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 “We willen een voorbeeld zijn in Noordwest Friesland 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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8861 HE Harlingen 
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Operationeel team 2017 

 
Boven: Koert Bos, Erik Hagg, Anita Beenen. Onder: Wim van der Molen, Gea Smits, Anja Schilder 

 

We kijken in dankbaarheid terug naar alle projecten en inzet van de vele vrijwilligers. En de 

samenwerking met de verschillende organisaties. Samen brengen we een beweging op gang, waarbij 

we mogen omzien naar elkaar.  Bedankt allemaal! 

Anja Schilder                                  

Coördinator Present Noordwest Friesland 

 

Maart 2018 
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1 Ontwikkelingen  
 

Het jaar 2017 ligt inmiddels achter ons. Een jaar waarin we verschillende ambities hadden 

vastgelegd in een plan. In dit jaarverslag bieden we u wat meer inzicht in de ontwikkelingen. We 

wilden in 2017 als stichting onze positie verstevigen. Meer naamsbekendheid en meer groepen 

bereiken. Contacten leggen met de gemeente, bedrijven, gebiedsteams, kerken en 

woningbouwcoöperaties.  

In het tweede jaar zijn we als organisatie verder gegroeid en als we terugkijken is er een 

verdubbeling in aantal projecten en mensen die zich inzetten voor de stichting. Er zijn weer 

prachtige projecten uitgevoerd met bijzondere ontmoetingen, waarbij we als Present het verschil 

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

Een mijlpaal van 2017 is een prachtig sociaal project, uitgevoerd in Franeker waarbij drie 

verschillende partijen bij elkaar werden gebracht. Met dit project hebben we de eretitel 

‘’Bruggenbouwer van het jaar’’ gekregen tijdens de Presentdagen in januari 2018. De prijs is een 

houten bokaal die we voor een jaar in ons bezit hebben. In plaats van deze bokaal een jaar lang op 

de kast te laten staan, maakt deze bokaal in 2018 een reis door ons werkgebied Noordwest 

Friesland. Hiermee beogen we om lokaal meer bruggen te bouwen, te verbinden en initiatieven 

onder de aandacht brengen. De Bokaal gaat elke vier weken naar een persoon en/of organisatie die 

door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervuld voor de sociale cohesie in de omgeving.  

Het hoofdkantoor van Present Noordwest Friesland is in Harlingen, maar we hebben inmiddels ook 

een kantoor in Franeker waar we kunnen werken. Onze werkzaamheden zijn uiteraard in heel 

Noordwest Friesland. Het werkgebied van de stichting gaat wat betreft de matching tussen vraag en 

aanbod uit van deze gemeentelijke operationele gebieden:  

Gemeente Harlingen 

Gemeente Waadhoeke  

Gemeente Vlieland  

Gemeente Terschelling 

 

Rondom de praktische diensten is er in 2017 intensief overleg gevoerd met verschillende partijen 

zoals Humanitas, AZC Sint Annaparochie, de Skûle: steunpunt vluchtelingen. 

We zijn erg dankbaar dat steeds meer vrijwilligers zich aan ons willen verbinden door vaker dan 

eens zich in te zetten. De inzet van flexgroepen is gegroeid, waarbij we heel blij zijn met de inzet van 

de bewoners van het AZC Sint Annaparochie en statushouders die zich inzetten. 
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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 ambassadeurs nemen hun eigen expertise 

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

oprichting uit vijf personen. In 2017 hebben te maken gehad met een verschuiving binnen het 

bestuur; vanwege  ziekte van onze penningmeester Dhr. Sierk van der Heide moesten we op zoek 

gaan naar vervanging. De huidige samenstelling van het bestuur en het operationeel team is als 

volgt: 

Het bestuur 

Mw. Gea Iedema   Voorzitter  

Mw. Annet Oving   Secretaris 

Dhr. Henk Brander   Algemeen bestuurslid 

Dhr. Jelmer Broersma    Penningmeester 

Dhr. Koert Bos    Algemeen bestuurslid  

De steungroep (ambassadeurs) 

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. 

Dhr. Herman Jillings   Afdelingshoofd dienstverlening SoZaWe Noordwest Friesland 

Dhr. Gerrit Terpstra   Directeur De Skûle welzijn 

Het operationele team 

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

groepenbegeleiders. Op kantoor is een medewerker bij gekomen en er is een web- en mailmaster 

aangesteld. 

Mw. Anja Schilder   Algemeen Coördinator 

Mw. Gea Smits    Projectcoördinator 

Mw. Anita Beenen   Kantoormedewerker en groepenbegeleider 

Dhr. Wim van der Molen  Groepenbegeleider /combigroep AZC 

Dhr. Koert Bos    Groepenbegeleider/ combigroep AZC 

Dhr. Erik Hagg    Groepenbegeleider flexgroep  

Dhr. Chris Smits   Webmaster en mailmaster 
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3 Doelstellingen 2017 
 

De centrale doelstelling voor 2017 was: “Present Noordwest Friesland slaat een brug tussen 20 
groepen en mensen die de hulp willen ontvangen en daartoe zijn voorgedragen door een 

maatschappelijke organisatie. De groepen zetten zich in met de juiste motivatie, talenten, de 

juiste begeleiding en de juiste follow-up.”  

 

De volgende doelstellingen zijn afgeleid van deze centrale doelstelling. 

1. Groepen werven/ Inzet van 20 groepen. 

2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties en gemeenten uitbouwen. 

3. Financiële bronnen aanboren.  

4. Uitbreiding operationeel team. 

5. De naamsbekendheid van Present Noordwest Friesland wordt vergroot. 

6. Ambassadeurs zoeken vanuit elke plaats/kerk in de hele regio. 

 

1. Groepen werven/ Inzet van 20 groepen. 

Er zijn verschillende presentaties gegeven, al dan niet in combinatie met het organiseren van  

een stand: 

• Strandheemfestival (mei 2017) 

• Doopsgezinde gemeente Lytse Streek (september 2017) 

• Startweekend protestantse gemeente Harlingen e.o. (september 2017) 

• Agrarische dagen (september 2017) 

• Presentatie ROC Friesland (december 2017) 

• PKN Berlikum (februari 2018) 

• Baptisten jongeren (februari 2018) 

• Evangelische gemeente Maranatha Franeker ( maart 2018) 

 

Totaal groepen vanuit de kerken  

Groepen vanuit de kerken in totaal 13 (2017) 

2x Jongerengroep, 2x vrouwengroep,1x kerkenraad, 1x catechesegroep. 

 

Flexgroep: Inzet flexgroepen in totaal 6x waarvan 4 in combinatie met asielzoekers/statushouders. 

 

Inzet asielzoekers en statushouders als vrijwilligers. Er zijn afspraken met het AZC st Anna 

Parochie gemaakt over de inzet van asielzoekers.  

 

Pilot rondom de methodiek ‘Onze school is Present! ‘ 
Pilotproject uitgevoerd in juni 2017 met groep 2 van de st. Michaelschool. 

 

Het bestuur en het operationele team. 

Door omstandigheden in het bestuur (ziekte) niet gelukt.  

Het OT heeft zich ingezet tijdens NL doet maart 2018 

 
2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties en gemeenten uitbouwen. 

• Bij verschillende platforms aangeschoven van zorg en welzijn (Harlingen en Waadhoeke). 

• Presentatie gehouden bij het gebiedsteam in het Bildt.  

• Samenwerking met Humanitas, de Skûle en AZC rondom inzet asielzoekers bij praktische 
diensten zoals bij tuinzorg en verhuizingen. 
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• Overleg met kerken en gebiedsteams Waadhoeke. 

Contacten met fracties in de gemeenteraden.  

Met CU Waadhoeke projecten uitgevoerd en CU Harlingen in maart 2018, verder nog geen concrete 

actie’s met andere partijen.  

 

Gemeente Harlingen en Waadhoeke. Een project uitvoeren met B&W van de gemeenten Harlingen 

en Franekeradeel is niet gelukt in 2017, wordt een actiepunt in het 3e projectjaar. 

 

3. Financiële bronnen aanboren  

Ingediende subsidie-aanvraag bij gemeente Harlingen, andere partijen niet gelukt ivm de fusie van 

de gemeente Franekeradeel, Menameradiel, It Bildt en 4 dorpen van Littenseradiel naar een nieuwe 

gemeente Waadhoeke. 

 

Gemeente Waadhoeke  

Februari 2018 gesprek gehad rondom financiering structureel, aanvraag wordt ingediend voor lange 

termijn voor juni 2018.  

 

Toezegging Harlingen subsidie €1000. Structurele aanvraag wordt ingediend voor 3e jaar. 

 

Er wordt subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds voor een project rondom vluchtelingen. 

Was ingediend, maar teruggetrokken wegens ziekte penningmeester. 

 

Er wordt in kaart gebracht welke structurele subsidiemogelijkheden er zijn.  

Subsidie plan opgesteld met Present NL en bestuur. 

 

Present benadert kerken om opgenomen te worden in het collecterooster.  

Aanvraag gedaan bij de kerken in ons gebied. 

 

Oranjefondscollecte  

Er zijn 2 collectes gehouden voor het oranjefonds, waarvan 50% voor stichting Present zal zijn, 1 

collecte in Harlingen en 1 in Franeker. 

 

Er worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties voor financiële ondersteuning. 

In april 2018 gaan we verder met afspraken maken. De afdelingen van Present in Friesland hebben 

al convenanten afgesloten met diverse partijen. We willen als Present NWF hierbij aanhaken. Wordt 

een actiepunt in het 3e projectjaar 

 

4. Uitbreiding operationele team 

• Er is een webmaster/mailmaster en een kantoormedewerker aangesteld op vrijwillige basis.  

• Er is een vacature uitgezet voor een fondswerver, maar het is niet gelukt om iemand te vinden. 

Wel is een kantoormedewerker op cursus geweest hiervoor.  

 

Groepenbegeleiders  

Er zijn nog groepenbegeleiders bijgekomen. In totaal zijn er 6 mensen die groepen kunnen 

begeleiden.  

 

5. De naamsbekendheid van Present Noordwest Friesland wordt vergroot. 

Door het winnen van de bruggenbouwers bokaal (jan 2018) krijgt dit een extra impuls.  
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Er zijn nog teveel mensen en kerken die nog niet precies weten wat Present inhoudt. Dit is een 

belangrijk speerpunt voor 2018. 

  

Nieuwsbrieven  

Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgegeven en verspreid onder het huidige netwerk: Juni 2017, December 

2017, Januari 2018. En op de website zijn de nieuwsbrieven gepubliceerd en via de facebookpagina. 

Er zijn 320 adressen waar de nieuwsbrief heen wordt gestuurd. 

 

In de media  

Elke project komt op de facebookpagina van Stichting Noordwest Friesland en op de website. Via de 

media is er in 2017 aandacht besteed aan Present op de volgende momenten: 

 

Mei: Welkom in Hollands feest  

Jun: Project herbergier in HC 

Sep: Welkom Hier festival  

Nov: Aankondiging actie kerstengel 

Dec 17: Project Saxenoord en de weekendschool  

Jan. 18 Bruggenbouwers bokaal gewonnen in diverse media 

 

Kerken  

Er is in 2017 3x een bericht gedaan richting de kerken en de kerkbladen 

Sep: algemeen bericht over Present 

Nov: aankondiging actie kerstengel 

Dec: verzoek aan de kerken om op het collecte rooster van 2018 (follow up febr 2018) 

 

6. Ambassadeurs  

Er zijn op dit moment twee ambassadeurs die betrokken zijn.  
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4 Kerncijfers 2017 
 

Hierbij de kerncijfers van 2017. Waar komen de groepen vandaan en welke inzet van vrijwilligers is er 

geweest? En hoeveel projecten zijn er in totaal uitgevoerd?  

Kerncijfers groepen 2017-2018 

Doelstelling 2017    : 20 

Aantal groepen     : 28 

Aantal uitgevoerde projecten in periode 2017 : 28 

Aantal praktische projecten   : 19 

Aantal sociale projecten    :   9 

Aantal vrijwilligers     : 191 

Aantal vrijwilligers uren    : 701 

 

Waar komen de groepen vandaan? We onderscheiden daarbij de volgende groepen: kerken, 

bedrijven, scholen, gezinnen,  combi-groepen, kerstengelen, asielzoekers en andere netwerken.  

 

 

 

 

 

 

https://host.landmerc.nl/applicatie/index.cfm?fuseaction=beheer_intranet.pagina_details&ipa_id=13018&ipa_uuid=2751C797-9E47-4637-A2FDD6453E401401
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Welke praktische projecten zijn er uitgevoerd? Er is geschilderd, schoongemaakt, opgeruimd, 

verhuisd, geklust en georganiseerd. In het schema de globale verdeling. 

 

De huizen waarin de praktische projecten zijn uitgevoerd zijn van verschillende wooncoöperaties. 

 

Aantal huizen  

1x Accolade  

8x De Bouwvereniging 

7x Wonen Noordwest Friesland  

1x Woon Friesland 
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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 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. 

 

Maatschappelijke organisaties waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt: 

• AZC St Annaparochie  

• de Herbergier Harlingen 

• de Spiker Harlingen 

• Gebiedsteam Harlingen 

• Gebiedsteams Waadhoeke 

• Humanitas NWF 

• JP van den Bent Stichting 

• Leger des Heils Drachten 

• Leger des Heils Ambulant  

• Limor Leeuwarden  

• Paletgroep 

• Patyna (Saxenoord en Botnia huis) 

• Rooms Katholieke kerk Franeker 

• Welzijnsorganisatie de Skûle 

• Weekendschool Franeker 
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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 het 

Kansfonds. In het 2e jaar is er contact gelegd met verschillende partijen om financieel bij te dragen. 

Zo krijgen we giften van kerken en andere organisaties. Het financiële boekjaar loopt van 1 april 2017 

tot en met 31 maart 2018.  

 

Begroting 2017 

Inkomsten  

ORANJEFONDS    15.000 

KANSFONDS    10.000 

Nog te werven inkomsten   1.000 

26.000 

Uitgaven  

Projectkosten     1.500 

Kantoorkosten     3.500 

PR/Presentatiekosten       750 

Organisatiekosten         5.500 

Personele kosten   29.750 

Totale kosten    26.000 

 

Financieel overzicht 2e projectjaar 

1 april 2017 t/m 31 maart 2018 

 

 
Inkomsten Uitgaven  

 

Oranjefonds 
        
11.250   

Kansfonds 
        
10.000   

Gemeenten 
          
1.360   

 
                    

Kerken/Giften 
          
1.503    

Afdracht Present Nederland 
         

4.560   

Kantoorkosten 
         

4.046   

Projectkosten 
         

261   

Personeelskosten 
       

15.538   

Accountantskosten 
         

1.353   

PR-Kosten 
         

886  

 
 
 
 

 

 
Totaal                                        24.113 
 

 
Totaal                                               26.644 
 

 tekort                                                  2.531 - 
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7 Reacties 2017 

 

Project jongerengroep: klussen bij een dame die mantelzorger is voor een dochter met 

angststoornis en plein en mensenvrees. Samen zitten ze in een isolement.  

 

Reactie hulpontvanger 2017 
Há die Anja!!! 
 
De jongens kijken terug op een mooie dag schrijf je en dat is aan de foto's te zien!!! 
Wat een mooie foto's!!! Dankjewel!!!! 
Ook leuk voor mij om ze zo even in actie te zien!!! 
 
En op je vraag van het op Facebook zetten zeg ik ja, ook al ben ik geen fan van het fenomeen Facebook-:) 
Maar ik begrijp dat het voor Present belangrijk kan zijn om ieder project in beeld te brengen. 
Maar...nét zo, of mss nóg wel belangrijker, vind ik het voor de jongens. Die hebben zó hard gewerkt en van 
mij mogen ze dat de wereld kundig maken!!! 
 
En dat ik dan toevallig ook op de foto sta vind ik niet ze erg in deze. Ook hier weer: ik gun hun ook de 
groepsfoto op Facebook!!! 
 
En of ik moe was? 
Oh-boy, oh-boy...... 
Zegt voldoende denk ik-:) 
 
De zon scheen vandaag in m'n huisje.... 
Wat ziet het er allemaal fantastisch uit. 
Nogmaals: ik ben er héél erg blij mee!!!!  
 

Project combigroep: opruimen en schoonmaken bij alleenstaande vrouw met een 

alcoholprobleem.  

Reactie Maatschappelijke organisatie:  

Cliënte is zich er weer bewust van dat derden willen bijdragen aan het welzijn van haar. Ze heeft nooit 

iemand toegelaten en doet dat nu wel en merkt daardoor ook dat het iets kan opleveren. Ze heeft 

openlijk gedeeld wat er gebeurd is en leert om te gaan met eerdere schaamtegevoelens, haalt door 

dit soort situaties zelf het taboe er af. 

 

Project kerkgroep: Tuin opruimen, snoeien en straten. Reactie vrijwilliger: 

Denk je dat het relevant was dat jouw groep deze hulpontvanger(s) heeft geholpen? Waarom? 

 De hulpverlening in de tuin geeft haar de mogelijkheid om buiten te zitten.  

De aandacht voor haar deze dag was misschien wel het belangrijkste.  

 

Wat is je het meest bijgebleven van het project?  

Dat haar oudste kinderen niet thuis konden wonen. 
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  Colofon 
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