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Eerste lustrum voor SPL

Stichting Present Leeuwarden (SPL) gaat zijn eerste lustrumjaar in.
Vijf jaar na de oprichting kan geconcludeerd worden dat het werk van
SPL nog steeds toeneemt. Elk jaar worden er meer
vrijwilligersgroepen uit de samenleving gemobiliseerd om zich in te
zetten voor mensen die hulp nodig hebben.
In de afgelopen vijf jaar is Present een factor van belang geworden in
de stad Leeuwarden. Sommige maatschappelijke organisaties zouden
niet meer graag zonder de inzet van SPL willen.
Woningbouwcorporaties zien het belang in van het werk van SPL.
Verwaarloze tuinen worden aangepakt, vieze (flat)woningen
schoongemaakt en opgeruimd en meer vereenzaamde mensen
ervaren hoe het is om even belangrijk gevonden te worden.
Ondanks de groei van het werk zijn er ook zorgen. Het blijft lastig om
de financiën rond te krijgen. Ook uitbreiding van het bestuur blijkt
een punt van zorg, hoewel Nicolas van Amerom uit Leeuwarden
bereid is gevonden om interim-voorzitter te worden m.i.v. april 2014.
Vanwege de zorgelijke financiële situatie is het contract van de twee
parttimers met ingang van 2014 ingekrompen. Omdat SPL vaak met
kwetsbare mensen werkt is een degelijke, professionele begeleiding
van de vrijwilligers nodig. Zonder de inzet van deze gewaardeerde
professionals kan SPL haar werk niet of nauwelijks doen.
Dit jaarverslag is een bondig verslag. Op onze website en facebookpagina worden alle projecten nader beschreven en met foto's
toegelicht.
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Cijfers

SPL heeft in 2013 in totaal 807 vrijwilligers ingezet tegen 676 in
2012. Zij voerden 155 (119) projecten uit en waren 3653 (3279) uren
actief voor plaatsgenoten.
Ze werden ingeschakeld door 30 (34) maatschappelijke organisaties.
In het vierde jaar van het bestaan werden 41 projecten gedaan door
flexwerkers. Dat zijn groepen van een paar vrijwilligers die geregeld
actief zijn via Present. In 2012 voerden flexwerkers nog 60 projecten
uit. Ze maken soms projecten af van groepen die in het weekend niet
afgerond konden worden of spoedklussen. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat SPL erin geslaagd is om in 2013 meer groepen te
mobiliseren voor haar vrijwilligersprojecten.
Verreweg de meeste projecten werden uitgevoerd door leden vanuit
de kerken (73). Daarna volgen studenten (33), serviceclubs (5),
politiek (2), vrouwen (1), variabele flexgroepen (2) en de vaste
flexgroep (41).
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Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben
Kerken

Aantal vrijwilligers

Aantal projecten

Chr. Geref. Kerk (CGK)

80

12

Geref. Kerk Vrijgemaakt (GKV)

86

14

PKN kerk

60

12

Evangelische gemeente (De Salvator)

47

12

Vrije Baptisten Gemeente (Wijngaard)

27

5

Baptistengemeente (Parkkerk)

4

1

Volle Evangelische Gemeente
(Opstandingskerk)

8

1

Vergadering van Gelovigen

6

6

Overige kerken

30

10

Gegevens overige organisaties 2013 die groepen ingezet hebben
organisaties

Aantal vrijwilligers

Aantal projecten

Service clubs

43

5

NHL studenten

63

6

ROC Friese Poort studenten

141

25

Stenden Studenten

17

3

Navigator Studenten ver.

8

1

Politiek (CU en PvdA)

27

2

Vrouwen van Nu

3

1

Flexgroep

6

2

Vaste flexgroep (vaste groep)

16

41

Present coördinatoren

5

1
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Projecten per maatschappelijke organisatie
Maatschapelijke org.

aantal projecten

Noorderbreedte

12

Zorggroep Palet

15

Noorderbrug

6

Talant

21

Zorgboerderijen part.

6

Jeugdhulp Friesland

10

GGZ

13

Zienn

4

Limor

10

Verslavingszorg NN

3

Aanzet maatjesproj.

1

Fier Fryslan

4

Welzijn centraal

18

Frontlijnteam

5

Tjalingahiem

2

Leger des Heils

2

Bureau Jeugdzorg

1

Baan Plus

1

Kindermanzorg

1

Mienskipsoarch

2

Bethel Drachten

1

Humanitas

1

Amnesty

1

Hulpsaam

1
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Care to Coach

1

JP van den Bent

1

Interzorg Ferwerd

1

Slachtofferhulp

1

MEE Friesland

1

Thuiszorg Friese Land

1

Woningcorporaties
Woningcorporatie

Aantal projecten

Elkien

33

Woon Friesland

24

Eigen woning

4

Huren van particulier

2

makelaar

3

7
Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Personeel en vrijwilligers
Bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2014 uit secretaris Berdine Wijmenga en
Ruurd Walinga (PR).
In december werd afscheid genomen van Jan Bakker, mede-oprichter van SPL
en jarenlang de drijvende kracht .
Als aspirant-bestuurslid volgt Marleen de Groot sinds september de
bestuursvergaderingen van SPL.

Operationeel team

Parttimers: coördinator Gerard Hoekstra en contactpersoon maatschappelijke
organisaties Jannie Janssens werken respectievelijk 0,6 en 0,4 fte.
Vrijwilligers operationeelteam:

Assistent coördinator (dinsdagen)
Administratie 2 personen (donderdagen)
Project vrijwilligers:

Projectvoorbereiders: 4 personen
Projectbegeleiders: 9 personen
Flex-werkers

Er zijn twee soorten flex-werkers. Ten eerste de groep die wekelijks op
meerdere dagen klussen doet (vaste flex-werkers) en de incidentele flexwerkers. Totaal gaat het om 20 personen.
Veel vaste flex-werkers worden via het vrijwilligersservicepunt naar Present
doorverwezen. Er komen meer mensen die als alternatief voor werk zich
inzetten via Present.
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Toekomstplannen
Voor 2014 maken we even pas op de plaats. De parttimers hebben beide 0,1
fte ingeleverd. We beogen niet meer projecten te doen of vrijwilligers te
trekken. Wel willen we de bekendheid van SPL vergroten. Bovendien wordt
ingezet op uitbreiding van het bestuur.
Samen met de andere stichtingen Present in Friesland is een fondswerver
aangetrokken om gezamenlijk fondsen te werven voor Present. De provinciale
aanpak is een landelijke proef.

9
Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Financiën
De financiële situatie van SPL blijft precair. Mede dankzij bijdragen van de
woningbouwcorporaties die een vergoeding geven per project in een woning
van hen, enkele landelijke fondsen, bijdragen van kerken, giften van
particulieren en een gemeentegarantie van de gemeente Leeuwarden worden
de financiële eindjes aan elkaar geknoopt.

Jaarrekening St. Present Leeuwarden

2013

2012

€

€

61.986

43.548

Bruto marge

61.986

43.548

Lasten
Personeelskosten
Directe kosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemeen kosten

51.985
3.950
800
1.000
1.106
279
930

38.422
4.244
954
68
1.889
170
2.953

Som van de kosten

60.050

48.699

Stichtingsresultaat

1.936

-5.151

Financiële baten en lasten

-891

-475

Netto resultaten

1045

-5.627

Winst- en verliesrekening
Baten
Netto opbrengst
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Balans
Kortlopende vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen
Activa
Eigen vermogen
Algemeen fonds
Vreemd vermogen
Belasting en premies sociale
verzekeringen
Overig en overlopende passiva

Passiva

31-12-2013

31-12-2012

24.250

0

-16.070

2.926

8.180

2.926

-617

-10.661

2.140

2.101

6.656

11.486

8.180

2.926
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Bijlage De Present formule
Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving.
Mensen gaan naar elkaar omzien, elkaar helpen. Veel mensen zijn graag bereid
anderen te helpen, maar ze weten vaak niet hoe en waar en ze weten niet wie
hulp nodig heeft. Stichting Present weet dat wel dankzij haar contacten met
maatschappelijke organisaties. Onze missie:
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen kunnen worden.
De motivatie: Naastenliefde. Je leeft niet alleen voor jezelf. Je komt tot je recht
in relatie met de ander en de Ander. Daarom deel je tijd, talenten en
mogelijkheden.
De visie: Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang
brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te
zien. Vanuit deze visie verbindt Present zich met de gemeente,
woningcorporaties, kerken, maatschappelijke organisaties, verenigingen etc.
Elke partner levert een specifieke bijdrage om de beweging van omzien naar
elkaar in de stad te versterken. Present weet zich verbonden met de christelijke
gemeenschap.
De aanpak: Groepen meldden zich aan met een aanbod dat zij graag op een
bepaald moment willen aanbieden aan iemand die een klus zelf niet kan klaren,
geen geld, vrienden of familie heeft om het te laten doen. Present koppelt dit
aanbod aan een vraag om hulp die via een maatschappelijke organisatie binnen
komt. Het project wordt uitgevoerd binnen de grenzen en de wensen van de
groep.
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