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1 VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Hilversum. Wij willen u hierin een beeld geven van de
weg die we gegaan zijn van vooronderzoek en gesprekken tot oprichting en aan de slag gaan om een
brug te slaan in en voor Hilversum.
De oprichting van Stichting Present Hilversum is voorafgegaan aan een traject, waarin een
enthousiaste groep betrokkenen uit kerk en politiek in Hilversum als werkgroep verkennend
onderzoek heeft gedaan in Hilversum. Zij onderzochten of er in Hilversum belangstelling en animo is
voor het werk dat Present Nederland beoogt.
Ook is getoetst of politiek en maatschappelijke organisaties, maar ook woningcorporaties, kerken en
bedrijven bereid zouden zijn vrijwilligers af te vaardigen, om omzien naar elkaar in Hilversum
concreet te maken.
Toen de roep om de oprichting van Present Hilversum niet meer te negeren viel, is Stichting Present
Hilversum in mei 2018 officieel opgericht en in september 2018 van start gegaan.
Vanaf eind 2017 is echter al, met ondersteuning en advies vanuit Present Nederland gewerkt aan het
vormgeven van bestuur, de administratieve organisatie en de werving van een coördinator.
Per 1 september 2018 is een betaalde coördinator aangesteld.
Het bestuur van Stichting Present Hilversum bestaat uit leden van diverse
kerken/kerkgenootschappen in Hilversum.
Maar waar we vooral blij en dankbaar voor zijn is dat de eerste bruggen tussen hulpaanbod en
hulpvraag al geslagen zijn!

Dank voor uw belangstelling!
Namens Present Hilversum

Wim Vlooswijk, Jan Zuidema, Sebastiaan Hexspoor
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2 RESULTATEN EN IMPACT
Stichting Present Hilversum werkt vanuit de volgende missie en visie:
Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden.
Visie
Een beweging op gang brengen in Hilversum waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend
vinden om naar elkaar om te zien.

Doelen 2018
In 2018 hebben we de volgende doelen gesteld:
•
•
•
•
•

Het realiseren van 10 vrijwillige projecten.
Het installeren van het bestuur.
Aanstellen van een coördinator.
Bekendheid verwerven bij maatschappelijke organisaties, partners en potentiële vrijwilligers.
Scholen in de Present methode.

Alle doelen zijn gerealiseerd met uitzondering van het doel ten aanzien van het realiseren van 10
projecten. Dit komt mede doordat de stichting in september 2018 van start is gegaan en de tijd om
dit te realiseren kort was. Daarnaast is er veelal gewerkt aan het opzetten van de organisatie en
verwerven van bekendheid onder betrokkenen.

Stichting Present Hilversum van start!
2018 stond in het teken van het kenbaar maken van de aanwezigheid van Stichting Present in
Hilversum. Zowel vrijwilligers als maatschappelijke organisaties moesten de weg naar Present nog
leren kennen. Toch is er vanuit de missie en visie van Present Hilversum een ontmoeting
georganiseerd, die een grote indruk heeft achtergelaten bij vrijwilligers en hulpontvangers.
Een groep vrijwilligers ging aan de slag met het leggen van laminaat en het schilderen van de muren
in een kale woning. Het huis waarin ze klussen is dan ook niet zomaar een huis, maar het nieuwe
thuis van een Syrisch gezin dat binnen afzienbare tijd van een asielzoekerscentrum naar Hilversum
moest verhuizen. Het gezin bestaat uit een moeder die in een rolstoel zit en haar tienerzonen, die
sinds een half jaar in Nederland zijn. Het gezin is bekend bij Vrijwilligerswerk en Stichting Aandacht
Helpt. Zij dienden dan ook een hulpvraag in bij Stichting Present Hilversum en zorgden ervoor dat het
gezin de nodige laminaat en verf aanschafte.
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Na de inzet van vrijwilligers is de koude en kale woning veranderd in bewoonbaar nieuw thuis voor
het gezin. Het gezin is de vrijwilligers ontzettend dankbaar. Het is een mooi resultaat van het
allereerste project van Stichting Present Hilversum. Zo vormt de dag niet alleen een nieuw begin voor
dit gezin dat al zoveel heeft meegemaakt, maar ook het begin van een nieuwe maatschappelijke
organisatie in Hilversum. Stichting Present Hilversum is van start!

Present slaat een brug
Een neveneffect van de activiteiten van Stichting Present Hilversum is dat Present als
vrijwilligersmakelaar als schakel functioneerde tussen verschillende organisaties, instanties en
vrijwilligers. Dit reikt verder dan de projecten die worden georganiseerd. Een goed voorbeeld is de
aanmelding van een mevrouw die graag taalles wilde geven. Door de goede contacten met
verschillende maatschappelijke organisaties geeft deze vrijwilliger nu wekelijks taalles aan iemand
die dat goed kan gebruiken en wat bijdraagt aan een verdere integratie in de Nederlandse
samenleving. Een ander voorbeeld is een alleenstaande moeder die met haar kind, via Present, is
uitgenodigd voor een Sinterklaasviering. Dit zorgde voor een fijne en hartverwarmende ervaring voor
moeder en kind.

De eerste TijdCollecte
Geen geld, maar tijd doneren. Op zondag 11 november was de eerste TijdCollecte in Hilversum
georganiseerd. In de Morgensterkerk konden mensen in plaats van geld een beetje van hun tijd
doneren. Daarbij gaven ze aan op welke manier zij graag iets voor een ander willen doen. Begin 2019
worden er bijzondere projecten georganiseerd, waarbij de projecten aansluiten bij de talenten en
interesses van de donateurs.

Verwachting 2019
We zijn erg blij met de hierboven benoemde resultaten van 2018. In 2019 kijken we uit naar het
verder bouwen van Stichting Present Hilversum. We richten ons dan op het uitbreiden en
bestendigen van ons netwerk, een groei van het aantal projecten en op financiële stabiliteit door
middel van fondsenwerving.
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3 SAMENWERKEN EN VERBINDEN
Kick off
Stichting Present Hilversum ging van start met een feestelijke kick off op 27 september 2018 in
wijkcentrum St. Joseph. De start van de stichting hebben we mogen vieren met de presentatie van
het eerste bijzondere project, fijne ontmoetingen en inspirerende woorden van Tukkie Tuk van Versa
Welzijn & Jules Dresmé. We zijn dankbaar voor de mensen die gekomen zijn en de inzet van mensen
die deze kick off mogelijk hebben gemaakt.

Samenwerking met Maatschappelijke organisaties
In 2018 heeft Stichting Present Hilversum gesprekken gevoerd met verschillende maatschappelijke
organisaties. Hierdoor is Present Hilversum ingebed en bekend bij verschillende organisaties. De
gesprekken zorgden voor een goede kennismaking, zicht op de hulpvragen bij de verschillende
instanties en in veel gevallen aanmelding van concrete hulpvragen. Er zijn onder andere gesprekken
gevoerd met Versa Welzijn, Sherpa, Sociaal Plein, Leger des Heil, Vluchtelingenwerk, Vrijwillige
Thuishulp Hilversum en Amaris. Daarnaast namen we deel aan het Vrijwilligershulp Thuisnetwerk
Hilversum en een vergadering van H-oost. Op deze manier hebben we kennisgemaakt met
maatschappelijke organisaties en weten steeds meer hulpverleners Present Hilversum te vinden.

Samenwerking met kerken
Present Hilversum is bij diverse kerken onder de aandacht gebracht. Bij verschillende kerken zoals
CGKV De Verbinding (Schuilhof, Pniël) en de PKN (Morgensterkerk) hebben presentaties plaats
gevonden, die op een later moment geresulteerd hebben in aanmelding van vrijwilligersgroepen. Het
contact met de Mysterie Church zorgde ervoor dat een alleenstaande moeder uitgenodigd werd voor
een sinterklaas evenement. In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de allereerste
Diakenendag.

Evenementen
Stichting Present heeft op verschillende momenten van zich laten horen. Tijdens de
duurzaamheidsmarkt in Hilversum Zuid en op de markt van Hilversum Actief spraken we met
Hilversummers over de mogelijkheden bij Present Hilversum. Op deze manier brachten we het werk
van Present Hilversum onder de aandacht van Hilversummers.
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4 ORGANISATIE, VORMING & TOERUSTING
Trainingen en Present Nederland
Een start van een stichting betekent veel pionieren en leren. De coördinator heeft onder andere de
volgende trainingen gevolgd: Basisprincipes Present, Inleiding fondswerving, Persoonlijke
effectiviteit. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ondersteuning van de regio-adviseur van
Present Nederland en overleg tijdens de regiobijeenkomst met coördinatoren van andere Present
stichtingen.

Vaste vrijwilliger
In november heeft een vaste vrijwilliger zich aangemeld. Hij is als scout aan de slag gegaan en heeft
bij verschillende bedrijven en omroepen Present Hilversum onder de aandacht gebracht.

Kantoor
In december zijn de eerste gesprekken van start gegaan over het betrekken van een eigen kantoor,
waar vanuit Present Hilversum de werkzaamheden kan uitvoeren.

ICT & AVG proof
Een goed systeem, een mooie website en sociale media kanalen zijn in deze tijd essentieel voor een
organisatie die bruggen wil slaan. In 2018 is er dan ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat
website, presentnet en social media kanalen gereed zijn voor gebruik en aan de eisen van de AVG
wetgeving voldoen.
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5 FINANCIELE VERANTWOORDING
In 2018 is geïnvesteerd in het verwerven van financiële middelen. Via de door Present Nederland
gelegde banden met Oranjefonds en Kansfonds, hebben wij bij beide fondsen financiering
aangevraagd. Zowel het Oranjefonds als het Kansfonds heeft Present Hilversum financieel de ruimte
geboden om van start te gaan en te ontwikkelen. Financiering is ook voor 2019 toegezegd.
Ook kerken hebben Present Hilversum in 2018 financieel gesteund door collecten of giften. In 2018 is
verder gestart om bij de gemeente Hilversum subsidie aan te vragen. Voor 2018 is dat echter niet
meer gelukt. Inmiddels kunnen we constateren dat die toezegging er voor 2019 wel is!
Voor diverse doelen is deze financiering nodig: personeelskosten, promotiemateriaal, ,
kantoorbenodigdheden, verzekeringen, administratie.
We kunnen constateren dat we 2018 financieel gezond zijn gestart en hebben afgesloten.
Het grote verschil tussen realisatie en begroting 2018 kan worden verklaard door onze formele start
in september 2018. De meeste kosten zijn pas gemaakt vanaf dat moment, terwijl de begroting was
opgesteld voor het hele kalenderjaar 2018.

Baten en lasten 2018
Baten

werkelijk
Ontvangen

Vooruit

budget
2018

2018

Oranjefonds
Kansfonds
Present Nederland
Collectes
Giften en donaties

18.750
3.000

-14.063

4.687
3.000
1.050
1.763
100

Totaal

21.750

-14.063

10.600

v
v
v
v
v

17.500
5.000
3.000
1.500

27.000

Lasten
Salaris
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Administratiekosten
Bankkosten

5.124
944
378
111
714
128
440
41
7.880

Resultaat

2.720

v
v
v
v
v
v
v
v

18.500
4.000
500
250
3.500
100
120
26.970
30
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ACHTERGROND

ANBI
Stichting Present Hilversum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift is fiscaal aftrekbaar.

Bestuur
Wim Vlooswijk (voorzitter) | Wietske Waardenburg (secretaris) | Jan Zuidema (penningmeester) |
Ina Wijma (algemeen bestuurslid) | Janneke de Leede (algemeen bestuurslid)
(Dit betreft een onbezoldigde functie.)

Medewerkers 2018
Sebastiaan Hexspoor (coördinator)

Vaste vrijwilligers
Rens Hemelzoet (scout)

Stichting Present Hilversum
info@presenthilversum.nl | www.presenthilversum.nl
Triodos NL59TRIO0379313111| KvK regio Gooi- en Eemland nummer 71571078

Present Hilversum maakt als zelfstandige stichting onderdeel uit van een landelijk netwerk van ruim
85 lokale Stichtingen Present.
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