Ons werk was niet mogelijk zonder ons
operationeel team. Zij hebben het afgelopen
jaar veel vrijwilligersuren geïnvesteerd in het
werk van Present Oldebroek. Ons operationeel
team bestaat uit:

Jaaroverzicht 2017

Inkomsten en uitgaven 2017
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inkomsten en uitgaven. Een
uitgebreide verantwoording is te lezen in ons volledige jaarverslag.

• Ruth van Amerongen | Groepenbegeleider
• Eduard Meijer | Groepenbegeleider
• Job Dam | Groepenbegeleider

Inkomsten 2017
(in euro’s)

gemeente
bedrijven
particulieren
kerken 		
onbestemd
Totaal inkomsten

10.250
1.219
100
2.833
3.500
14.402

Uitgaven 2017
(in euro’s)

projecten 		
afdracht present ned.
pr en drukwerk		
Bestuur en verzekeringen
kantoorkosten		
Totaal uitgaven 		

16.147
1.750
428
532
345
19.202

• Bennie Knol | Groepenbegeleider
• Gert Zielhuis | Groepenbegeleider
• Rianne Verweij l Presentnet
• Herwin Huizer | Websitebeheerder

“Wat een verrassing!
Fijn dat er aan ons
gedacht wordt.”

CONTACT

en nieuwsbrieven

Stichting Present Oldebroek
Coördinator stichting:
Mirjam Prins-Tjebbes
Postadres
Eekhoornlaan 35
8091 AK Wezep
06-48687003
info@presentoldebroek.nl
www.presentoldebroek.nl
stichtingpresent.oldebroek

Afgelopen jaar hebben we
geen subsidie meer gekregen.
Onze inkomsten zijn daardoor
gedaald en dus moeten we
onze reserves aanspreken.
Uw financiële steun is dan
ook zeer welkom.

Meer lezen? Ga dan naar
www.presentoldebroek.nl
voor ons complete jaarverslag.

1215 projecturen
323 vrijwilligers
50 projecten door:
Kerken
Scholen
Muziekkorps
Vriendengroepen
Individuen
Ambassadeurs en bestuur
Bedrijven

1.

Trots op 323 vrijwilligers!

Het was weer een bijzonder jaar! In 2017:

In 2017 zijn er opnieuw veel mooie
projecten gerealiseerd en bijzondere
ontmoetingen tot stand gekomen
door het werk van Stichting Present
Oldebroek. Dit was niet mogelijk geweest
zonder de vele vrijwilligers die zich in
2017 hebben ingezet. Iedereen bedankt!

... heeft groep

Timotheüsschool uit Oldebroek
de eindmusical opgevoerd bij De
Hullen, omdat ze iets wilden doen aan de
eenzaamheid onder ouderen.
Wat een top idee!
... hebben wij meegedaan aan de

Door de projecten die we mogen
uitvoeren, wordt onze Stichting steeds
meer een begrip in de gemeente
Oldebroek.
Wij zien 2018 met vertrouwen
tegemoet. Wij blijven werken aan een
gezonde, solide en financieel duurzame
organisatie, zodat wij de beweging
kunnen uitbouwen waarbij steeds meer
mensen het als vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien.

2.

8 van de

‘Prijsvraag tegen eenzaamheid’
van de gemeente Oldebroek. Wij
wonnen de aanmoedigingsprijs van

250 euro met een plan om eenzame

ouderen en de buurt middels een maaltijd
samen te brengen.

Raghnild Hullegie
activiteitenbegeleidster woonzorgcentrum Het Baken – locatie De Hullen

“De ouderen zie je stralen als de kinderen binnenkomen. Het
onderlinge contact, de wisselwerking tussen oud en jong en de
verhalen die dan loskomen: heel waardevol!”

... hebben

323 vrijwilligers

zich in totaal 1.215 uur ingezet
voor een ander. De economische
waarde van dit vrijwilligerswerk (bij een
uurtarief van € 30,-) vertegenwoordigt een
bedrag van ruim € 36.000,- .

.... was de jongste vrijwilliger die zich voor
Present Oldebroek inzette 8
oudste maar liefst 71

jaar.

jaar en de

... hebben wij, samen met de gemeente
Oldebroek, weer verder gewerkt aan het
Sociaal Activeringsproject voor langdurig
werklozen.

... is er weer volop samengewerkt
met diverse formele zorg en

... hebben wij voor de derde keer

informeel ondersteunende

mogen helpen bij de organisatie van

organisaties. Ook was Present Oldebroek
betrokken bij ‘Oldebroek voor Mekaar’, het

Samen Kerst Wezep. Veel vrijwilligers
kwamen in actie. Meer dan 10 projecten

‘Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek’

werden gerealiseerd in alle woonkernen

en ‘Noordwest Veluwe Verduurzaamt’.

van de gemeente Oldebroek.

... mochten wij onder andere de tuin
van meneer (89) en mevrouw Berk (82)
opknappen. “Wij zijn heel dankbaar
dat voor ons vreemde mensen zomaar
vrijwillig onze tuin hebben opgeknapt. Wij
krijgen van ons bezoek steeds weer te

... bestond ons bestuur uit drie
personen, Wim Junte, Aad Cornet
en Anne Vierhuis. Dat is eigenlijk te weinig dus
voor het nieuwe jaar is versterking

welkom! Wie meldt zich?

zeer

horen dat het er zo mooi uitziet. Tuinieren
lukt ons gewoon niet meer, maar de hulp
van Present is een prachtige oplossing!”

2.

