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‘Als makelaar in sociale betrokkenheid wil Present Noordwest Friesland samen bouwen aan een 
maatschappij die naar elkaar omziet. Door het organiseren van projecten en ontmoetingen tussen 

groepen vrijwilligers voor mensen met onvoldoende netwerk, onvoldoende geld en/of 

onvoldoende gezondheid in Harlingen en de Waadhoeke’ 
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1 Voorwoord  

 

We kijken terug op het 4e jaar van Stichting Present Noordwest Friesland.  We hebben een 

bewogen jaar achter de rug met groei en ontwikkelingen. We  kijken met volle tevredenheid terug 

op het afgelopen jaar.  Er is zoveel in beweging gezet in onze regio Noordwest Friesland.  

Er hebben zich in totaal 44 groepen (30x een project met 1 groep, 3x met 2 groepen, 1x 3 groepen, 

1x 5 groepen) ingezet in 35 projecten (11 sociale projecten en 24 praktisch projecten). Er waren 10 

jongerengroepen. Er zijn 10 gezinnen praktisch geholpen. Er zijn 27 winterpakketten uitgedeeld aan 

gezinnen, alleenstaanden en statushouders, 2 kinderen konden op zomervakantie.  We hebben  

vrouwenochtenden georganiseerd met allochtone en autochtone vrouwen. Er zijn 4 scholen 

betrokken geweest en 9 stagiaires ( 1 HBO, 2  MBO en 6 VO). Er zijn 2 partners, een platina en een 

bronzen en er zijn vijf projecten uitgevoerd door bedrijven. En in totaal zijn er bijna 400 nieuwsbrief 

lezers. In totaal zijn er 285 vrijwilligers actief geweest, waarvan 18 op structurele basis, samen 

hebben die meer dan 2000 uren vrijwilligerswerk gedaan.  

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.  Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die op welke 

wijze dan ook betrokken is geweest in 2019. 

Anja Schilder, Algemeen Coördinator Present Noordwest Friesland            
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2. Organisatie 

 

Het hoofdkantoor van Present Noordwest Friesland is in Harlingen, in Franeker is er ook een 

ruimte waar we kunnen werken. Beide kantoren huren we van de Heilige Jacobusparochie 

Noordwest Friesland. We zijn erg blij met deze samenwerking en de ruimte die we hebben.  

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 2019 is Annet Oving afgetreden als secretaris, deze functie is vacant. 

En we hebben afscheid genomen van onze projectcoördinator Gea Smits. 

De huidige samenstelling van het bestuur en het operationeel team is als volgt: 

Het bestuur  

Dhr. Gert Hegge   Voorzitter  

Mw. Mounira Sleiman   Vicevoorzitter/ ondersteuning OT team 

Mw. Annet Oving   Secretaris (afgetreden november 2019)  

Dhr. Henk Brander   Algemeen bestuurslid 

Dhr. Jelmer Broersma    Penningmeester 

 

Operationeel Team coördinatie 

Anja Schilder     Algemeen coördinator  

Anita Beenen    Projectcoördinator  

Harmke Lagerwaard    Projectcoördinator 

 

ICT/web beheer/computers 

Nellie Schaafsma    Website, Facebook 

Wim Eppinga     Computerbeheer 

Wesley Eppinga    Computers, software 

Johannes Wagenaar   Computers, software 

 

Groepenbegeleiders Flexgroepen 

Koert Bos   

Erik Hagg   

Wim Van der Molen  

Wim Tuma    

     

Ondersteunende diensten 

Suzanne de Jong    Grafische ondersteuning  

Manda Hoogstra    Ondersteuning P&O 

  

Sandra van der Schaaf   Koffieochtend/activiteiten statushouders 

 

 

De stichting heeft een groep van vaste (flex) vrijwilligers in Harlingen en Waadhoeke die samen met 

de groepenbegeleiders, bewoners van het AZC Sint Annaparochie en statushouders praktische 

klussen uitvoeren. 
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3. Ontwikkelingen 

 

In 2019 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. 

We raken steeds bekender in de regio Harlingen én Waadhoeke. Groepen die elk jaar weer 

terugkomen en een betere samenwerking met maatschappelijke organisaties. We krijgen steeds 

duidelijker wat onze positie is en waar we kunnen aanvullen. Wanneer Present in beeld komt en 

wanneer we moeten doorverwijzen naar andere organisaties. 

Er is altijd geld nodig 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 de komende drie jaren blijven ondersteunen.  

Verder hebben we steun ontvangen van bedrijven, kerken, de bouwvereniging en andere gulle 

gevers. Door een bijzondere gift van Rederij Doeksen is er een extra impuls gekomen om op de 

eilanden Vlieland en Terschelling contacten te leggen.  

 

Operationeel team 

In het operationeel team is er financiële ruimte gekomen voor uitbreiding van het aantal betaalde  

uren. Voor de algemeen coördinator 16 uren, voor de projectcoördinatie 6 uren en twee 

medewerkers kregen een vrijwilligersvergoeding.  Alle andere mensen die betrokken zijn in het 

bestuur, operationele team en ondersteunende diensten zijn vrijwilligers. 

Presentaties   

Er zijn diverse ontmoetingen en presentaties geweest: 

• Bruggenbouwers 2018  

• Ontmoeting & presentatie in Harlingen en Franeker  

• IDO Waadhoeke  en Harlingen 

• CDA Harlingen  

• Klaarkampster Weeshuis  

• Week Zorg en welzijn  

• Afscheid Gea Smits en Annet Oving 

 

https://www.rederij-doeksen.nl/
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Nieuwsbrieven 

In januari, maart, juli en december zijn er nieuwsbrieven verstuurd naar 392 abonnees en in 

november de uitnodiging voor ontmoeting en presentatie. 

Bruggenbouwers 

In februari is er een afsluitende activiteit en terugblik  geweest met alle bruggenbouwers van 2018.  

 
 

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 drie trainees betrokken geweest. En 

er is een pilotgroep van stagiaires van RSG Simon Vestdijk gestart bij Present.  

 

    

RSG Simon Vestdijk Harlingen 

In november is een pilot project gestart, waarbij een groep leerlingen van het RSG de 

maatschappelijk stage van 30 uur per leerling bij Present Noordwest Friesland doorloopt. De 

leerlingen hebben praktische en sociale projecten gedaan. Het project loopt tot april 2020.   

 

Ontmoeting & integratie  

Door een subsidie van het Iepen Mienskipfonds is er een project ontstaan “Ontmoeting en 
integratie”, waarbij we maandelijks allochtone vrouwen en autochtone vrouwen in Franeker en 
omgeving samen brengen d.m.v verschillende activiteiten. Dit project loopt tot april 2020. 

 

 

 

https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/aanmelden/bruggenbouwer/
https://stichtingpresent.nl/hoe-werkt-present/maatschappelijke-diensttijd-jong-present/
https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/mienskipsfonds
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/nieuws/4481/
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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 om het voortbestaan van de 

stichting te waarborgen.  

   

Klaarkampster Weeshuys 

 

Voor vier jaar heeft het Klaarkampster Weeshuis een financiële toezegging gedaan. De bijdrage 

wordt besteed ten behoeve aan projecten met gezinnen en kinderen. 

 

 

NL Doet 

 

Op 15 en 16 maart hebben we onze krachten gebundeld met het Oranjefonds. In 2019 zijn er 

meerdere praktische en sociale projecten uitgevoerd in de regio: 

• Lionsclub Tjerk Hiddes Harlingen; tuinklus in St Annaparochie 

• Lionsclub Tjerk Hiddes Harlingen; schilderproject in Dronrijp 

• Groep vrouwen; schoonmaakproject Harlingen 

• Einstein klas AMS; sociaal project in het Botniahuis in Franeker 

• Roc Friese Poort Helpende Zorg en Welzijn; sociaal project in de Westerpoort in Franeker 

• 5 jongeren; sociaal project in Saxenoord in Franeker 

• Groep vrijwilligers; verven en sauzen van hal, trapopgang en overloop in Achlum 

• Rotary Franeker; opknappen woonhuis groot gezin in st Annaparochie 

• Twee vrijwilligers plaatsen van een hekje in Dronrijp 

 

 

 

 

 

 

https://www.harlingen.nl/
https://www.waadhoeke.nl/
http://www.klaarkampsterweeshuis.nl/
https://www.oranjefonds.nl/nldoet
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Partners  

Er zijn twee bedrijven die partner van Present Noordwest Friesland zijn geworden:  

• Bronzen partner  GJIZ, sociale media uit Franeker 

• Platina partner Vermilion Energy uit Harlingen 

 

      
 

"Wij vinden 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... Met de jaarlijkse 

ondersteuning kunnen er blijvend vrijwilligersprojecten georganiseerd worden." 

GJIZ - Sociale Media Support uit Franeker 

 

  
 

Vermilion Energy is tevens landelijk partner geworden voor de  komende vier jaar. Voor Present 

Noordwest Friesland betekent het dat de medewerkers van Vermillion Energy elk jaar projecten 

uitvoeren. De samenwerking komt voort uit het community programma  ‘ways of caring‘. 
 

Thanks and giving away 

Dit jaar hadden we geen project ‘Kerstengel’ maar zijn er 27 Kerstpakketten samengesteld en 

uitgereikt door medewerkers van Vermilion Energy. Dit vond plaats tijdens een sociale ontmoeting 

in het station Harlingen met muzikale ondersteuning van Tjeerd Abma. 

 

 

 

 

 

  

https://en.vermilionenergy.nl/our-responsibility/community-investment/community-investment.cfm
http://tjeerdabma.nl/Nieuws.htm
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/nieuws/1e-bronzen-partner-gjiz/
https://www.gjiz.nu/
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/steun-ons/
https://www.vermilionenergy.nl/
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Samen Ouder worden 

Een landelijke subsidie maakt het mogelijk om het project ‘Samen ouder’ worden vorm te geven. 
Het is een zelfstandig programma in het kader van het Programma Langer Thuis van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen 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.  

Harmke Lagerwaard is projectmedewerker voor het nieuw initiatief ‘Samen Ouder Worden’. 

 
Waadhoeke Nee tegen eenzaamheid 

 

Samen met 35 andere maatschappelijke en professionele organisaties heeft Present NWF het 

manifest ondertekend en is zodoende partner geworden van de werkgroep ‘Een tegen 

eenzaamheid Waadhoeke’. Doel is de eenzaamheid tegen te gaan, d.m.v. samenwerking en 

verschillende activiteiten te ontplooien.  

 
 

Zomervakantie kinderen 

Voor 2 kinderen uit verschillende gezinnen is het mogelijk gemaakt om op zomervakantie te gaan. 

Mede mogelijk gemaakt door Humanitas en Rotary Harlingen. 

 

 

https://www.nov.nl/samenouderworden/over/default.aspx
https://zegneetegeneenzaamheid.nl/
https://www.humanitas.nl/
https://www.rotaryharlingen.nl/over-ons
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4. Kerncijfers 2019 

 

Aantal groepen:      44 

Aantal winterpakketten:   27 

Aantal praktische projecten:    24 

Aantal sociale projecten:     11 

Aantal vrijwilligers:     265 

Gemiddeld aantal vrijwilligers uren:    4,6 per project 

Gem. aantal vrijwilligers per project:  7.6 

Totaal aantal vrijwilligersuren projecten: 1219 

Kerngroep: OT/bestuur/vaste vrijwilligers:  18 

Totaal aantal vrijwilligersuren kerngroep:  800       

 

Aantal bereikte hulpontvangers 

Sociale projecten: 477 

Praktische projecten: 37 

Gezinnen:  10  

 

Waar komen de groepen vandaan?  

We onderscheiden daarbij de volgende groepen: kerken, bedrijven, scholen, gezinnen,  combi-

groepen, asielzoekers en andere netwerken.  

Verdeling herkomst groepen 

Bedrijf:  5 

Combigroep: 11 

Kerk:  1 

Overig:  4 

School:  8 

Service clubs: 6 

 

Verdeling leeftijdscategorie 

Jongeren (18-26) >  18%  

Kinderen (tot 12) >    2% 

Senioren (65+)  >    5%   

Tieners (13-17)  >  11%   

Volwassenen (27-64) >  64% 

Welke praktische projecten zijn er uitgevoerd?  

Er is geschilderd, schoongemaakt, opgeruimd, verhuisd, geklust en georganiseerd. En er zijn 

verwaarloosde tuinen opgeknapt.  

Woningen per corporatie: 

Accolade:   2 

De Bouwvereniging:  9 

Wonen Noordwest Friesland: 11  

 

 

https://host.landmerc.nl/applicatie/index.cfm?fuseaction=beheer_intranet.pagina_details&ipa_id=13018&ipa_uuid=2751C797-9E47-4637-A2FDD6453E401401
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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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. Met de andere wooncorporaties zijn we nog in gesprek. 

 

 

Kamer voor    Kamer na 

    

   
 

 

 

Tuin voor   Tuin na 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.debouwvereniging.nl/
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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 bijeenkomsten bijgewoond bij de diverse platforms zorg en welzijn in Harlingen 

en Waadhoeke. Er is een belangrijk samenwerkingsverband ontstaan tussen de Skûle, Humanitas, 

AZC Sint Annaparochie en het steunpunt vluchtelingen, de klussenbus Nieuw Zuid en Seun en steun 

Harlingen. Hierbij wordt er samengewerkt rondom praktische klussen, bijvoorbeeld tuinverzorging 

en verhuizing, waarbij we gebruik maken van de inzet van asielzoekers en statushouders. 

 

Maatschappelijke organisaties waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt: 

● AZC St Annaparochie  

● 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 

● Van Hien zorg 

● De Batting Harlingen 

● De Spiker Harlingen 

● Ethiekwijzer 

● NAH zorg 

● Thuiszorg Palet 

● Wil ambulante ondersteuning 

● Caritas Harlingen/Franeker 

● IDO Harlingen/Franeker 

● Nieuw Zuid Harlingen 
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6. Financiën 

 

De eerste 3 jaar was de financiering gedeeltelijk gedekt door landelijke fondsen waarmee Present 

Nederland afspraken mee heeft gemaakt. In 2018-2019 zijn er contacten gelegd met verschillende 

partijen om financieel bij te dragen zoals de woningcorporaties, bedrijven en kerken (Caritas). Zo 

krijgen we giften van diverse kerken en andere organisaties. Zowel de gemeente Harlingen, 

gemeente Waadhoeke en de stichting Het Klaarkampster Weeshuis hebben het mogelijk gemaakt 

dat we als stichting bestaansrecht hebben. Het financiële boekjaar loopt van 1 april 2019 tot en met 

31 december 2019. Vanaf 2020  starten we met een boekjaar van 1 januari t/m 31 december 2020. 

 

Financieel overzicht 3e projectjaar: 1 april 2018 t/m 31 december 2019.  

 

Inkomsten  Uitgaven  

Subsidies/bijdrage 
 

Gemeente Harlingen 

Gemeente Waadhoeke 

Bouwvereniging 

Landelijke fondsen 

20.640,00 

 

Directe kosten 
Projectmateriaal 

afdracht 

4.673,00 

 Giften 
-kerken 

-bedrijven 

 

14.073,70 

 

  

 

Kantoorkosten 
Huur 

Pr/presentatie 

Automatisering 

Accountant 

Overig  

8496,00 

  

 

 

 

Personele kosten 
Salaris 

Sociale asten 

verzekeringen 

Stage- vrijwilligers 

23.531,00 

totaal 34.713,70  totaal 36.700,00 

  Netto resultaat 1986.30 

 

*Dit is het voorlopige financiële overzicht in afwachting van het accountantsrapport. Dat t.z.t.  

gepubliceerd op de website.  
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7. Impact Present 
 

“Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende 

problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet waar te 

beginnen. Door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten, krijgt Present 

het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties.” 

Dat is één van de conclusies van het Instituut van Publieke Waarden in haar rapport ‘Presenting: 
Present’. De onderzoekers constateren dat Present projecten verdere escalatie van een situatie 

kunnen voorkomen doordat zij aansluiten bij de meest zichtbare en praktische problemen. Dat 

schept ruimte voor de aanpak van andere problematiek, hetgeen regelmatig leidt tot het 

voorkomen en verminderen van zorgkosten. “Present maakt daarmee het vrijwilligerswerk van de 

toekomst” is de slotconclusie van de onderzoekers. 

 

   

Hulpverlener  Heel mooi dat ze met veel inzet de klus hebben geklaard. Ze zijn niet eerder 

weggegaan voordat alles gedaan was, super! Ze waren vriendelijk en mevrouw voelde zich met 

respect behandeld. Fantastisch gedaan! 

Hulpvrager  Ik werd op een vriendelijke en respectvolle manier benaderd. Het was heel relaxed. Ik 

kreeg niet het gevoel gekregen dat de groep me als ziek persoon zag. Heb er een heel positief 

gevoel aan over gehouden en het resultaat is mooi. 

Vrijwilliger schoonmaakproject  Ik schrok eerst wel hoor wat ik zag, wat ik nooit laat merken aan 

de hulpontvanger. Dan denk je, hoe kan het dat je het zo ver kan laten komen, Maar ik heb ook 

bewondering dat ze dan toch inzien, dat het zo niet meer verder uit de hand uit zal lopen, ook 

omdat er gelukkig ook andere instanties zijn, die zich nu over deze hulpontvanger ontfermen. 

Sociaal project Westerpoort door jongeren Friese Poort Door een simpele activiteit op de 

huiskamers konden de hulpverleners in contact komen met de bewoners van Westerpoort en 

gesprekken aangaan. Na de gedane activiteit hebben sommige groepen nog spelletjes gedaan op 

de huiskamer en dit vonden de bewoners erg fijn. Het ontmoeten van jongeren door onze 

bewoners is heel fijn. Het project hebben we als zeer positief ervaren!! 

Groepenbegeleider Koert met project vrijwilligers AZC De interactie tussen groep en ontvanger 

was goed (men raakte in gesprek over elkaars achtergrond) ook werd de hulpontvanger gevraagd 

contact met de buren te zoeken (ivm een extra trapje), dit contact was er nog niet. 

 

http://www.publiekewaarden.nl/
http://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def/1
http://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def/1
https://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/aanmelden/als-groep/
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Colofon 

 

Stichting Present Noordwest Friesland 

Kantoor Harlingen 

Zuiderhaven 75 

8861CM Harlingen 

 

Email:       info@presentnwf.nl 

Website:       www.presentnwf.nl 

Facebook:  https://www.facebook.com/StichtingPresentNWF/ 

Telefoon:  06-57645837 

IBAN: NL32 ABNA 0426948394 

t.n.v. Stichting Present Noordwest Friesland 

KVK: 65273788 RSIN/Fiscaal nummer: 856046930 

 

Present in beeld 

 

 
 

mailto:info@presentnwf.nl
http://www.presentnwf.nl/
https://www.facebook.com/StichtingPresentNWF/
https://www.facebook.com/StichtingPresentNWF/
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Present in Beeld  

 

 
 

 

https://www.facebook.com/StichtingPresentNWF/

