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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland

Zuiderhaven 75

8861 CM  HARLINGEN

Referentie: 160060JB Dronryp, 29 november 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening over 2021 van uw 
stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening over 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Het financieel overzicht van Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen is door ons samengesteld

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021

en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2021 met de daarbij horende

toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving opgenomen.        

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met hoofdstuk C2 van de RJk, uitgegeven door de

Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Present Noordwest Friesland.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Hoogachtend,

Thoracc Adviseurs en Accountants

D.H. de Boer

Accountant-Administratieconsulent

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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1.2  Algemeen

Onderneming

Doelstelling

Bestuur

G.F.S. Hegge, voorzitter

Stichting Present Noordwest Friesland is gestart per 5 februari 2016. De stichting is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65273788.

Een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Het bestuur bestaat per heden uit:

De doelstelling van Stichting Present Noordwest Friesland wordt als volgt omschreven:

J. Puite, secretaris

S. Pasma, penningmeester

H. Brander, algemeen bestuurslid

S. Stelwagen, algemeen bestuurslid
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1.3  Vergelijking saldo van baten en lasten

€ % € %

Omzet 64.685 100,0% 61.064 100,0%

Netto-baten 64.685 100,0% 61.064 100,0%

Besteed aan doelstellingen 67.510 104,4% 51.040 83,6%

Wervingskosten 248 0,4% 133 0,2%

Kosten van Beheer en administratie 3.943 6,1% 3.484 5,7%

Som der lasten 71.701 110,9% 54.657 89,5%

Saldo voor financiële baten en lasten -7.016 -10,9% 6.407 10,5%

Rentelasten en soortgelijke kosten - 0,0% -22 0,0%

Saldo financiële baten en lasten - 0,0% -22 0,0%

Saldo baten en lasten -7.016 -10,9% 6.385 10,5%

Belastingen - 0,0% - 0,0%

Saldo baten en lasten -7.016 -10,9% 6.385 10,5%

1.3  Vergelijking saldo van baten en lasten

€ €

Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 3.621

Daling van:
Rentelasten en soortgelijke kosten 22

3.643

Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Besteed aan doelstellingen 16.470

Wervingskosten 115

Kosten van Beheer en administratie 459

17.044

Daling saldo baten en lasten 13.401

Het saldo baten en lasten 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 13.401. De ontwikkeling van het

saldo baten en lasten 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

2021 2020

Ter analyse van het saldo van baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande

opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.  BESTUURSVERSLAG
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Brengt een beweging op gang waarbij mensen het vanzelfsprekend 

vinden om naar elkaar om te zien. 
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Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee 

geholpen kunnen worden.  

 

Als makelaar in sociale betrokkenheid bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich 

in de eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een 

slechte gezondheid of een sociaal isolement in de gemeenten Harlingen en de Waadhoeke. 
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Voorwoord  

2021 was het jubileumjaar voor Present Noordwest Friesland. Vijf jaar geleden werd door het 

toenmalige bestuur de handtekeningen gezet om de stichting op te richten. Onze missie en visie zijn 

onveranderd gebleven: een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die 

daarmee geholpen kunnen worden. Zo zetten we een beweging in gang in Noordwest Friesland, 

waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.  

We zijn in 2016 gestart met één coördinator en een vijfkoppig bestuur en inmiddels is onze stichting 

gegroeid naar een organisatie met vijf medewerkers in het operationele team, het bestuur bestaat 

momenteel uit drie personen. Daarnaast  zijn er nog twee vaste groepenbegeleiders en is er een 

grote pool flex-medewerkers.    

De kern van ons werk bestaat uit praktische hulp bieden aan mensen zonder netwerk, zonder 

gezondheid en zonder geld. De hulpvragen komen bij ons binnen door de samenwerking met diverse 

organisaties uit het sociaal domein, waaronder de gebiedsteams. Vaak spelen er meerdere 

problemen en is de praktische hulp die wij bieden een ommekeer in een hulpverleningsproces. 

Waarbij een gezin, echtpaar of alleenstaande een impuls krijgt om het leven weer op orde te krijgen.   

Het unieke van vrijwilligerswerk bij Present is dat we werken vanuit het aanbod van de groep. Veel 

verschillende groepen kunnen zich aanmelden en inzetten. Vrienden, jongeren, gezinnen, families, 

collega’s, scholen, overheidsinstellingen, bankmedewerkers, verenigingen, bedrijven, serviceclubs, 

scouting, jeugdgroepen of sportteam, elke groep die een keer tijd wil geven kan zich inzetten via 

Present.  

De afgelopen jaren zijn er verschillende sterke concepten ontwikkeld onder de vlag van Present.  Zo 

zijn er concepten voor tieners en jongeren (MDT Onderwijs en Jong Present), voor scholen (Onze 

school is Present), voor kerken, voor gezinnen en voor bedrijven (Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen).  

Bij Samen Ouder worden gaat over dat je actief blijft deelnemen aan de samenleving. Door vrijwillige 

inzet in verbinding blijft met de mensen om je heen, met je directe omgeving en met de samenleving 

als geheel.  Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd.  

Het Sociaal tuinieren is een nieuw concept, waarbij tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners 

opgeknapt en duurzaam beplant worden. Zowel in de gemeente Harlingen en Waadhoeke zijn er 

tuinen opgeknapt en verduurzaamd.   

Verder zijn er diverse andere sociale projecten uitgevoerd zoals: de kerstengelactie in december, 

pakkettenacties, kaartenacties, online voorlezen en challenges  voor gezinnen en jongeren. We zijn 

in beweging gebleven en vele mensen hebben samen met ons vormgegeven aan Present in 2021.  

Mede namens het bestuur een woord van dank voor alle vrijwilligers, betrokkenen, hulpverleners, 

bedrijven, gemeenten, fondsen, subsidieverstrekkers. Dankzij jullie was het mogelijk om in 2021 

Present te zijn! In de infographic op de volgende pagina een mooi overzicht van het afgelopen jaar.  

Anja Schilder, Algemeen Coördinator Present Noordwest Friesland    
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2. Organisatie 

 
Het kantoor van Present Noordwest Friesland is in Harlingen. Hoewel wij ook een kantoor in 

Franeker hadden, werd dit in de praktijk weinig gebruik.  We hebben daarom besloten om weer 

vanuit één kantoor te werken. We huren de ruimte van de Heilige Jacobusparochie Noordwest 

Friesland.  

De interne organisatie van stichting Present Noordwest Friesland bestaat uit een bestuur, het 
operationele team en ondersteunende diensten. Het bestuur van Present Noordwest Friesland 
bestaat uit vijf personen. In het operationele team zijn diverse wisselingen geweest.  
Het bestuur heeft in totaal 4 keer vergaderd.  
 
De samenstelling van het bestuur en het operationeel team was in 2021 als volgt: 
Het bestuur  
Dhr. Gert Hegge   Voorzitter  
Dhr. Henk Brander   Algemeen bestuurslid 
Dhr. Jelmer Broersma    Penningmeester 
vacant      Algemeen bestuurslid  
vacant      Secretaris  
 
Operationeel Team Coördinatie/kantoor 
Anja Schilder     Algemeen coördinator  
Anita Beenen    Projectcoördinator 
Harmke Lagerwaard                 Projectcoördinator/SOW t/m 1/4)  
Daniëlle Wielinga    Projectcoördinator (van 24/3 – 24/6) 
Mounira Sleiman     Projectcoördinator Jong Present/Sociaal Tuinieren  
Joyce Heida     Projectleider SOW (vanaf 1/4) 
Nellie Schaafsma   Sociale projecten, website, Facebook 
 
ICT/web beheer/computers 
Wim Eppinga     Computerbeheer 
Wesley Eppinga    Computers, software          
 
Groepenbegeleiders combi-groepen 
Koert Bos    
Wim Van der Molen  
 
Flex- medewerkers   
De stichting heeft een groep van 45 vaste (flex) vrijwilligers in Harlingen en Waadhoeke die samen 
met de groepenbegeleiders, bewoners van het AZC Sint Annaparochie en statushouders praktische 
klussen uitvoeren.  Door alle maatregelen hadden  we helaas geen ontmoeting met alle vrijwilligers. 
Wel heeft iedereen een leuke Goody Bag ontvangen. Waarvan de inhoud deels gesponsord is door 
de poffertjeskraam Harlingen en Plus supermarkt.  
 

(Vrijwillig) werken via Present werkt! 
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3. Ontwikkelingen en activiteiten 2021 
 

In 2021 zijn prachtige projecten uitgevoerd met bijzondere ontmoetingen, waarbij we als Present 

het verschil hebben mogen maken in het leven van mensen die de hulp zo hard nodig hebben.  

Mensen zonder goed netwerk, zonder financiën en met beperkte gezondheid. 

Financieel hebben we een gezonde basis opgebouwd, van waaruit we de werkzaamheden kunnen 

doen. De nieuwe concepten als sociaal tuinieren en Jong present hebben een extra impuls gegeven. 

Geld dat nodig is voor het professioneel begeleiden van de vrijwilligersgroepen die projecten 

‘achter de voordeur’ uitvoeren. Met meer steun en meer financiën hebben we meer mensen 

kunnen helpen het afgelopen jaar.  

De financiële positie is het afgelopen jaar versterkt door de subsidies en bijdrage van o.a. de 

gemeente Harlingen, de gemeente Waadhoeke en het Klaar Kampster Weeshuis, die de stichting 

ondersteunen. Verder hebben we steun ontvangen van bedrijven, kerken, de bouwvereniging, 

partners en andere giftgevers zoals Rabobank Support.  

Operationeel team 

In het operationeel team zin op dit moment twee betaalde krachten. Voor de algemeen 

coördinator 16 uren, voor de projectcoördinatie Jong Present en Sociaal tuinieren 12 uren, verder 

ontvangen twee vaste medewerkers een vrijwilligersvergoeding.  Alle andere mensen die betrokken 

zijn in het bestuur, operationele team en ondersteunende diensten zijn vrijwilligers. 

Nieuwsbrieven 

In maart, juni, juli, oktober en december er nieuwsbrieven verstuurd naar 509 abonnees. 

In de media  
In de Harlingen Courant, Franeker Courant, Wad tot stad en op Harlingen Boeit zijn het hele jaar 
door verschillende berichten van Present geplaatst. Verder was er een interview in Seun met 
coördinatoren Anja en Mounira i.v.m. het 5- jarig bestaan van Present Noordwest Friesland.  
 
inspiratiefestival 

Present NWF was aanwezig met een stand op het inspiratiefestival in Franeker. Dit festival 
werd georganiseerd door Pastiel en De Dienst Noardwest Fryslan, om ideeën op te doen voor 
opleidingen, vrijwilligerswerk en loopbaan. Waardevolle gesprekken en ontmoetingen over het 
werk van Stichting Present. Dit was de enige presentatie dit jaar. 
 
Online voorlezen  
Voor ons een nieuwe activiteit. In totaal is er 3 keer voorgelezen door bedrijven voor een groep 
mensen in het wooncentrum Almenum. Het was een groot succes.  
 
Online ontmoetingen 
Er zijn diverse online ontmoetingen en overleggen geweest met o.a. de wethouders sociale zaken 
van Harlingen én Waadhoeke. Verder diverse vergaderingen, informatiebijeenkomsten en 
trainingen. Op deze manier zijn we toch in verbinding geweest met voor ons belangrijke partners in 
het sociale domein.  
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Winterwandelchallenge  

Er werd een prachtige activiteit georganiseerd voor gezinnen. Tijdens een coronaproof wandeling 

werden de gezinnen uitgedaagd om te kijken naar elkaar en iedereen een lichtje in donkere tijden 

te bezorgen. In Harlingen viel het project onder het programma Winter aan Zee.  

 

Jong Present  
Een landelijke subsidie maakte het mogelijk om jonge mensen een traineeship te laten volgen in 
het kader van maatschappelijke diensttijd, Jong Present. Er zijn in totaal 4 trainees betrokken 
geweest dit jaar. En bij Jong Present tieners hebben 8 tieners in totaal 10 weken verschillende 
projecten uitgevoerd en ervaringen opgedaan.   
 

    

Samen Ouder worden 

Samen ouder worden is gericht op mensen van 55+ die in hun eigen vertrouwde omgeving 

zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. En daarbij een bijdrage kunnen 

leveren aan de samenleving en blijven deelnemen. De volgende organisaties zijn betrokken bij het 

programma: Handje helpen, Humanitas, IPSO, KBO-PCOB, Mantelzorg NL, NPV, Rode Kruis, 

Stichting Present, Stichting Vier het Leven, Tijd Voor Actie.  

 
SOW-activiteiten in 2021 

3 interviews in de Harlinger Courant met vrijwilligers in de Gemeente Harlingen, 3 vlogs verbinden 

jong & oud, 4 Zwaaistenen: 2 door het CU, 1 door PVDA, 1 door CDA, meedenken werkgroep 

Waadhoeke zegt nee tegen Eenzaamheid en Platform Zorg en Welzijn Harlingen. Verbinden Jong & 

Oud, voor Onze School is Present in gesprek met scholen in Deinum, Ried en Achlum,  Doing Good 

Challenge in de Week tegen Eenzaamheid i.s.m. de Skûle Welzijn Harlingen, Landelijke leerkringen 

en werkdagen en meedenken debatavond Kunst & Cultuur Harlingen.  

 

 
 

Wat is je het meest 

bijgebleven van het project? 

Mijn leuke gesprek met een 

bewoonster. 

Jong Presenter  
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Sociaal tuinieren 
In 2021 was de pilot Sociaal tuinieren in de gemeente Waadhoeke. Bij een viertal woningen zijn de 
tuinen opnieuw aangelegd, opgeruimd of met planten ingericht. Een verwaarloosd achterpad 
opnieuw betegeld en verbreed. Een daaraan grenzend hek dat het nodige opknapwerk heeft 
ondergaan en huurschuttingen die geplaatst zijn om achtertuinen. April 2021 is op initiatief van 
Stichting Present Noordwest Friesland in samenwerking met Wonen Noordwest Friesland met 
bovenstaande zaken een start gemaakt om de omgeving van een blok van vier huurwoningen in 
Spannum te verbeteren. Stichting Present heeft met verschillende groepen vrijwilligers deze 
klussen opgepakt; met flex-vrijwilligers van de stichting zelf en met een vrijwilligersgroep van 
Vermilion Energy in het kader van hun ‘Day of Caring’. Eind september 2021 waren de klussen 
afgerond, het was een mooie samenwerking tussen diverse betrokken partijen. In Harlingen zijn we 
betrokken geweest bij drie tuinen, die duurzaam beplant zijn.  
 

 
 

 NL Doet 

Vanwege het coronavirus werd de grootste vrijwilligersactie van Nederland verplaatst naar 28 en 

29 mei. De projecten zijn financieel mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.  Praktische klussen: 

Een alleenstaande man werd geholpen bij het opfrissen van de woonkamer en keuken. Muren en 

een plafond zijn gesausd bij een alleenstaande moeder. Een tuin werd aangepakt voor een meneer 

die daar zelf niet meer toe in staat is, er is een stukje bestraat en een schuurtje geverfd.  
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High Tea 

Voor NL Doet werden normaal gesproken als sociale activiteit verschillende high tea’s 

georganiseerd. Voor dit jaar was er alternatief. Bij Hubertus Harlingen en Botniahuis in Franeker 

werden speciale ‘high tea pakketjes’ uitgedeeld, gevuld met verschillende lekkernijen voor bij de 

thee. Deze pakketjes zijn samengesteld door de jongeren van Jong Present.  

 

  
Kar gesponsord door de Ronde Tafel  

 

Ronde Tafel Harlingen zet zich in voor projecten en goede doelen in de regio NoordWest Friesland. 

Jaarlijks wordt met onder andere de verkoop van wijn, rollades en zalm geld ingezameld waarmee 

doelen zoals Stichting Present kunnen worden ondersteund. De kar wordtgebruikt voor onze 

praktische projecten zoals verhuizingen of meubels ophalen. 
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Mini kerstengelen 

Dit jaar waren er ook mini kerstengelen actief in Harlingen. Bij bewoners van Noorderbreedte De 

Spiker & wooncentrum Almenum werden mooie zelfgemaakt kerstversieringen en slingers 

rondgebracht. Een geweldig mooi gebaar van de kinderen van kinderopvangorganisatie 

Kinderwoud van het IKC  ’t Wad. 

 

 

 

Decemberpakketten gezinnen 
 

De leerlingen van het IKC Sint Michaël Harlingen hebben in korte tijd heel veel bruikbare spullen 

verzameld. Heerlijke lekkernijen, speelgoed, verzorgingsproducten, kerstspulletjes, een eindeloze 

stroom van dozen, tassen en spullen werd naar het kantoor aan de zuiderhaven gebracht. Daar is alles 

gesorteerd en zijn  in totaal 20 pakketten op maat samengesteld. Sommige kinderen hadden zelfs een 

prinsessenkasteel en een keyboard gedoneerd. De spullen die over waren, hebben we op onze beurt 

weer geschonken aan een aantal andere goede doelen in de regio. Zo zijn er met deze actie meerdere 

gezinnen blij gemaakt in Harlingen, Waadhoeke én op de eilanden. Waarbij de Vlas transport kosteloos 

het vervoer heeft geregeld en zo als bedrijf maatschappelijk betrokken is. 

 

 

 

    
 

 

 

Geweldig mooi om de blijdschap te zien die jonge 

kinderen losmaken bij ouderen! 

 

Medewerker verzorgingshuis 

Verbinden oud & jong 
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4. Kerncijfers 2021 

Aantal groepen:  53      
Aantal pakketacties: 5    
Aantal praktische projecten: 39   
Aantal sociale projecten: 14 
Aantal hulpvragers: 1250 
Aantal vrijwilligers: 377   
Aantal vrijwilligersuren projecten: > 1500  
Kerngroep: OT/bestuur/vaste vrijwilligers: 16 
Flex (vrijwilligers): 45 
Kerstengelen: 45 
  
Waar komen de groepen vandaan?  

We onderscheiden de volgende groepen: serviceclubs, kerken, bedrijven, scholen, 

kinderdagopvang, jongeren, tieners, gezinnen, flex-groep, asielzoekers. 

Verdeling herkomst groepen 

Bedrijven:    3 
Combi/flex groep:         24 
Kerk:      2 
Gezinnen:      2 
Jong Present:  13 
Politiek:     3 
School/kinderopvang:   4 
Serviceclubs:      2 
 
Verdeling leeftijdscategorie 
Jongeren (18-26) >     8%  
Tieners (13-17)   >  26% 
Kinderen (tot 12) >   15% 
Senioren (65+)  >     3%   
Volwassenen (27-64) >   48% 
 

Welke praktische projecten zijn er uitgevoerd?  
Er is geschilderd, schoongemaakt, opgeruimd, verhuisd, geklust en georganiseerd. En er zijn 
verwaarloosde tuinen opgeknapt.  

Sociale projecten: Kerstengel, kaartenactie, challenges. Verder zijn er high tea pakketten, 
zomerpakketten en kerstpakketten gemaakt. En is er online voorgelezen. 

Woningen per corporatie: 
Accolade:                                           2      (Vanaf 2022 bijdrage per huis)  
De Bouwvereniging:                20      (Geeft financiële bijdrage per huis)   
Wonen Noordwest Friesland: 17 
WoonFriesland:        2 
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5. Samenwerken met maatschappelijke organisaties 
  

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met verschillende maatschappelijke 
organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor ieder project van Present geldt dat het 
vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning is van de professionele zorg. 

Er zijn belangrijke samenwerkingen rondom diverse platforms zorg en welzijn in Harlingen en 
Waadhoeke. Zo is er een belangrijk samenwerkingsverband tussen de Skûle, Platform Waadhoeke 
zegt Nee tegen eenzaamheid, Humanitas, AZC Sint Annaparochie, Nieuw Zuid en Seun en steun 
Harlingen. Hierbij wordt er samengewerkt rondom praktische klussen, bijvoorbeeld tuinieren en 
verhuizingen.  

Maatschappelijke organisaties waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt: 

● Gebiedsteam Harlingen 
● Gebiedsteams Waadhoeke 
● Humanitas NWF 
● Wooncentrum Almenum 
● De Batting Harlingen 
● De Spiker Harlingen 
● NAH zorg 
● Thuiszorg Palet 
● Wil ambulante ondersteuning 
● Caritas Harlingen/Franeker 
● IDO Harlingen  
● Nieuw Zuid Harlingen 
● Wonen Noordwest Friesland  
● Reik Leeuwarden 
● Kwadrantgroep  

 

● AZC St Annaparochie  

● JP van den Bent Stichting 
● Leger des Heils Drachten 
● Leger des Heils Ambulant  
● Limor Leeuwarden  
● Paletgroep 
● Patyna (Saxenoord en Botnia huis) 
● Noorderbreedte Westerpoort 
● Rooms Katholieke kerk Franeker 
● Welzijnsorganisatie de Skûle 
● Weekendschool Franeker 
● Woonzorg Theresia 
● Van Hien zorg 
● Aanloophuis Leeuwarden 
● Wil Ambulante zorg 
 

 

 
 
 

           
 
 
 

Project ondersteuning en klussen bij een gezin wat verhuisd moest worden. 

 

Wat is je het meest bijgebleven van dit project?  De inzet en enthousiasme. Het 

meedenken in de casus en de oplossingen die bedacht zijn. Ik ga zeker weer met 

jullie contact opnemen! 

 

een hulpverlener van het gebiedsteam 
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6. Financiën

De stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door verschillende partijen zoals gemeente 
Harlingen, gemeente Waadhoeke en de stichting, Het Klaarkampster Weeshuis. Verder krijgen we 
financiële ondersteuning via de woningcorporaties, bedrijven en kerken.  Zo krijgen we giften van 
kerken (Diaconieën, Caritas) en via particulieren. 

Gemeente Harlingen en Waadhoeke 

Beide gemeenten zien het belang van stichting Present als aanvulling op de professionele zorg. Dat 

betekent dat er subsidie verleend wordt voor meerdere jaren, dit is voor het voortbestaan van de 

stichting een belangrijke en noodzakelijke steun. 

Klaarkampster Weeshuys 

Voor meerdere jaren steunt het Klaarkampster Weeshuis Stichting Present met een jaarlijks bedrag. 

De bijdrage wordt besteed ten behoeve aan de projecten met gezinnen en kinderen. 

Met de Bouwvereniging is er een convenant afgesloten waarbij stichting Present een vergoeding 
ontvangt voor projecten die plaatsvinden bij huurders van de bouwvereniging in het kader van 
leefbaarheid. Vanaf 2022 gaat ook Accolade een bijdrage geven. 
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Partnerbedrijven 

We hebben twee bedrijven die partners zijn en financieel bijdragen en daarmee maatschappelijk 
betrokken ondernemen (MBO):  

• Bronzen partner GJIZ, sociale media uit Franeker

• Platina partner Vermilion Energy uit Harlingen

GJIZ Sociale Media Support  was in 2021 al voor het 3e jaar op rij bronzen partner van Present 

Noordwest Friesland. Als bronzen partner en door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage van 

500 euro, laat GJIZ zien hoe je als bedrijf maatschappelijk betrokken kunt zijn.  

Vermilion Energy is landelijke partner geworden van Present Nederland. Voor Present Noordwest 
Friesland betekent het dat de medewerkers van Vermillion Energy elk jaar projecten uitvoeren. 
Helaas kon dit jaar de ‘day of caring’ niet doorgaan. Wel zijn er door Vermilion Energy 
kerstpakketten beschikbaar gesteld voor gezinnen. De samenwerking komt voort uit het 
community programma  ‘ways of caring‘. 

“Ik vind het belangrijk tijd of geld vrij te maken voor projecten met een 

maatschappelijk en regionaal karakter”, aldus Gea Iedema, eigenaresse. 

“De keuze om Stichting Present financieel te steunen als bronzen MBO -

partner was niet een moeilijke, aangezien wij zelf ervaren hebben wat een 

paar uur van onze tijd een groot verschil kan maken in het leven van een 

ander… aldus Gea Iedema -Gjiz 
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Het was een heel mooie ontmoeting met inwoners en vrijwilligers. Veel leuke interactie en 

goed werk gedaan. 

Het is heel goed voor de cohesie van de samenleving om hulpvrager en hulpgever dicht bij 

elkaar te brengen. Top georganiseerd! Dit gaan we zeker vaker doen! 

Evaluaties vrijwilligers 
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

3.  JAARREKENING
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.386 1.821

Vervoermiddelen 595 -

1.981 1.821

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 2.811 1.363

Overlopende activa 890 360

3.701 1.723

Liquide middelen 35.485 50.343

Totaal activazijde 41.167 53.887

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 november 2022
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 30.682 37.698

30.682 37.698

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 5.181 6.699

Overige schulden 2.335 7.803

Overlopende passiva 2.969 1.687

10.485 16.189

Totaal passivazijde 41.167 53.887

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 november 2022
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.2 Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie Begroting Verschil Realisatie

2021 2021 2020
€ € € €

Baten

Baten van particulieren 200 - 200 -
Baten van subsidies van overheden 20.000 20.000 0 21.051
Baten van bedrijven 874 500 374 500 
Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven 21.641 10.000        11.641 20.172
Baten van andere organisaties zonder
winststreven 21.970 18.000        3.970 19.341

Totaal netto-baten 64.685 48.500 16.185 61.064

Lasten

Besteed aan doelstellingen 67.510 47.000 20.510 51.040
Wervingskosten 248 400 -152 133
Kosten van beheer en administratie 3.943 3.600 3.484

Totaal lasten 71.701 51.000 20.358 54.657

Saldo voor financiële baten en lasten -7.016 -2.500 -4.173 6.407

Saldo financiële baten en lasten -400 400 -22

Saldo baten en lasten -7.016 -2.900 -3.773 6.385

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 november 2022

‐ 25 ‐
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.3  Grondslagen voor waardering en bepaling saldo baten en lasten

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk C2 van de RJk, die uitgegeven zijn door

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De activiteiten van Stichting Present Noordwest Friesland, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

Een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zuiderhaven 75 te Harlingen.

Stichting Present Noordwest Friesland, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 65273788.

 - 26 -



      Holpaed 16a | 9035 AG Dronryp | Telefoon 0517-820280 
www.thoracc.frl | info@thoracc.frl | IBAN: NL33ABNA0563049464 | KvK Leeuwarden 1145264 | BTW NL001462781B78

ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.3  Grondslagen voor waardering en bepaling saldo baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Lasten 

Pensioenen

Overheidssubsidies

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten

zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit 

tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies

worden als verplichting op de balans opgenomen.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Netto-baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Vervoermiddel

en

€ €

Aanschafwaarde 2.169 -

Cumulatieve afschrijvingen -348 -

Boekwaarde per 1 januari 1.821 -

Investeringen - 707

Afschrijvingen -435 -112

Mutaties 2021 -435 595

Aanschafwaarde 2.169 707

Cumulatieve afschrijvingen -783 -112

Boekwaarde per 31 december 1.386 595

Inventaris 20 %

Vervoermiddelen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 1.000 1.000

Te ontvangen giften organisaties zonder winststreven 75 363

Vooruitbetaalde afdract Stichting Present Nederland 1.736 -

2.811 1.363

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 890 360

Afschrijvingspercentages:
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

ABN Amrobank 42.69.48.394 34.557 50.196

Rabobank 3621.88.505 928 -

Kas - 147

35.485 50.343
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 37.698 31.313

Uit voorstel bestemming saldo van baten en lasten -7.016 6.385

Stand per 31 december 30.682 37.698

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.300 2.803

Pensioenen 2.881 3.896

5.181 6.699

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 1.343 1.415

Nog te betalen huur - 2.490

Vooruitontvangen subsidies - 3.500

Reservering Loopbaanbudget 992 398

2.335 7.803

Overlopende passiva

Schuld administratiekosten 145 195

Schuld accountantskosten 2.824 1.492

2.969 1.687

Het ingehouden deel van het saldo baten en lasten over 2021 bedraagt € 0.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.4  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten met de R.K. Hl Jacobus de Meerdere parochie voor het

gebruik een ruimte in Harlingen en in Franeker. De huurverplichting van de ruimte in Harlingen bedraagt €

3.000 per jaar en wordt jaarlijks geindexeerd.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Netto-baten

Baten van particulieren (giften ) 200 -

Baten van bedrijven (o.a. giften) 874 500

Baten van subsidies van overheden 20.000 21.051

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 21.641 20.172

Baten van andere organisaties zonder winststreven 21.970 19.341

64.685 61.064

Besteed aan doelstellingen

Projectkosten 3.724 2.585

Afdracht Present Nederland 6.586 2.549

Afschrijvingen materiele vaste activa 546 329

Brutolonen en salarissen 32.386 25.140

Dotatie reservering vakantietoeslag 2.349 1.958

Dotatie reservering loopbaanbudget 594 221

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 6.289 4.915

Ziekteverzuimverzekering 1.412 805

Pensioenpremie personeel 2.727 1.997

WKR 608 -

Reiskostenvergoeding 832 1.241

Belaste vergoedingen - 704

Vrijwilligersvergoeding 3.709 1.660

Huur onroerend goed 1.521 4.380

Gas, water en elektra 600 600

Kantoorbenodigdheden 1.034 1.042

Inventariskosten 681 810

Overige personeelskosten 1.912 104

67.510 51.040

Wervingskosten

Reclame- en advertentiekosten - 133

Representatiekosten 248 -

248 133
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Present Noordwest Friesland te Harlingen

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Kosten van Beheer en administratie

Accountantskosten 2.170 1.535

Salarisadministratiekosten 714 664

Advieskosten 176 132

Incassokosten - 91

Administratiekosten 658 -

Bankkosten 260 150

Boetes - 132

Algemene kosten -35 780

3.943 3.484

Financiële baten en lasten

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten - 22

Personeelsleden

Harlingen, ………………………2022

Stichting Present Noordwest Friesland

G.F.S. Hegge, voorzitter S. Pasma, penningmeester

H. Brander, algemeen bestuurslid J. Puite, secretaris

S. Stelwagen, algemeen bestuurslid

Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2020 was dit 1 werknemer.
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