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Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Stichting Present Leeuwarden.
Het was een jaar waarin op bestuurlijk en financieel gebied en in de bemensing (vrijwilligers) vele
uitdagingen op het pad kwamen.
Het was ook een jaar waarin ondanks die uitdagingen veel werk kon worden verzet.

BESTUUR

Belangrijk waren ontwikkelingen in bestuurlijk opzicht. Het was het laatste jaar waarin Nicolas van
Amerom de voorzittershamer hanteerde. Halverwege het jaar trad ook bestuurslid Atze Jan de Vries
af.
Er kwam ook nieuw bloed. Eind 2017 trad een nieuwe voorzitter aan: Pieter Kooistra. Kort na zijn
komst zou het bestuur verder worden versterkt met een nieuwe secretaris, Ruud Leegstra, en een
‘gewoon’ lid: Wietze de Boer. Penningmeester was en is Harrie Steenstra. Met als gevolg dat bij het
bestuurlijk vaststellen van dit jaarverslag Present Leeuwarden een bestuur heeft dat voor driekwart
nieuw is.
Door het bestuur is vergaderd op 14 februari, 20 april, 4 juli, 12 september, 31 oktober en 28
november.
Belangrijke ontwikkeling waren bestuurlijke afspraken aan het begin van het jaar met Present
Nederland over kwijtschelding van een jaarlijks oplopende schuld, met afspraken over een nieuwe,
jaarlijkse vergoeding aan Present Nederland.
Aan het begin van het jaar zijn door het bestuur brieven gestuurd naar kerken in Leeuwarden met het
verzoek om ons te steunen: financieel en/of door vrijwilligers in te zetten. Persberichten met een
vergelijkbare strekking zijn naar kerkelijke bladen gegaan.
Er is contact gezocht met of informatie ingewonnen over potentiële sponsors/geldschieters, zoals het
Oranjefonds, de gemeente Leeuwarden en het OBW. Door nieuwe wetgeving kunnen de
woningbouw corporaties in financieel opzicht minder voor Present Leeuwarden betekenen dan
voorheen.
Met Present Nederland is gesproken over de mogelijkheden van meer fondsenwerving door Present
Leeuwarden.

PROJECTEN, VRIJWILLIGERS EN KANTOOR

Present Leeuwarden werkt al een aantal jaren met een min of meer vaste ploeg vrijwilligers, de
zogenoemde flexploeg. Daarnaast zijn er incidentele vrijwilligers voor incidentele projecten.
Zij worden aangestuurd door de coördinator in vaste dienst. Deze functionaris werkt op dins- en
donderdagen voor Present Leeuwarden. Dat zijn ook de dagen dat ons kantoor open is. De
coördinator zag zich in 2017 geconfronteerd met het vertrek van vaste en zeer gewaardeerde
kantoor-vrijwilligers. Het hele jaar door is geprobeerd om nieuwe mensen te vinden.
Onderstaand schema laat zien hoeveel projecten zijn uitgevoerd en hoeveel personen (niet-uniek)
daarbij betrokken waren. Met niet-uniek wordt bedoeld dat één-en-dezelfde persoon bij meer dan
één project betrokken kan zijn geweest. Het schema laat ook de betrokkenheid bij en de omvang van
de Sinterklaasactie zien. Bij deze actie hebben 61 gezinnen een cadeaupakket gemaakt voor een
ander gezin. Ruim 100 gezinnen hebben een pakket gekregen; bijna 40 zijn door Present gemaakt
uit sponsor giften. Blije gevers en krijgers, vooral de kinderen.

Projecten
Vrijwilligers
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Vaste klus groep

Eenmalige groepen

70
252
1.591,5

173

Voor de volgende maatschappelijke organisaties zijn één of meer activiteiten gedaan: Abbingahiem,
Amanny, Amaryllis, Buurtzorg, COA, Connecting Hands, De Noorderbrug, Eigen Regie Friesland,
Fier Fryslân, Gebiedsteam Littenseradiel/Súdwest-Fryslân, alle Sociale Wijkteams in Leeuwarden,
GGZ Fryslân, Humanitas, JP van den Bent Stichting, Jeugdhulp Fryslân, Leger des Heils, Limor,
MFC Ludingawaard, stichting Anfean, Stichting Zorg op Maat, Swettehiem, Talant, Thuiszorg Het
Friese Land, VNN, WIL BV, Woonfoyer, WZC Nij Statelân, ZIENN, Zorg op Maat en Zorgmaatwerk.

VERHAAL VAN EEN VRIJWILLIGER
Present koppelt hulpbieders (vrijwilligers) aan hulpvragers. Jelle Hakvoort uit Leeuwarden is een van
die vrijwilligers, al een reeks van jaren. Gemiddeld – het is maar een schatting – zeker een keer of
tien per jaar.
Als iemand hulp vraagt, dan help ik. Daar sta ik eigenlijk niet bij stil’’, vertelt hij. ,,En door wat voor
een ander te doen, blijf ik zo fit als een hoentje. Als ik achter de geraniums moet zitten ga ik dood.’’
Hakvoort is met pensioen. Hij was elektrotechnicus en vele jaren eigenaar van een eenmansbedrijf.
Zijn rol voor Present bestaat vaak uit een actie in twee stappen. Eerst komt hij bij een hulpvrager
langs om te inspecteren wat er moet gebeuren en wat er aan gereedschappen en materialen nodig is.
En vervolgens komt hij, samen met andere vrijwilligers, op een zaterdag langs op de klus te klaren.
Dat kan van alles zijn. Tuinwerk, een verhuizing of opruimen en schoonmaken. Maar we hebben ook
wel eens met bakfietsen kleding opgehaald voor een naaiatelier in de wijk Heechterp’’, zegt hij. De
ene keer gebeurt dat met een groep mensen van een kerk, de andere keer met vertegenwoordigers
van een bedrijf of instelling.
Hij is graag in touw. Ook als vrijwilliger voor andere organisaties. Zijn christelijke levensovertuiging
speelt nadrukkelijk een rol. ,,Niet alleen bidden, maar ook wat doen. Je handen laten wapperen. Ik
zeg wel eens: het zijn de handen van God.’’
Vrijwilligers

Uren

Sociale activiteiten
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Praktische Klussen
Gezin voor gezin projecten (Sinterklaas)

340
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1.871
240

Voorbeeld van een project.
Het probleem van een verwaarloosde tuin of woning komt vaak niet alleen ; samen met andere
instanties worden de problemen opgelost en kan de betrokkene een nieuwe start maken. Resultaat
een opgelucht mens/ gezin en blije hulpverleners. dat zij zichtbaar hebben kunnen helpen. Tevens
zijn de heel verschillende leefwerelden van de hulp- vrager en verlener met elkaar in aanraking
gekomen. Er ontstaat begrip voor de hulpvrager en die ervaart dat er mensen zijn die belangeloos
willen helpen.

FINANCIË N
De balans (met toelichting) en jaarrekening (met toelichting), staan op de website van Present
www.stichtingpresent.nl/leeuwarden
De winst- en verliesrekening sluit met een negatief resultaat van 93 euro. De giften van kerken,
stichtingen en particulieren namen in vergelijking met 2016 iets toe. Stichting Present Nederland
heeft ons gewezen op de mogelijkheid om het fonds SIOC om een bijdrage te verzoeken. Andere
geldschieters waren de gemeente Leeuwarden, het Oranjefonds, Woon Friesland, Elkien en het
Rabo Coöperatiefonds.
Personeelskosten nemen het grootste deel van kostenkant in beslag. Andere belangrijke
kostenposten zijn de huisvesting en de jaarlijkse bijdragen voor Present Nederland. Die jaarlijkse
bijdrage is in 2017 in vergelijking tot eerdere jaren flink verlaagd: van 4000 euro per jaar naar 2450
euro per jaar.
Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d. 7 Juni 2018.

