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Voorwoord 
 

Het 1
e
 jaar van Stichting Present Noordwest Friesland zit erop. We kijken terug op een mooi jaar 

waarin we zichtbaar hebben gemaakt waar Present voor staat. We vierden ons 1-jarig bestaan 

officieel op 5 februari jl., de dag dat de papieren getekend zijn bij de notaris. 

Op donderdag 30 maart 2017 was er een feestelijke viering. Vertegenwoordigers uit het werkveld, 

de maatschappelijke organisaties, de gemeenten, overige betrokkenen en de oprichtingswerkgroep 

zijn die dag ontvangen door het bestuur en het operationeel team. 

In dit jaarverslag kijken we terug op wat 2016 ons heeft gebracht. 

Ik wens u veel leesplezier.  

Anja Schilder                                  

Coördinator Present Noordwest Friesland 

 

 

“We willen een voorbeeld zijn in Noordwest Friesland en daarbuiten, en een maatschappelijke 

beweging op gang brengen die tot deelname uitnodigt en waarin mensen en organisaties de ruimte 

en mogelijkheden hebben om hun onderlinge solidariteit te tonen” 
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1 Oprichting 
 

In 2015 is er marktonderzoek verricht naar de levensvatbaarheid van een eigen afdeling van Stichting 

Present in Noordwest Friesland.  Tijdens dit marktonderzoek bleek dat grote partijen zoals 

gemeenten, gebiedsteams, kerken, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties het bestaan van 

een Stichting Present in Noordwest Friesland een warm hart toedragen. 

Dat gaf de doorslag om in 2016 een lokale Present afdeling op te richten. Door de oprichting van 

Present Noordwest Friesland is er voor een groot deel van Friesland de beschikbaarheid tot een 

Present. Present Noordwest Friesland vult de ruimte tussen Present Sudwest Fryslân, Present 

Leeuwarden en Present De Fryske Marren. Er is een goede samenwerking met de verschillende 

stichtingen. 

De oprichting van de stichting is vastgelegd bij de notaris op 5 februari 2016. Maar voordat we de 

financiële kant op orde hadden en de stichting echt operationeel was, kostte dat nog wel wat tijd en 

organisatievermogen. Vanuit de Gemeente Harlingen ontvingen we een startsubsidie.  

Het hoofdkantoor van Present Noordwest Friesland is in Harlingen. Het netwerk bestaat 

voornamelijk uit inwoners van Harlingen en Franeker. We zijn zo veel mogelijk gestart vanuit de 

bestaande netwerken, en hebben de activiteiten in de eerste plaats gericht op de inwoners van de 

gemeente Harlingen en Franeker. 

Het financiële boekjaar loopt van 1 april 2016 tot 31 maart 2017. 

Het werkgebied  van de stichting gaat wat betreft de matching tussen vraag en aanbod uit van deze 

gemeentelijke operationele gebieden : Harlingen, Waadhoeke (Franekeradeel, Menameradiel, Het 

Bildt en de vier dorpen van gemeente Littenseradiel; Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp), 

Vlieland en Terschelling. Hiermee houden we rekening met de gemeentelijk herindeling per 2018. 
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2 Interne organisatie 
 

De interne organisatie van stichting Present Noordwest Friesland bestaat uit een bestuur, een 

steungroep en een operationeel team. Het bestuur en de leden van de steungroep nemen hun eigen 

expertise mee van het vakgebied waarin ze werken.  Het bestuur van Present Noordwest Friesland 

bestond bij oprichting uit vijf personen. In de loop van 2016 is er een 6
e
 aspirant bestuurslid 

aangetrokken. 

Het bestuur 

 

Mw. Gea Iedema   Voorzitter 

Mw. Annet Oving   Secretaris 

Dhr. Sierk van der Heide  Penningmeester 

Dhr. Jaap Wagenaar   Algemeen bestuurslid 

Dhr. Henk Brander   Algemeen bestuurslid 

Dhr. Koert Bos    Kandidaatsbestuurslid 

De steungroep functioneert als klankbord en er is afgelopen jaar overleg gevoerd over de aanpak van 

de praktische diensten en grote klussen zoals tuinen en verhuizing. 

De steungroep 

Dhr. Herman Jillings   Afdelingshoofd dienstverlening SoZaWe Noordwest Friesland 

Dhr. Gerrit Terpstra   Directeur De Skûle welzijn 

Het operationele team is in de loop van het jaar uitgebreid met een projectcoördinator en een 

groepenbegeleider, die tevens wordt ingezet als begeleider van de groep Asielzoekers en 

statushouders. 

Het operationele team 

Mw. Anja Schilder   Algemeen Coördinator 

Mw. Gea Smits    Projectcoördinator 

Wim van der Molen   Groepenbegeleider combigroep AZC 
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3 Doelstellingen 2016 
 

Tijdens het 1
e
 jaar is vooral gewerkt aan een goed fundament van de stichting, benodigd om te 

kunnen doorgroeien naar een sterke organisatie. Het streven was om in het eerste jaar 10 projecten 

te realiseren, waarvan 8 praktisch en 2 sociaal van aard, naast het bereiken van deze meer algemene 

doelen:  

 

 Januari 2016, pilotproject 

 Present Noordwest Friesland inhoudelijk vormgeven 

• Inlezen, verdiepen en opstarten activiteiten in Present net 

• (mobiel) kantoor inrichten 

• Werkgebied in kaart brengen, contacten leggen 

• Website, PR-materialen, nieuwsberichten realiseren 

• Twitter en Facebook aanmaken 

• Teamdagen Present Nederland bijwonen 

• Werven en selecteren vrijwilligers voor operationeel team 

• Vrijwilligers benaderen vanuit bestaande netwerken en contacten. 

• Pilotproject opstarten met RSG en/of woningbouw 

• Z.s.m. Project Eva-dagen bekend maken (februari 2016) 

• Bekend maken via alle kanalen: kranten, social media, bestaande netwerken en contacten 

• Kerken en bedrijven benaderen voor presentaties, informatie in de kerkbladen. 
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Doelstellingen 2016 10 projecten > gerealiseerd 14 projecten 

Gerealiseerd Soort project projecten Welke groep waar 

Januari Praktisch: verhuizing 

(pilot) 

1 Flex-groep Harlingen 

Februari Sociaal : 

koffieochtend 

1 Baptisten/flex Harlingen 

Maart -    

April -    

Mei -    

Juni Sociaal: bezoek 

Batting 

1 baptisten Harlingen 

Juli Praktisch 

Praktisch 

1 

2 

Bestuur 

Flex-groep 

Franeker 

Harlingen 

Augustus     

September Praktisch 3 voorhof Franeker 

Oktober -    

November Praktisch 1 Flex-groep Harlingen 

December Praktisch 

Sociaal 

2 

2 

Combi/AZC 

kerstengel 

Harlingen 

Harlingen/Franeker 

 

Praktische projecten zijn vaak klussen in en om het huis van de hulpbehoevenden, zoals verven, 

opruimen en schoonmaken, verhuizen en tuinen opknappen. Bij sociale projecten gaat het vaak om 

dag(deel) bestedingsactiviteiten, zoals spelletjes doen of wandelen met gehandicapte mensen, 

ouderen of activiteiten uitvoeren met mensen uit andere kwetsbare doelgroepen.  Uitgevoerde 

projecten in 2016 zijn: 

 

Praktische projecten 

 Verhuizing alleenstaande moeder met een dochter met beperking. 

 Een parketvloer gelegd en de tuin opgeknapt bij een alleenstaande moeder. 

 Opruimen, schoonmaken en inpakken voor een alleenstaande man met psychische 

problemen. 

 Verhuizing van bewoner uit hierboven benoemd project. 

 Voor een oudere, soms wat verwarde dame, werd de woonkamer en de hal gesausd, de 

keuken opgeruimd, ingedeeld en schoongemaakt. De schuur opnieuw ingedeeld en 

opgeruimd. En ook wat snoeiwerk in de tuin.  

 Bij een alleenstaande moeder met twee kinderen werden achtertuin en voortuin werden 

onder handen genomen. Het schuurtje werd opgeruimd en de keuken schoongemaakt. 

 Bij een jonge alleenstaande vrouw met diverse beperkingen en tegenslagen is een aantal 

zware klussen opgepakt.    

 Laminaatvloer gelegd bij alleenstaande moeder met financiële problemen. 

 Verhuizing van een oudere dame met zeer slechte gezondheid. 

 Bij een alleenstaande jongeman met psychische problemen werd de hal opgeknapt.  

 

Sociale projecten 

 Een bijzondere ontmoeting tussen vrouwen met moeders die er alleen voor staan of die het 

moeilijk hebben.  

 Een groep vrijwilligers ging naar een verzorgings– en verpleegtehuis om spelletjes te doen en 

te wandelen. 
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4 Mobiliseren groepen 
 

Allereerst is er aansluiting gezocht bij bestaande netwerken binnen Harlingen en Franeker. 

Daarbij hebben we diverse kerken benaderd om een presentatie te kunnen houden. In het eerste 

jaar van de stichting is er hard gewerkt aan de naamsbekendheid, en zijn er contacten gelegd met de 

gemeenten, kerken, gebiedsteams, hulpverleners etc. 

Daaropvolgend zijn diverse presentaties verzorgd in kerken, bij gemeente Harlingen en 

gebiedsteams. Present was aanwezig op Kerkendag 2016, de kerstmarkt in Harlingen, het sociale 

straatje in Franeker tijdens de Agrarische Dagen, op het strandheemfestival Openende, bij een 

garageverkoop van de PKN Achlum/Hitzum en bij een lustrum in Franeker. 

Waar komen de hulpvragen vandaan? (dia verdeling gemeenten) 

Verdeling gemeenten

Franekeradeel 50%

Harlingen 30%
Het Bildt 10%

Humanitas 10%

 

Welke klussen en door wie

6 groepen uit Harlingen

5 groepen uit Franeker
1 groep uit 

Bitgumermolen 

Herkomst groepen 

90 % via de kerk 

10 % andere groepen
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Kerncijfers 2016 

 

Uitgevoerde projecten van januari 2016 tot 31 december 2016 

10 praktische projecten met 55 vrijwilligers 

2 sociale projecten met 32 vrijwilligers 

Kerstengelproject (Harlingen en Franeker) met 85 vrijwilligers 

Uitvoering projecten 

Franeker   3 

Harlingen   6 

Dongjum    1 

Tzummarum    1 

Beetgumermolen   1 

 

Aantal vrijwilligers  172 

Totale vrijwilligersuren  503 uren 

14 Groepen 

2 flex-groepen (kerk/overig) 

7 groepen via kerk 

1 groep bestuur Present Noordwest Friesland 

2 combigroep met AZC 

2 groepen kerstengelen 

 

Vrijwilligers Kerstengelenproject 

Harlingen 27 + 2 klassen RSG 36 leerlingen 

Franeker 22 

 

Waar komen de vrijwilligers vandaan? 

Harlingen  

Franeker 

Het Bildt  

AZC  

 

Herhaalinzet in 2017 

Baptisten Harlingen, Voorhof Franeker, PKN Nij Altoenae, Bestuur Stichting Present Noordwest 

Friesland, RSG Harlingen, Groep AZC 

 

Woningstichtingen 

Accolade   1 

De Bouwvereniging  3 

Wonen NWF   6 

 

2 Nieuwsbrieven  

Verstuurd naar 145 adressen 
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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.              

Present is dus zelf geen hulpverlener. 

Er zijn belangrijke overleggen bijgewoond bij de platforms zorg en welzijn in Harlingen, 

Franekeradeel en het Bildt. Er is een belangrijk samenwerkingsverband ontstaan tussen 

Humanitas, het AZC in Sint Annaparochie en het steunpunt vluchtelingen. Hierbij wordt er 

samengewerkt rondom praktische klussen, bijvoorbeeld tuinverzorging en verhuizing, waarbij 

asielzoekers en statushouders kunnen worden ingezet als vrijwilligers. 

Een hulpontvanger voldoet aan de volgende criteria: 

 Onvoldoende financiële middelen 

 Onvoldoende netwerk 

 Onvoldoende gezondheid om het werk zelf uit te voeren. 

 

Ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van het project en waar nodig werkt de hulpvrager mee.  

Voor cliënten is het bijzonder dat onbekenden hen ‘zomaar’ komen helpen. Het toegenomen 

zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt cliënten kansen voor meer structurele 

oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze 

ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. 

 

De werkwijze van Present is meer dan actueel. Waar binnen de WMO-wetgeving steeds meer 

aandacht wordt besteed aan het verbinden van de formele en de informele zorg, is dit voor 

Present al jaren de natuurlijke werkwijze. 

Het bieden van tijdelijke netwerken rondom mensen die geen netwerk hebben, is onze dagelijkse 

bezigheid. En bij dit alles worden de eigen kracht en de eigen mogelijkheden van de 

hulpontvanger in het oog gehouden.  

Maatschappelijke organisaties
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6 Financiën 
 

Gedurende de eerste 3 jaar wordt de financiering gedeeltelijk gedekt door landelijke fondsen 

waarmee Present Nederland afspraken mee heeft gemaakt. Dit zijn het Oranje Fonds, VSB en 

Kansfonds. Voor het eerste jaar hebben we een beroep gedaan op de gemeente Harlingen voor een 

startsubsidie. 

 

Financieel overzicht  

1 april 2016 t/m 31 maart 2017 

  

   
  

Inkomsten 

  
Uitgaven   

Oranjefonds 11.250 

 

Afdracht Present Nederland 3.950 

Kansfonds 10.000 

 

Kantoorkosten 5.380 

VSB-fonds 5.000 

 

Projectkosten 2.000 

Gemeenten 1.250 

 

Personeelskosten 14.200 

Kerken 275 

 

Accountantskosten 1.500 

Giften 480 

 

Pr-kosten 1.200 

  

  
    

  

  
Verschil 25 

Totaal 28.255   Totaal 28.255 
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Directe projectkosten van een Present project (gemiddeld €500) 
 

 

Het realiseren van de praktische projecten vergt een zorgvuldige begeleiding van de vrijwilligers en 

een professionele voorbereiding van het project. Dat is nodig omdat de uren en het enthousiasme 

van vrijwilligers kostbaar zijn, en hulpontvangers in het algemeen (psychisch) kwetsbaar zijn. In de 

voorbereiding zijn alle partijen betrokken: Present, de vrijwilligers, de hulpverleners en de 

hulpontvanger. De projecten kennen in het algemeen onderstaande opbouw voor wat betreft de 

fasen en kosten, uitgaande van een gemiddelde inzet van zeven vrijwilligers. 

 

Onderdeel Uren groep 

vrijwilligers 

Projectmanagement 

 

Kosten 

Present 

Uren á € 
50 

Hulpverlener 

Uren á € 50 

 

1. Aanmelding door de 

groep vrijwilligers 

 

 

1 

 

0.5 

 

€25 

 

 

 

2. Voorlichting aan de 

groep vrijwilligers 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

€50 

 

 

 

3. Matching aanbod met 

passende hulpvraag 

 

  

1 

 

€50 

 

1.0 

 

4. Locatiebezoek en 

projectvoorbereiding 

 

 

4 

 

3 

 

€150 

 

2.0 

 

5. Uitvoering project 

(projectdag) 

 

 

58 

 

2 

 

€100 

 

2.0-6.0 

 

6. Evaluatie en 

terugkoppeling 

 

 

7 

 

1.5 

 

€75 

 

1.0 

 

Materiaalkosten (gemiddeld) 

 

   

€50 

 

 

Totaal 

 

 

77 

 

9 

 

€500 

 

7-11 
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Wat kost een Present Project? 

 

Kosten presentproject € 500,-

• Wat kost het?

• Betaalde uren 
MO + coördinator  

• Vrijwilligersuren

• Projectkosten 

• Materiaalkosten

• Reiskosten

• Wat levert het op?

• Voor de 
hulpontvanger

• Voor de groep

• Voor de MO

• Voor de wijk

 
 

Wat levert het op? 

 

P
re

s
e

n
t 
m

a
a
k
t 

v
e
rs

c
h
il!
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 Reacties 2016 

 

 

 

 

Reacties hulpvragers 

 

‘De inzet via Present heb ik als goed ervaren de middag nog veel beter goed afgestemd en overleg en 
uitvoering ik was zeer tevreden en ontzettend blij en de sfeer was zo fijn. Ben jullie allen zeer 

dankbaar! Ik wil mee geven ga zo door en erg professioneel en dankbaar werk en ook zeer begripvol 

was iedereen. Bedankt!’ 
 

 ‘Ik ben zeer dankbaar voor al die lieve mensen die mij zijn komen helpen’. 
 

Reacties van ontvangers van een kerstengel 

 

‘Goedemiddag, ook ik wil de kerstengel heel erg bedanken. 

Het doet een mens goed. Een klein gebaar maakt voor de ontvanger zoveel uit.’ 
 

‘Wij zijn als gezin enorm dankbaar met "onze" Kerstengel’ 
 

‘Namens mij dank aan de engelbewaarder. Zijn laatste bezoek was vanavond. We zagen twee 

jongens wegrennen en vond een tasje met inhoud aan de deur. Hulpen van de engelbewaarder’. 
 

Reactie via Maatschappelijk organisatie 

 

In een paar uur is er veel gedaan. Hier had mijn cliënt maanden over gedaan, als ze er ooit aan 

begonnen was... Voor haar is het een prachtige start geweest om nu weer zelf dingen in en om huis te 

doen. Hier is ze ook al druk mee bezig. Voor de kinderen is het ook geweldig om nu weer in en om huis 

te kunnen spelen. 

 

 

 

 

We zijn nu bijna een week verder en ik weet nog 

steeds niet waar ik blijer mee ben.  

 

In de ochtend en avond, als het donker is, ben ik 

blij met de lamp in de douche!!! 

 

Overdag ben ik blij met de keuken en vooral die 

frisse bijkeuken....en iedere keer als ik door de 

gang kom denk ik: "oh...wat fris...wat fijn...wat 

mooi!!!!" 

 

Om van die niet meer paarse woonkamer met 

vieze deur maar niet te spreken!!! 

 

Kortom: jullie hebben me een gróót plezier 

gedaan!!! 
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Colofon 
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