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Jaarverslag 2018
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Stichting Present Leeuwarden
(SPL).
Een jaar waarin de samenstelling van het bestuur formeel is veranderd.
Een jaar ook waarin het bestuur, samen met eerst één en later twee betaalde
krachten en samen met vele vrijwilligers, veel ondernomen heeft. Binnen de
visie van SPL betekent dit dat mensen zich hebben ingezet om veel andere
mensen sociaal of praktisch te helpen. Bij die hulpvragen zijn altijd
maatschappelijke organisaties ingeschakeld.
Het was ook een jaar waarin het bestuur ‘onze club’ verder op de kaart kon
zetten en in organisatorisch opzicht versterken. Financieel zijn meerdere stappen
voorwaarts gezet. Over deze zaken is verderop in dit jaarverslag meer te lezen.
Voorzitter Pieter Kooistra

Van het bestuur
Het bestuur bestond eind dit jaar uit vier mensen. Voorzitter Pieter Kooistra en
penningmeester Harrie Steenstra waren het hele jaar in bedrijf. De posities van
secretaris Ruud Leegstra en bestuurslid Wietze de Boer zijn aan het begin van
het jaar door hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel geformaliseerd.
Het bestuur vergaderde op 16 januari, 28 februari, 24 april, 7 juni, 30 augustus,
4 oktober en 6 december.
Op 17 september was er bovendien een informele bestuursbijeenkomst met een
vertegenwoordiger van Present Nederland. Aanleidingen daartoe waren de door
het kabinet mogelijk gemaakte project Maatschappelijke Dienst Tijd, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de verduurzaming van
onze stichting.
Met de AVG krijgt SPL, net als andere organisaties onvermijdelijk te maken. Er is
beleid op gemaakt.
Het is een vrijwillige keuze van het bestuur om in te spelen op de ontwikkelingen
rond het door de regering ingestelde project Maatschappelijke Dienst Tijd. Het
idee past in de doelstelling van SPL. In dit project kunnen wij ongeveer 6
trainees begeleiden.
In 2018 is ingezet om de bekendheid van SPL te vergroten. Er gingen brieven
naar kerken en fondsen en persberichten naar lokale en regionale media. Er zijn
ongeveer veertig kerken aangeschreven en twintig fondsen.
Er is ook naar gestreefd om de financiële positie van SPL te versterken. Het
financiële jaarverslag – zie specifiek de toelichting op de winst- en
verliesrekening - laat zien dat dit is gelukt, met als grote lijnen: meer giften,
meer bijdragen uit fondsen en meer vergoedingen voor door vrijwilligers
gedraaide projecten.

Vooruitblik
Ontwikkelingen in het ‘sociaal domein’ en dan met name de Wmo hebben
vrijwilligersorganisaties, waaronder SPL, in de gemeente Leeuwarden in 2018
nader tot elkaar gebracht. De verwachting is dat die contacten in 2019 verder
worden geïntensiveerd.
Het bestuur wil de financiële positie van SPL verder verstevigen. Er is genoeg
reden om erop te vertrouwen dat het nieuwe boekjaar positief zal worden
afgesloten. Het vergt echter veel tijd om de financiën rond te krigen.
Inhoudelijk zijn er concrete plannen om in de dorpen Grou en Stiens
vrijwilligersgroepen op te zetten. SPL heeft er contact over met dorpsbelangen
en kerken. Ook is er overleg met VluchtelingenWerk in Leeuwarden om
statushouders als vrijwilligers in te zetten bij SPL.

In 2020 zal coördinator Gerard Hoekstra SPL verlaten. Het bestuur zal zich in
2019 alvast beraden op de opvolging.

Projecten, vrijwilligers en kantoor
De stichting werkt met meerdere groepen vrijwilligers. Vrijwilligers die
incidenteel de handen uit de mouwen steken en vrijwilligers die dat frequent
doen. Tot die laatste groep behoort ook ‘onze’ flexploeg, die in 2018 liefst 96
keer in actie kwam. Daarnaast is er een groep gevers: mensen die geschenken
kopen voor de jaarlijkse Sinterklaasviering.
Er waren 51 eenmalige ploegen. Het zijn
in mindere mate bedrijven.

teams van scholen, kerken en helaas

De vrijwilligers worden aangestuurd door vrijwilligers op kantoor, die onder
leiding staan van een coördinator die parttime in vaste dienst is bij SPL. De
betaalde kracht werkt op dinsdagen en donderdagen. Het kantoor bevindt zich
aan De Hooidollen 404 in Leeuwarden.
In 2018 is 805 keer een vrijwilliger ingezet. Opgeteld draaiden ze 3181 uren. De
groep flexers is hierbij niet inbegrepen.
Al met al waren er 252 projecten. Dat kunnen sociale activiteiten zijn (een spel,
een uitstapje) en vooral ook praktische klussen (verhuizen, schilderen, tuinieren,
behangen, bestraten – noem maar op). Ook de geschenken voorde

Sinterklaasviering zijn in dit aantal projecten meegenomen: aan een geschenk
werken vaak meerdere gevers mee.
De hulpvragen komen vooral uit de stad Leeuwarden, maar ook wel uit
omliggende dorpen als Stiens en Lekkum. De gemeente Leeuwarden is door
recente herindelingen fors in omvang toegenomen. Het is de ambitie van SPL om
ook in geografisch opzicht (plekken en plaatsen waar we actief kunnen zijn) mee
te groeien.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties
Bij hulpvragen ligt er altijd een link met maatschappelijke organisaties,
waaronder zorginstellingen, wijkteams en woningcorporaties. Uiteraard houdt de
stichting daarvan een compleet overzicht bij. Het gaat om vele tientallen
maatschappelijke organisaties.

Verhaal van een vrijwilliger:
‘’Ik ben Jetty Hanegraaff en ben sinds oktober 2018
werkzaam op kantoor bij Stichting Present in
Leeuwarden. Hier koppel ik eenmalige aanmeldingen
van groepen van bijvoorbeeld kerken, studenten,
enzovoort aan hulpvragen.’’
‘’Het gaat om activiteiten zoals sauzen, verven van
een woning of schoonmaken, tuinen opknappen,
enzovoort. Het is maar net wat een groep graag wil
doen en welke hulpvragen er zijn.’’
‘’Het is nog een beetje zoeken om dit werk geheel
zelfstandig te kunnen oppakken; het is nu nog veel
overleggen en vragen. Maar ik ga er vanuit dat dit in
de loop van de tijd beter zal gaan. Soms ga ik ook op
projectbezoek, samen met een collega, om te kijken
wat precies de hulpvraag is en wat er nodig is om het
gevraagde werk te kunnen uitvoeren.’‘’Mijn motivatie
om dit werk te doendat Stichting Present een
christelijke identiteit heeft en dat het fijn is
ommensen in nood te kunnen helpen.’’

Financiën.
De balans (met toelichting) en jaarrekening (met toelichting) staan op de
website van SPL. De financiële stukken zijn op 24-3 2019 vastgesteld door het
bestuur.
De winst- en verliesrekening sluit met een positief saldo van 11.187 euro. Een
veel beter resultaat dan het boekjaar ervoor, dat met een klein negatief
resultaat eindigde. Dit positieve saldo wordt gebruikt voor het realiseren van een
reserve om de fluctuaties in de inkomsten te kunnen opvangen. Een reserve van
minimaal 30% van de jaarlijkse begroting zou wenselijk zijn.
De baten bedroegen 59.443 euro, de lasten 47.982 euro. De inkomsten zijn
vooral afkomstig van fondsen, de gemeente Leeuwarden en vergoedingen voor
verrichte projecten. Ook de giften van kerken en stichtingen namen in
vergelijking met 2017 toe.
Personeelslasten vormen de grootste kostenpost. Er is een stijging ten opzichte
van 2017.
De verklaring zit ten eerste in een vergoeding die SPL kreeg van Stichting
Present Nederland voor een cursus voor de de coördinator van SPL. In verband
met de deels vervanging van de coördinator moest tijdelijk - per 1 mei,- een
tweede kracht in dienst worden genomen: Nynke-Rixt van Dijk. Zij kreeg een
tijdelijk contract: twee dagen per week voor de duur van negen maanden.
En ten tweede in de vergoeding voor onze inzet voor het project
Maatschappelijke Dienst Tijd.

Aldus vastgesteld door het bestuur in haar vergadering d.d. 2 mei 2019

