NONSTOP PRESENT
23 en 24 mei waren de
landelijke 'Nonstop
Present' dagen waar
Present Oldebroek samen
met Present Elburg aan
heeft deelgenomen: 24
uur achter elkaar projecten
uitvoeren en hiervoor
gesponsord worden om zo
het werk van Present
mogelijk te kunnen blijven
houden. Het waren 24
bijzondere uren waarbij de
coördinator, onze ambassadeurs (waaronder
burgemeester Hoogendoorn), het operationele

team en andere vrijwilligers zich actief hebben
ingezet. Met elkaar
mochten we een prachtige
actie neerzetten wat ons
als stichting weer deed
ervaren waarom we het

allemaal ook al weer doen.
En, heel fijn, het leverde
een mooi bedrag op voor
onze stichting. In 2015
komt er zeker weer een
Nonstop Present.

Wij geloven in een gemeente Oldebroek
waar mensen er zijn voor elkaar ...

Jaaroverzicht Stichting Present Oldebroek
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elkaar verbinden.

PRESENT OLDEBROEK IN 2015

CONTACT

Het komende jaar hopen
we dat we als stichting
een rol van betekenis
mogen blijven spelen in de
gemeente Oldebroek.
Door individualisering van
de maatschappij merken
we dat steeds meer
mensen in een sociaal
isolement komen. Soms
schrikken we ervan
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hoeveel mensen, ook in
onze gemeente, leven aan
de armoedegrens. Een
groep die vaak geen
netwerk heeft om op terug
te vallen. Wat is het dan
fijn dat er mensen zijn die
zich voor deze mensen
willen inzetten.

Wij hopen ook in 2015
deze beide groepen,
hulpgever en hulpontvanger in de gemeente
Oldebroek met elkaar in
contact te kunnen
brengen.

MISSIE
Stichting Present
Oldebroek wil een brug
slaan tussen mensen
die iets te bieden
hebben en mensen die
daarmee geholpen
kunnen worden.

Doen zij dat
vrijwillig?
(Reactie buurtbewoner
Spoorlaan Wezep kijkend naar
de vrijwilligers die het
zwerfafval uit de groenvoorziening aan het weghalen zijn).
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VRIJWILLIGERS

DOE OOK MEE IN 2015
Ontdek hoeveel plezier het geeft om
samen met je vrienden, familie of
voetbalteam/sportploeg een ander te
ontmoeten en te helpen.
Present Oldebroek helpt je graag bij het
vinden van een vrijwilligersproject. Voor ons
is het dé uitdaging om op basis van jullie
aanbod een project te organiseren dat bij
jullie past en betekenis heeft voor een
ander. Ontdek hoe je door als groep een
ander centraal te stellen elkaar op een
andere manier leert kennen.

2014; EEN BIJZONDER JAAR!
2014 was een jaar met bijzondere momenten. Wij
konden met hulp van veel vrijwilligers meer dan 60
projecten realiseren, waardoor er een groot aantal
bewoners van onze gemeente geholpen zijn! Er zijn
met hulp van Present Oldebroek mensen verhuisd,
tuinen aangepakt, straatjes gelegd, muren gesausd
en behangen, woningen opgeruimd en talloze kleine
klusjes in en rondom huizen uitgevoerd. En dan zijn
er nog de vele sociale activiteiten die er voor
zorgden dat een gewone dag er één met een
gouden randje werd. Iedereen die heeft
meegeholpen: heel hartelijk dank!
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PROJECTEN,
10 PRAKTISCH,
8 SOCIAAL,
14 BEIDEN,
30 PILOT
GEMEENTE
‘OLDEBROEK
PRESENT’

PRESENT IN DE PRAKTIJK

2014 IN VOGELVLUCHT

Elke keer weer worden wij verrast door de reacties van hulpgevers en hulpontvangers.
Het is bijzonder om te merken wat een project losmaakt. Enkele van die reacties willen
wij u niet onthouden:

Dit jaar heeft voor het
eerst een voetbalelftal zich
ingezet voor Present
Oldebroek. Het eerste
elftal van VSCO'61 is aan
de slag geweest bij
Zorginstelling Het Baken.
Op locatie De Hullen
hebben ze tuin- en
schoonmaakwerkzaamheden verricht en is er
gewandeld. Het was een
bijzondere middag voor
zowel de spelers als de
bewoners.

“Nooit gedacht dat
nagels lakken
zoveel kan betekenen voor een
ander.”
(Tiener van tienergroep
AdFontes op bezoek bij
Careander).

Wat jullie doen
maakt een verschil
voor onze
bewoners maar
doet mij en al mijn
collega’s ook heel
veel.
(Werkneemster
Philadelphia, Het
Kooiveen).

Een enorme klus
wat deze groep
heren voor mijn
cliënt heeft
gedaan, opgeruimd is haar tuin
en opgeruimd is
haar humeur! Zij is
enorm dankbaar.
(Lizet Klein Nagelvoort,
stichting WIEL).
PRESENT
AMBASSADEURS
We willen graag dat nog
meer mensen horen over
het werk van onze
Stichting. Onze ambassadeurs helpen ons
hierbij. Op dit moment
zijn onze ambassadeurs:
Adriaan Hoogendoorn,
Jan Smit, Peter
Hartkamp, Ben Kanis,
Bert Schipper en Nanne
Schoonhoven.

In november mochten we een toezegging voor een bijdrage van het Rabofonds
ontvangen. We hebben de wens om ons als Stichting naar buiten toe nog beter
te kunnen presenteren. Met informatiemateriaal over de Stichting, een banner
voor bij stands, maar ook door de vrijwilligers die voor ons aan het werk zijn
bijvoorbeeld een veiligheidshesje te kunnen geven. Zo kunnen de vrijwilligers
een verlengstuk worden voor onze Stichting en veilig aan het werk. Dankzij de
gift van het Rabofonds kunnen wij onze wens realiteit laten worden!
In mei kregen wij een deel van de opbrengst van de Contour Stadium Run. Super
fijn, want zonder financiële steun kunnen wij ons belangrijke werk niet blijven
doen. Helpt u ons ook? Word Vriend van Present! We zijn blij met elke gift!

In september is Present
Oldebroek een samenwerking aangegaan met de
Gemeente Oldebroek.
Idee is om langdurige
werklozen in te zetten

INKOMSTEN 2014
IN EURO’S

BESTEDINGEN 2014
IN EURO’S

voor projecten die
aangemeld zijn bij onze
stichting. Door deze
samenwerking kunnen wij
bij maatschappelijke
organisaties langdurige
inzet waarborgen. Een
voorbeeld is het Kluss’n
café in De Hullen. Het
café waar senioren uit de
gemeente Oldebroek
terecht kunnen voor kleine
reparaties aan elektrisch
apparatuur. De werklozen
werken met veel enthousiasme mee aan dit project
en komen hierdoor hoger
op de participatieladder. In
2015 gaan wij dan ook
door met deze samenwerking.

Zaterdag 22 en 29
november stonden in het
teken van de tijdcollecte
die gehouden is in de
Geloofsgemeenschap
Luctor et Emergo
Oldebroek en Elburg. 140
deelnemers hebben in de
omgeving 15 projecten
uitgevoerd. Bijzonder dat
zoveel mensen bereid zijn
een deel van hun zaterdag
vrij te maken om anderen
te helpen.

FONDSEN
SUBSIDIE GEMEENTE
PARTICULIERE BIJDRAGE
KERKEN
BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

17.500
13.500
2.139
3.021
1.148

TOTAAL INKOMSTEN

37.308

PROJECTEN
BIJDRAGE PRESENT NED.
OVERIGE

17.150
5.900*
1.158

RESERVERING VOOR 2015

13.100**

TOTAAL BESTEDINGEN

37.308

*inclusief afdracht 2013
**Euro 8.000 is bestemd voor werklozenproject 2015

