
 

 

 

  JAARVERSLAG 2020 

 
 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

  JAARVERSLAG 2020 

 

Houtenaren helpen elkaar graag  

 



 

Inleiding 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Present Houten (verder te noemen 

Present). Wat zullen er dit jaar veel jaarverslagen beginnen met de mededeling dat 

2020 een bizar jaar was. En ja, ook wij zeggen dat: wat een bizar jaar. Een jaar 

waarin veel indrukwekkends is gebeurd, maar toch ook een jaar waar we als Present 

trots op zijn. We voerden namelijk ondanks alles meer projecten uit dan in 2019. Na 

een aanvankelijke schok besloten we dat we door konden en juist nu ook door 

moesten. In dit verslag leest u hoe dit werk in coronatijd is geweest. 

 

Present gelooft dat als iedereen één dag hulp biedt aan een ander, we een positiever, 

gelukkiger, vrolijker en socialer Houten creëren. Dat doen we samen. Present wil een 

beweging op gang brengen waarin we omzien naar elkaar. Deze beweging komt tot 

stand doordat Present praktische en sociale klussen organiseert die de vrijwillige 

hulpbieder en de hulpvrager bij elkaar brengen. 

 

‘Present zijn’ kan als individu of als groep. Groepen vrijwilligers komen uit scholen, 
kerken, werk- of sportkringen. De groep vrijwilligers bepaalt zelf wanneer, hoelang en 

voor welk project men zich inzet voor een of enkele Houtenaren. Daarnaast verzorgt 

Present projecten en evenementen die bijdragen aan een nog mooier Houten voor 

álle inwoners. 

 

Burgers die zich voor elkaar inzetten leveren een essentiële bijdrage aan het 

verzachten van de gevolgen van de coronacrisis. Wij zijn blij dat we dat ook in Houten 

hebben ondervonden. Houtenaren helpen elkaar graag. ‘De toegenomen waardering 

voor de samenleving en het grotere gevoel van saamhorigheid zijn lichtpuntjes in 

deze moeilijke tijden’, aldus de koning in zijn Troonrede van 2020. Het zijn juist goede 

doelen, kerken en initiatieven van burgers die in de coronatijd voor deze lichtpuntjes 

gezorgd hebben. De burgerinitiatieven, goede doelen, kerken en vermogensfondsen 

die voor deze verbondenheid zorgen, vormen samen ‘de sector van goeddoen’. Juist 
in tijden van onzekerheid, angst en ontwrichting groeit de saamhorigheid en de 

bereidheid elkaar te helpen. De coronapandemie laat zien waartoe deze ‘sector van 
goeddoen’ in staat is in tijden van een grote maatschappelijke crisis. 



De terugblik van Present op 2020 laat zien dat dit ook in Houten is gebeurd. Ook onze 

resultaten weerspiegelen de bereidheid van velen in Houten om elkaar te helpen. 

Present is als het ware in haar kern aangesproken om te handelen. We zijn er trots op 

bij te dragen aan deze unieke civil society. 

 

We hebben dit jaar uit een andere pool vrijwilligers moeten putten. Door corona 

konden we niet met groepen, zoals schoolklassen, bij de mensen thuis klussen doen. 

Daarom hebben we een groter beroep gedaan op onze vaste flexwerkers en hen 

individueel of in kleine groepen ingezet bij de mensen. Zo hebben we in minder 

(vrijwilligers)uren dan vorig jaar meer projecten kunnen doen. 

Dit jaar hebben drie scholieren hun maatschappelijke stage kunnen vervullen bij 

Present. In het begin van het jaar hebben we zelfs onze eerste stagiair in de pilot 

maatschappelijke diensttijd mogen verwelkomen. We hebben zelf weinig 

evenementen georganiseerd, maar we hebben wel heel actief meegedaan bij de 

opzet van het nieuwe lokale corona-netwerk Houten voor Houten. Als afsluiter hebben 

we in december opnieuw veel kerstpakketten kunnen weggeven aan Houtenaren die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij zijn nieuwe samenwerkingen 

ontstaan met de organisatie Kerk en Minima en de Rotaryclub Houten. 

 

Al het werk gebeurde ook dit jaar met veel plezier en energie, gestimuleerd door het 

enthousiasme van de vrijwilligers, de successen en de grote dankbaarheid van de 

hulpontvangers. 

 

Houten, januari 2021 

 

Elles Goes, coördinator  

Frank Dijkstra, voorzitter bestuur 

Ellen Bakker, vrijwilliger operationeel team 
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1 VISIE EN DOELSTELLING 

1 Visie en doelstelling 

 

Visie  
We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de 

samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is 

voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present 

wil die schakel zijn. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben 

en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
 

Doelstelling  

Present Houten wil een beweging op gang brengen in Houten waarbij steeds meer 

mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 
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2 Jaaroverzicht 

Vanwege de coronacrisis was 2020 geen gewoon jaar. Toch was het vanuit het 

oogpunt van de hulpverlening een geslaagd jaar. Met de hulp van vrijwilligers en een 

groeiend aantal lokale instanties worden steeds meer inwoners van Houten geholpen 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

 

 

2020 Stichting Present Houten in vogelvlucht: 
 

 381 vrijwilligers voerden 74 projecten uit in gezamenlijk 1023 uur. 

 

 Met de 74 projecten vonden 309 ontmoetingen plaats tussen vrijwilligers en 

hulpontvangers. Niet alleen de hulpontvangers en de vrijwilligers raken met de Present-

visie bekend (omzien naar elkaar) maar ook hun buren en familie. Hierdoor komt er een 

kleine beweging op gang en is het bereik van de geboden hulp groter dan de direct 

gemeten 309 geholpen Houtenaren. 

 

 Nieuwe vrijwilligers meldden zich via het coronaplatform Houten voor Houten. 

 

 De samenwerking met middelbare scholen College de Heemlanden en Het Houtens 

werd voortgezet. Een intentie tot samenwerking met het Wellant College werd 

voorbereid. Leerlingen klussen, doen maatschappelijke stages, en volgen zo 

praktijklessen burgerschap. 

 

 Present werd geregistreerd aanbieder van de maatschappelijke diensttijd en 

ontwikkelde een modern programma voor een trainee. In 2020 was de eerste trainee 

een feit. 

 

 Gulle gevers zetten Houtenaren met een beperkt budget in het zonnetje door middel 

van 83 kerstpakketten. 
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3 Projecten 

In 2020 werden 74 projecten uitgevoerd met voornamelijk kleine groepen vrijwilligers. 

In voorgaande jaren was de verhouding tussen het aantal praktische en sociale 

projecten vrijwel gelijk. Dit jaar ging het in bijna 70% van de gevallen om een 

praktisch project (tabel 1). Mogelijk is dit een gevolg van de beperkende corona-

maatregelen waardoor sociale (groeps)activiteiten niet georganiseerd konden worden. 

Ook zijn er meer trajecten uitgevoerd dan in voorgaande jaren (tabel 2). Bij trajecten 

bieden dezelfde vrijwilligers, veelal flexers, diverse malen hulp op hetzelfde adres. Dit 

betrof vooral de tuinprojecten, gedeeltelijk als experiment in aanloop naar ons nieuwe 

project Sociaal Tuinieren waarbij ‘vaste vrijwilligers’ worden ingezet op een tuin. 
 

Dit jaar zagen we een duidelijke toename in het aantal hulpaanvragen door 

hulpverleners van maatschappelijke organisaties. We hebben helaas niet in alle 

hulpvragen kunnen voorzien. 

 

Met de 74 projecten zijn 309 hulpontvangers direct geholpen. Indirect is het bereik 

van de geboden hulp groter doordat Present meer bekend raakt bij hulpverleners, 

hupontvangers en vrijwilligers. En ook familie en buren van hulpontvangers komen in 

aanraking met de Present-visie van omzien naar elkaar. Hierdoor komt er een kleine 

beweging op gang. 

 

Het moeilijkste aan het Presentwerk dit jaar was het behouden van de energie en 

flexibiliteit om in te springen op de steeds veranderende omstandigheden en regels. 

Ook had de organisatie zelf intern te maken met ziekte en veranderingen in de 

samenstelling van het operationeel team. Met minder mensen meer werk doen, veelal 

vanuit huis, en het werk op een andere manier inrichten, was een flinke uitdaging. 
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Tabel 1. Overzicht typen projecten in 2019 en 2020, Stichting Present Houten 

Verdeling sociale projecten 2019 
 

2020   

'Goed doen' actie 1 2% 
  

Creatief 3 8% 
  

Geen voorkeur 1 2% 
  

Koken/samen eten 3 8% 4 17% 

Muziek maken 1 2% 
  

Ondersteuning 5 14% 14 60% 

Spel 2 5% 
  

Taalondersteuning 2 5% 
  

Verwenactiviteit 17 42% 3 13% 

Wandelen 2 5% 2 8% 

Totaal # sociale projecten 37 51% 23 31% 

     

Verdeling praktische projecten                2019 
 

2020   

Behangen 1 2% 1 1% 

Klussen 5 14% 13 25% 

Laminaat leggen 2 5% 2 3% 

Opruimen 10 28% 12 23% 

Schilderen 2 5% 
  

Schoonmaken 1 2% 4 7% 

Slopen 1 2% 
  

Tuinieren 9 25% 15 29% 

Verhuizen 2 5% 4 7% 

Vervoer 2 5% 
  

Totaal # praktische projecten 35 49% 51 69% 

     

Totaal # projecten                                       72  74  
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3 PROJECTEN 

Tabel 2. Verdeling naar soort groep in 2019 en 2020, Stichting Present Houten 

 Verdeling soort groep 2019 
 

2020   

Eenmalig 58 80% 38 51% 

Flex 10 14% 24 32% 

Herhaal 1 2% 
  

Traject 3 4% 12 16% 

Totaal # projecten                                       72  74  

 

 

 

 

3.1 Ontmoetingen in coronatijd 
Kerndoelstelling van Present is het creëren van ontmoetingen tussen vrijwilliger en 

hulpontvanger tijdens projecten. Door ontmoeting ontstaat beweging om naar elkaar 

om te zien. Door de coronacrisis was het dit jaar een extra uitdaging om waardevolle 

én veilige ontmoetingen te creëren. De coördinator van Present heeft zoveel mogelijk 

alle projectadressen van tevoren bezocht en op anderhalve meter afstand uitleg 

gegeven aan de hulpontvanger. 

 

 

 

3.2 Samenwerking met scholen 
Onze samenwerking met de middelbare scholen College De Heemlanden en Het 

Houtens is uitgebreid met een intentie tot samenwerking met het Wellant College. De 

coördinator verzorgt praktijklessen ‘Burgerschap en maatschappijleer’ en klassen 
doen projecten via Present. Zo worden tieners en jongeren meer betrokken bij de 

maatschappelijke vraagstukken in Houten. Met de scholen worden jaarlijks 

overeenkomsten opgesteld over samenwerking en financiële bijdragen. Door de 

coronapandemie en de lockdown van scholen heeft dit jaar echter maar één 

schoolklas van College de Heemlanden corona-proof twee tuinen opgeknapt en 

zwerfvuil geraapt.  

Wel waren dit jaar drie maatschappelijk stagiaires actief. Zij zetten zich in voor het 

RepairCafé, het Reinaerde eetatelier, brachten kerstattenties rond, hielpen verhuizen 

en ontwikkelden een LinkedIn-pagina. 
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3.3 Kerstpakketten 

Het áántal projecten geeft geen inzicht in de grootte van de afzonderlijke projecten. 

Zo is een gordijn ophangen een project, net zo goed als een tuin opknappen. Het 

aantal vrijwilligersuren verschilt uiteraard wel. Een bijzonder en groot project was ook 

dit jaar het kerstpakkettenproject. 

 

In 2020 deelde Present Houten 51 kerstpakketten uit bij adressen van Buurtgezinnen 

(31), Doorgeefluik, Houten voor Houten, Lister, Vitras, Leger des Heils, Reinaerde en 

Van Houten&co. Hierdoor werden even zoveel ontmoetingen gecreëerd met de inzet 

van ongeveer 150 vrijwilligers. In samenwerking met de Rotaryclub Houten werden 

nog eens 23 kerstpakketten weggegeven en in samenwerking met Kerk en Minima 

negen kerstpakketten. In totaal konden we dus 83 kerstpakketten weggeven.  

 

De actie heeft wederom tot veel energie en enthousiasme geleid. We kregen veel 

bedankjes van zowel ontvangers als vrijwilligers. Deze actie maakt duidelijk dat geven 

leuk is om te doen en gelukkiger maakt. 
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4 VRIJWILLIGERS 

4 Vrijwilligers 

In 2020 hebben zich meer vrijwilligers ingezet dan het voorgaande jaar, zoals blijkt uit 

tabel 3: meer volwassenen, meer tieners, maar minder jongeren. Vorig jaar steeg het 

aantal tieners door de samenwerking met de twee middelbare scholen. Vanwege de 

lockdown van scholen is dat dit jaar niet het geval. De stijging in 2020 betreft dertig 

jongeren van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) die kerstpakketten maakten 

voor Houtenaren. Omdat er alleen kleinere projecten konden worden uitgevoerd, is 

het totaal aantal vrijwilligersuren minder dan in 2019. 

Nieuwe vrijwilligers meldden zich dit jaar aan via de samenwerking met Houten voor 

Houten, via de nieuwsbrief van Present en via berichten in kerkbladen. Omdat er 

geen groepen vrijwilligers aan de slag konden, werden meer projecten uitgevoerd 

door vaste flexers. Dit versterkte de band tussen Present en vrijwilligers, een doel dat 

we in 2019 juist voor ogen hadden. Nieuw is dat de vaste vrijwilligers uit het 

kantoorteam van Present af en toe klussen hebben gedaan zoals opruimen, 

schoonmaken en bellen met huurders van woningcorporatie Viveste met de vraag of 

zij hulp nodig hadden. 

 

Tabel 3. Vrijwilligers: aantal, categorie en uren in 2019 en 2020, Stichting Present 

Houten 

Overzicht vrijwilligers 2019   2020     

Aantal betrokken vrijwilligers 345   381   
 

Verdeling naar leeftijdscategorie 

  jongeren (18-26) 67  12   

  kinderen (tot 12) 24  
 

  

  senioren (65+) 6  7   

  tieners (13-17) 44  56   

  volwassenen (27-64) 204  306   

Aantal vrijwilligersuren 1406   1023   

Gem. # vrijwilligersuren per vrijwilliger 4.1   2.7   
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5 Hulpvragen 

5.1 Hulpontvangers 
De hulpvragen kwamen dit jaar vooral van mensen met een fysieke of psychische 

beperking en van thuiswonende ouderen. Omdat deze registratie dit jaar voor het 

eerst werd bijgehouden, is in tabel 4 een vergelijking met 2019 niet mogelijk. 

 

Tabel 4. Hulpontvangers; verdeling categorieën in 2020, Stichting Present Houten 

 Categorie hulpontvangers  

(een)oudergezinnen met thuiswonende kinderen 8% 

(ex) dak- en thuislozen, verslaafden 1% 

mensen met beperking (fysiek en/of psychisch) 35% 

ouderen in verzorgingshuis 1% 

overig 15% 

thuiswonende ouderen 37% 

vluchtelingen 3% 

 

Net als vorig jaar komen de meeste hulpvragen uit Houten Noord-Oost (tabel 5). 

Opvallend is de stijging van het aantal hulpvragen uit het buitengebied, Schalkwijk en 

‘t Goy. Net als in voorgaande jaren komt 67% van onze hulpvragen van bewoners die 

in een huurhuis wonen van woningcorporatie Viveste. 

 

Tabel 5. Hulpvragen per wijk in 2019 en 2020, Stichting Present Houten 

Hulpvragen - Verdeling wijk        2019   2020     

  Houten (meerdere wijken)  19% 12% -7% 

  Houten Buitengebied  2% 10% +8% 

  Houten N-O  38% 35% -3% 

  Houten N-W  16% 21% +5% 

  Houten Z-O  4% 2% -2% 

  Houten Z-W  13% 17% +4% 

 Onbekend/nvt  4% 0% -4% 
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5 HULPVRAGEN 

5.2 Maatschappelijke organisaties 
Ook dit jaar werkte Present samen met diverse maatschappelijke organisaties. Een 

overzicht hiervan staat in figuur 1. Dit jaar werd meer dan vorig jaar samengewerkt 

met Buurtzorg Houten en Vitras. Opvallend is het aandeel van nieuwkomer in het 

spectrum van maatschappelijke organisaties: Houten voor Houten. Meer hierover is te 

lezen in hoofdstuk 6. De toename in particuliere hulpvragen is ook een gevolg van de 

samenwerking met Houten voor Houten, waar Houtenaren hun hulpvragen kunnen 

stellen zonder tussenkomst van een professionele hulpverlener. 

 

 

Figuur 1. Samenwerking met maatschappelijke organisaties in 2020, Stichting 

Present Houten 
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6 Houten voor Houten 

Present was dit jaar een belangrijke partner in het opzetten van het coronaplatform 

Houten voor Houten. Dit nieuwe netwerk biedt hulp en hoop voor iedereen in de 

gemeente Houten en is aangesloten bij het landelijke initiatief #nietalleen. 

Houten voor Houten is een initiatief van Stichting Present Houten, van Houten&co, de 

Houtense kerken, het Rode Kruis, de Lionsclub Houten en woningcorporatie Viveste. 

Er is ook een samenwerkingsafspraak met de moskee. Het platform staat open voor 

aansluiting van andere organisaties en initiatieven.  

 

Houten voor Houten heeft een telefoonnummer, een e-mailadres en een website 

geopend voor allerlei hulpvragen die zich sinds de coronacrisis kunnen voordoen, 

zoals boodschappen doen, een luisterend oor bieden of tuinonderhoud.  

Van de vele verzoeken die binnenkwamen bij Houten voor Houten, heeft Present in 

25 situaties vrijwilligers kunnen inzetten om in de hulpvraag te voorzien. 
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7 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD 

7 Maatschappelijke diensttijd 

In 2019 stelde de landelijke overheid geld beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties 

om te experimenteren met de invulling van de maatschappelijke diensttijd (MDT). 

Onder de landelijke programmanaam Jong Present, heeft Present Houten 

deelgenomen aan deze pilot. In 2020 nam een MDT-trainee deel met 32 uur bij 

Present Houten.  

 

Bij Present zien we de maatschappelijke diensttijd als kans om jongeren kennis te 

laten maken met ‘omzien naar elkaar’ en de wijze waarop zij zich kunnen inzetten 
voor een ander en de samenleving. Zelf leren we hoe we als organisatie een 

interessante leerplek kunnen zijn voor jongeren en zetten we Present positief op de 

plaatselijke kaart.  

 

Als officieel erkend aanbieder van de maatschappelijke diensttijd is Present de eerste 

en enige plek in Houten waar MDT-trainees een landelijk goedgekeurd programma 

kunnen volgen. Op basis van dit door Present Nederland ontwikkelde programma 

Jong Present, creëert de coördinator een invulling die past in de Houtense praktijk.  
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8 Sociaal Tuinieren 

Tachtig procent van de inwoners van Houten is tevreden over hun gezondheid en 

welzijn, maar voor enkele wijken ligt dit percentage lager. Hier voelen inwoners zich 

vaker eenzaam en/of hebben meer moeite met rondkomen.
1
 Present krijgt ook juist uit 

deze wijken meer hulpvragen en dit neemt toe sinds de coronacrisis. Via het nieuwe 

project Sociaal Tuinieren wil Present tegemoet komen aan de behoefte aan sociaal 

contact die uit de hulpvragen blijkt. 

 

In dit nieuwe project Sociaal Tuinieren mobiliseert Present vrijwilligers die in een 

straat of buurt een aantal voortuinen opknappen bij bewoners die hiertoe zelf niet in 

staat zijn. Omdat meerdere tuinen in dezelfde straat tegelijk opgeknapt worden, leidt 

dit niet alleen tot contact tussen bewoners en vrijwilligers, maar ook tot onderling 

contact van de buurtbewoners. Verschillende fondsen en woningcorporatie Viveste 

verlenen een financiële bijdrage. Vanwege de coronacrisis is een pilot-dag die 

gepland stond in het najaar van 2020 verzet naar april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1
 - CBS. (2016). CBS in je buurt. 

 - Gemeente Houten e.a. (2019). Monitor Sociale Kracht (Houten) 2018. Over sociale kracht, 

leefbaarheid en veiligheid en de relatie tussen gemeente en burgers. 

 - RIVM. (2016). SMAP-data RIVM i.s.m. GGD’en, 2016; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor 

Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM.  
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9 INTERNE ORGANISATIE 

9 Interne organisatie 

9.1 Interne organisatie 

De interne organisatie van Present kende ook in 2020 een aantal veranderingen. 

Onze coördinator Elles Goes is nu twee jaar in dienst. De coördinator is de enige 

betaalde kracht van Present. Via regelmatig werkoverleg met een bestuurslid en het 

digitaal bijwonen van de bestuursvergaderingen werd een goed contact tussen 

bestuur en coördinator gewaarborgd. De coördinator volgde diverse digitale trainingen 

bij Present Nederland, nam deel aan digitaal regionaal overleg en ontwikkelde een 

pilot voor het nieuwe project Sociaal Tuinieren. 

 

Het operationeel team van vrijwilligers ondersteunt de coördinator. Tot juli 2020 

bestond dit team uit vier vaste vrijwillige medewerkers die zich twee tot zes uur per 

week inzetten voor Present. Door verhuizing naar een ander deel van het land verliet 

onze pr- en communicatiemedewerker, Odette Winter, helaas Present. Vaste 

vrijwilliger Ida Harmelink is vrijwel het gehele jaar ziek geweest waardoor zij zich niet 

kon inzetten als groepenbegeleider. 

 

Het bestuur bleef dit jaar ongewijzigd. Het bestuur is onbezoldigd maar vervult een 

actieve bijdrage zoals in de fondsenwerving. 

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit vooraanstaande Houtenaren vanuit de 

overheid, de kerken, het bedrijfsleven, de scholen, de gezondheidszorg en 

maatschappelijke organisaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het 

werk van Present. De leden steunen Present en dragen haar doelstelling en 

activiteiten een warm hart toe wat voor Present van grote waarde is. Er waren enkele 

wisselingen in 2020. Zo heeft oud-burgemeester Wouter de Jong plaatsgemaakt voor 

de nieuwe burgemeester Gilbert Isabella, Mr. Peter den Boef voor zijn kantoorgenoot 

Jan-Willem Janssens en ds. Martin Snaterse is opgevolgd door ds. Rebecca 

Onderstal. Helaas is ds. Pieter Baas vertrokken naar een andere gemeente. We zijn 

blij dat de directeur van de middelbare scholen, de heer Dick Looyé, is toegetreden 

waardoor de betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke vraagstukken wordt 

versterkt. 

Daarnaast is er voor de relaties van Present een app-groep gestart waarin regelmatig 

berichten over Presentactiviteiten worden geplaatst om hun betrokkenheid te 

vergroten.   
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9.2 Medewerkers Present Houten in 2020 
 

 

Coördinator  

Elles Goes 

 

Operationeel team  

Ellen Bakker – administratie  

Ria van der Ham – fotograaf  

Ida Harmelink – groepenbegeleider 

Odette Winter – pr en communicatie (tot juli 2020) 

 

Bestuur   

Frank Dijkstra – voorzitter  

Marike de Reuver-Schuurman – secretaris 

Nelia Kros – penningmeester 

Pieter Fokko van Loo 

Margreet Siebel  

 

Commissie Fondsenwerving 

Frank Dijkstra – bestuurslid 

Pieter Fokko van Loo – bestuurslid 

Jan Droppers 

Wouter van den Berg 

 

Comité van aanbeveling  

Mr. Jan Willem Janssens – advocaat 

Dhr. Marcel Ebbing – voorzitter huisartsengroep Houten 

Dhr. Gilbert Isabella – burgemeester Houten 

Ds. Rebecca Onderstal – predikant Protestantse Gemeente Houten 

Dhr. Duurt Vonck – directeur Agapè  

Mevr. Lilian Weijman – pastoraal werker parochie H. Paus Johannes XXIII  

Mevr. Mirjam Sterk – CDA-politica 

Dick Looyé – rector-bestuurder van College de Heemlanden en Houtens 
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10 Financiën en fondsen 

De coronacrisis heeft voor veel onzekerheid gezorgd op financieel gebied. Fondsen 

die ons voorgaande jaren steunden, konden ons in 2020 geen bijdrage geven, omdat 

ze zelf ook in financiële moeilijkheden zaten. Geplande activiteiten met grote groepen 

konden niet doorgaan en dus zijn we op zoek gegaan naar activiteiten die wel binnen 

de coronaregels pasten en hebben we daar de fondsaanvragen op aangepast. 

Voorbeelden hiervan zijn de bijdragen van Present Nederland voor Sociaal Tuinieren 

en DOEcember.  

 

Van het K.F. Heinfonds kregen we € 750,- voor de kerstpakkettenactie waarbij 

inwoners van Houten kerstpakketten samenstelden voor plaatsgenoten die wel een 

steuntje in de rug konden gebruiken. 

 

Net zoals voorgaande jaren hebben we ook in 2020 een bijdrage ontvangen van de 

Gemeente Houten. Van hen krijgen we altijd al een vast bedrag per jaar, maar door 

het wegvallen van een aantal fondsen én al het goede werk dat we doen in coronatijd 

voor de inwoners in Houten kregen we een extra subsidie van € 15.000,-. Ook 

Present Nederland gaf ons een mooie bijdrage van € 2.500,- als extra steuntje in de 

rug tijdens de coronacrisis. 

 

Van woningcorporatie Viveste kregen we een aanzienlijk hoger bedrag dan vorig jaar 

en de reden hiervan is dat we coördinerende en begeleidende werkzaamheden 

hebben verricht in huurwoningen van Viveste volgens het project Sociaal Tuinieren. 

Daarnaast zijn er ten opzichte van 2019 meer reguliere werkzaamheden verricht in 

huurwoningen van Viveste. 

 

Door de coronacrisis konden door de leerlingen van de middelbare scholen De 

Heemlanden en Het Houtens in Houten minder activiteiten uitgevoerd worden. Dit is 

dan ook terug te zien in de lagere bijdragen die we van hen kregen in 2020. 

 

Stichting Present Houten is in 2020 geselecteerd voor een donatie van het ING 

Nederland Fonds middels de actie Help Nederland vooruit. Mensen konden hun stem 

uitbrengen op de organisatie die zij een mooi geldbedrag gunden. Present Houten 

heeft de tweede plaats behaald binnen de regio Nieuwegein en werd verrast met 

€ 3.000,-.  
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Wilt u ons op de voet volgen? 
 

Facebook: www.facebook.com/presenthouten 

 

Twitter: twitter.com/StPresentHouten 

 

Instagram: www.instagram.com/st.present_houten 

 

LinkedIn Present Houten 

De particuliere giften laten een stijging zien ten opzichte van 2019. Dit heeft te maken 

met het feit dat we onze donateurs halverwege het jaar een verzoek hebben gedaan 

voor een extra gift, omdat het werk van onze stichting juist in coronatijd heel hard 

nodig was. 

 

Door meerdere statiegeldacties gedurende het jaar is de opbrengst uit het inleveren 

van lege flessen aanzienlijk hoger dan in 2019. 

 

In 2020 werd in twee wijken in Houten oud papier opgehaald. In 2019 was dit nog één 

wijk. Dit verklaart de hogere opbrengst uit OPA. 

 

Aan de kostenkant zijn er minder grote verschuivingen te zien, omdat de kosten 

grotendeels uit vaste lasten bestaan, zoals salariskosten, huisvestingskosten en de 

bijdrage aan Present Nederland. 

 

Een naverrekening uit 2019 op de ziekteverzuimverzekering verklaart de hogere 

uitgaven aan overige personeelskosten. 

 

Net als in 2019 hebben we in 2020 een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd aan de PR-

medewerker. Zij is halverwege het jaar met haar werkzaamheden gestopt. 

 

In 2020 hebben we een nieuwe folder laten ontwerpen en drukken en dat verklaart de 

hogere uitgaven ten opzichte van 2019. 

 

Het jaar 2020 hebben we boven verwachting met een mooi positief resultaat kunnen 

afsluiten.  

 

 
  

https://presenthouten.us7.list-manage.com/track/click?u=1151c30ac575920d4117da3d2&id=384ec06c96&e=47741b62ae
https://presenthouten.us7.list-manage.com/track/click?u=1151c30ac575920d4117da3d2&id=d4c029c8fe&e=47741b62ae
https://presenthouten.us7.list-manage.com/track/click?u=1151c30ac575920d4117da3d2&id=ed3e279d01&e=47741b62ae
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