet actief mee aan
de transformatie van Harderwijk richting een participatiesamenleving en de zorgzame stad.
Met ruim dertig sociale projecten hebben vrijwilligers een bijdrage gegeven aan minder
eenzaamheid en sociaal isolement. De projecten hebben meer dan eens een activerende
werking richting hulpontvangers.
In wijken en buurten zorgen praktische projecten voor een verbetering van de leefbaarheid,
verhuurbaarheid van woningen en een gevoel van (sociale) veiligheid in de ruimtelijke
omgeving. En in enkele gevallen wordt door de projecten verwijzing naar zwaardere
hulpverlening of huisuitzetting voorkomen. Dit vertaalt zich in een besparing van
maatschappelijke kosten.
Present Harderwijk zorgt voor een versterking van de informele zorg in Harderwijk. De
projecten van Present bestaan uit groepen van gemiddeld zeven personen met een
projectduur van gemiddeld drie uur. Daarmee heeft Present Harderwijk in 2015 gezorgd
voor een inzet van informele zorg ter waarde van tenminste 1280 mensuren. Waarbij
Present met de inzet van het kerkelijke netwerk in Harderwijk een vrijwilligersnetwerk
aanboort dat voorheen nog niet eerder op deze manier in beweging is geweest.
Present Harderwijk heeft ook in 2015 steeds meer de horizontale samenwerking gezocht
met maatschappelijke partners in Harderwijk. Zo is Present verbonden aan het lokale
platform informele zorg en is nauwer gaan samenwerken met ZorgDat op het gebied van
informele zorg en de uitwisseling van middelen en kennis. Sinds eind 2015 is Present
Harderwijk onderdeel van Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk om vanuit onze kracht
van vrijwillige inzet en informele zorg ook daar een brug te slaan.
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9. Financiën
In 2015 is een plan opgesteld om Present vanuit drie peilers te financieren, ieder 33,3% van
de begrote opbrengsten. Te weten (1) de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke
ondernemingen, (2) sponsoren (bedrijven) en fannoten (particulieren) en (3) de kerken en
kerkgenootschappen. De doelstelling kerken werd nagenoeg geheel gehaald en die van de
gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke ondernemingen geheel. Er is een stijging
van de personeelskosten omdat het contract van de coördinator is uitgebreid.
De jaarrekening is gecontroleerd in overeenstemming met de in Nederland van toepassing
zijn-de grondslagen voor de financiële verslaggeving door BDO Accountants &
Belastingadviseurs B.V. te Nunspeet.

Overzicht van de ontvangen subsidies en giften
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Balans
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Staat van baten en lasten 2015
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10. Samenvatting en vooruitzichten
Binnen de kerken zit een groot potentieel aan mensen die willen omzien naar hun naaste. Ook
in 2015 heeft Present Harderwijk zich opnieuw gedragen geweten door de kerken in
Harderwijk, zowel financieel als door de inzet van groepen vrijwilligers. We zijn dankbaar voor
de grote projectdagen door de Baptistengemeente en de Protestantse Gemeente Harderwijk
en zien daarin inspiratie voor andere kerken. En we zijn net zo blij met de inzet van al die
kleinere groepen van vrijwilligers uit huiskringen, groeigroepen en diaconieën. We willen de
goede samenwerking met kerken behouden en versterken in 2016.
De samenwerking met maatschappelijke organisaties is goed. Men weet ons te vinden en in
2015 hebben we voor het eerst samengewerkt met een aantal (voor Present) nieuwe
organisaties. In 2016 zien we een nieuwe rol voor Present weggelegd in de samenwerking met
het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk en in de samenwerking met ZorgDat. Ons doel
voor 2016 is om gastvrij om te zien naar de verwachte achthonderd vluchtelingen in
Harderwijk.
In 2015 is aandacht besteed aan de werving van groepen binnen de breedte van
maatschappelijke geledingen in Harderwijk, zoals maatschappelijk betrokken bedrijven,
scholen en andere organisaties. In aantallen groepen zien we hierin een gelijkblijvende trend.
In 2016 willen we zichtbaar maken dat Present Harderwijk niet alleen een partner is voor
kerken, maar voor iedereen. Want onze missie is voor iedereen toegankelijk: “Een brug slaan
tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.”
Na een zwaar financieel jaar in 2015, is Present opgekrabbeld en in 2015 is het gelukt om de
financiën gedeeltelijk op orde te krijgen. Present Harderwijk wil een duurzame
maatschappelijke partner zijn en het is daarom noodzakelijk om de financiële basis in 2016
verder te stabiliseren en uit te breiden.
In 2015 is de interne organisatie verder versterkt. De coördinator heeft meer taken in de
projectbegeleiding overgedragen aan het ervaren team van projectbegeleiders. En er is één
nieuwe projectbegeleider gestart. Onze doelen voor 2016 zijn om de interne organisatie
verder door te ontwikkelen, de projecten in kwaliteit en kwantiteit te continueren en onze
communicatie en PR verder te professionaliseren.
Kortom: we zien voor 2016 volop kansen om te werken aan onze visie om in Harderwijk “Een
beweging op gang te brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien”.

Namens Willemieke Aikema
Coördinator Stichting Present Harderwijk
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