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Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inkomsten en uitgaven
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Inkomsten en uitgaven 2021 

Inkomsten 2021

(in euro’s)

Uitgaven 2021

(in euro’s)

Meer weten? Ga dan naar www.presentoldebroek.nl

Present Oldebroek heeft naast  

haar coördinator ook diverse  

vaste vrijwilligers. Deze stellen  

wij graag aan u voor: 

Het bestuur bestaat uit: Wim Junte 

(voorzitter), Aad Cornet (algemeen 

lid), Ben Kanis (bedrijven) en Wim 

Hamelink (penningmeester). Het 

Operationeel Team bestaat uit: Eduard 

Meijer, Job Dam en Bennie Knol 

(groepenbegeleiders), Gerrie Meijer 

(kantoorwerkzaamheden) en Miron 

Vierhout (website en PR). Het Flexteam 

bestaat uit: 10 mannen en vrouwen 

die ingezet kunnen worden voor kleine 

praktische hulpaanvragen. En onze 

ambassadeurs zijn: Jan Michiel de Groot, 

Jan Smit, Nanne Schoonhoven, Peter 

Hartkamp en Tanja Haseloop-Amsing.

Stichting Present Oldebroek

Coördinator stichting:

Mirjam Prins-Tjebbes

Postadres

Jan Schoutenstraat 5

8091 WR Wezep

06-48687003

info@presentoldebroek.nl

www.presentoldebroek.nl

stichtingpresent.oldebroek

presentoldebroek_

Sociale activering gem. Oldebroek  10075

Woning Bouw Verenigingen   750

Present Nederland  1100

Project Klein Gebaar   1389

Bedrijven  2998

Particulieren 100

Kerken 3200

Sinterklaasactie  5355

Totaal inkomsten  24967

Kantoorkosten  160

Bijdrage Present Nederland  1876

Administratieve bankkosten                   1332

Operationele kosten projecten  388

Bestuurskosten en Pres-dagen  318

Onvoorzien (Arbo ziekte beg.)  1216

Bestuursaansprakelijkheidsverz.             183

PR en drukwerk, vrijw. vergoed. 225

Loonkosten coordinatoren  17159

Financiele lasten  

Pensioen/PAWW/Arbodienst       3806

Belastingdienst loonheffing                    8274
Totaal uitgaven                                   34937

Resultaat negatief*         9970 Jaaroverzicht 2021

358 vrijwilligers

35 projecten door:
Kerken

Tieners

Basisschoolleerlingen

Rotary Club

Flexteam

Individuen

“ De klus is supergoed 
uitgevoerd. Het biedt  
weer ruimte en perspectief 
voor de toekomst.” 

Agnes Fidder EBC Zorg

1523 hulpontvangers

905 projecturen
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2.

Doordat de corona pandemie ook 

dit jaar grote impact op ons werk 

heeft gehad stonden wij wederom 

voor mooie uitdagingen. De eerste 

maanden moesten alle reguliere 

projecten worden geannuleerd en 

na een zomer vol mogelijkheden 

haalde het virus ons in de herfst 

en winter weer in. Veel vrijwilligers 

konden hierdoor niet of later aan de 

slag en hulpontvangers hebben niet 

of later de hulp kunnen krijgen waar 

behoefte aan was. 

In 2020 is in samenwerking met 

de gemeente Oldebroek en het 

PIO (vrijwilligers organisaties in de 

gemeente Oldebroek), Oldebroek 

Corona Hulp (OCH) opgezet. Om 

corona gerelateerde hulp aan te 

kunnen bieden. Present Oldebroek 

had hierin de coördinerende taak 

op zich genomen en ook in de 

eerste maanden van 2021 hebben 

wij hierdoor nog veel mensen 

met elkaar in verbinding kunnen 

brengen. Daarnaast werd in 2021 

duidelijk dat Willeke Pieters-

Kroese haar taak als coördinator 

niet meer op zich kon nemen door 

langdurige ziekte. Haar vervanging 

was in handen van Mirjam Prins-

Tjebbes en wij zijn blij dat zij 

zich opnieuw aan onze stichting 

heeft willen verbinden in een vast 

dienstverband.

Om ons prachtige werk te kunnen 

blijven doen zijn we afhankelijk van 

giften, partnerships en initiatieven. 

Wij danken daarom de gemeente 

Oldebroek, fondsen, de kerken, 

particulieren en onze donateurs  

voor financiële ondersteuning.

.... door OCH zijn er 85 vrijwilligers  

ingezet en zij hebben samen  

406 hulpontvangers bereikt

... mochten we, dankzij het Sociale 
Activeringsproject van de gemeente 

Oldebroek, weer verschillende 

mensen laten ervaren hoe het is om 

deel te nemen aan de maatschappij 

... is het Flexteam meerdere malen bij kleine 

praktische klussen ingezet. Hierdoor kan er 

heel snel hulp worden geboden aan mensen 

met een klein netwerk 

... zijn in samenwerking met Present Elburg 

en de Rotary Club Oldebroek-Elburg 

200 ontbijtpakketten uitgedeeld door 36 

vrijwilligers

... hebben we ook dit jaar weer 

een Sinterklaasactie gehouden 

om extra inkomsten voor de stichting 

te genereren. Dit jaar konden er ook puur en 

melkchocoladeletters worden besteld

... is nét voor de Lockdown toch 

 Samen Kerst doorgegaan

... zijn er 330 lichtjes door 40 vrijwilligers 

rondgebracht en werd er een radio 

uitzending live gepresenteerd op 18 

december

... is er opgeruimd, opgeknapt en getuinierd

... is er een high tea verzorgd voor de 

cliënten van Careander afdeling Veldheem 

in Wezep

... zijn er 500 tulpenbollen bij het 

Kooiveen in Oldebroek geplant

... is er een Samen Kerst film vertoond 

in vele huiskamers van zorginstellingen 

en via de LOCO. Deze film kwam tot stand 
door enthousiaste medewerking van wel 100 

vrijwilligers, jong en oud die kerstliederen 

hebben gezongen, en gemusiceerd.

Wij hebben hiervoor een beroep mogen 

doen op Zwiertje Nagelhout, die voor ons  

op fantastische wijze deze film aan elkaar 
heeft gepraat

 

 

 

 

 

 

... is flink getuinierd en opgeruimd: In 

2021 hebben we in totaal 17.060 kilo 

afval kosteloos mogen storten bij Van 

Werven. We zijn erg dankbaar voor deze 

mogelijkheid en samenwerking. Fantastisch!

Ondanks een jaar waarin corona een grote rol speelde, 

heeft Present Oldebroek veel mogen organiseren in 

onze gemeente.  

... hebben 358 vrijwilligers zich in totaal 

voor ruim 900 projectenuren ingezet voor 

burgers in de gemeente Oldebroek. Zo fijn dat we ook 
dit jaar weer op vrijwilligers konden rekenen

... zijn er ruim 1500 inwoners bereikt door  

onze vrijwilligersacties 

... is het initiatief “een hart onder de riem” in samenwerking 

met het Sociaal team, CJG en PIO opgezet waarbij 750 

kaarten zijn geschreven en persoonlijk rondgebracht

Opnieuw een uitdagend jaar!  In 2021:

en zo fijn dat ik iets voor het gezin kan 

moeilijke periode iets voor hen kan doen.’ 

wij hebben in samenwerking met 

de Gresbo dit jaar voor het eerst ook 

bezorgingen geleverd voor bedrijven:

de actie was voor ons, de gevers én de 

ontvangers een overweldigend succes. 

Zelf heb ik de film met onze bewoners ook 
bekeken, en ben/was erg onder de indruk 
van wat jullie met elkaar gemaakt hebben. 

Echt bijzonder! 
Quote van een filmkijker

Speciaal
voor jou!

In deze lasti ge ti jd kunt u misschien wat hulp of aandacht goed gebruiken. Omdat u uw huis niet uit 
kunt of liever niet wilt, of omdat u extra moet werken. Er zijn veel mensen die dan graag iets voor u 
willen betekenen. Want juist nu is het belangrijk dat we er in Oldebroek voor elkaar zijn.Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? 

Heeft  u vragen of ondersteuning nodig op het gebied van werk, inkomen of zorg?

Heeft  u vragen over opvoeden en opgroeien? 


