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Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inkomsten en uitgaven
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Inkomsten en uitgaven 2020 

Inkomsten 2020

(in euro’s)

Uitgaven 2020

(in euro’s)

Meer weten? Ga dan naar www.presentoldebroek.nl

De Timotheüsschool  

heeft zorginstelling de Hullen in 

Oldebroek verrast. Door de ruim 

200 leerlingen zijn tekeningen en 

werkstukjes gemaakt om uit de delen 

aan alle bewoners. Om hen te laten 

weten dat zij niet worden vergeten in 

de soms moeilijke donkere dagen voor 

kerst juist ook in de tweede Lockdown. 

De gemaakte werkstukken met lichtjes 

zijn op de tafels gezet waar de bewoners 

komen eten en alle tekeningen zijn 

verdeeld over de afdelingen en in de 

centrale hal opgehangen. Het werd 

enorm gewaardeerd! 

‘2020 was voor ons ook in financieel 
opzicht een onzeker jaar. Heel bijzonder 
om te ervaren dat er dankzij flexibiliteit 
en creativiteit allerlei nieuwe initiatieven 
ontstaan die financieel hebben gezorgd 
voor een positief resultaat. Onze dank  

is groot aan iedereen die hieraan  
heeft bijgedragen! ‘

Stichting Present Oldebroek

Coördinator stichting:

Willeke Pieters-Kroese

Postadres

Jan Schoutenstraat 5

8091 WR Wezep

06-48687003

info@presentoldebroek.nl

www.presentoldebroek.nl

stichtingpresent.oldebroek

Gemeente  9807

Kerken  4063

Bedrijven  2100

Particulieren   155

Sinterklaasactie  8229

Project Samen Kerst 2500

OCH projecten  6832

Totaal inkomsten  33686

Kantoorkosten  280

Bijdrage Present Nederland  1103

Administratieve bankkosten                     771

Operationele kosten projecten  275

Bestuurskosten en Pres-dagen  275

Onvoorzien (Arbo ziekte beg.)  661

Bestuursaansprakelijkheidsverz.             226

PR en drukwerk, vrijw. vergoed. 126

Loonkosten coordinator  12039

Financiele lasten  

Pensioen/PAWW/Arbodienst       2429

Belastingdienst loonheffing                    5801
Totaal uitgaven                                   23986

Saldo positief         9700 Jaaroverzicht 2020

1018 projecturen

646 vrijwilligers

72 projecten door:
Kerken

Tiener- en jeugdgroepen

Basisschoolleerlingen

Zangkoren

OCH vrijwilligers

Rotary Club

Flexteam

Individuen

“Present Oldebroek 
volop in beweging!”
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2020 was een jaar vol onvoorziene 

ontwikkelingen doordat Nederland in 

maart geconfronteerd werd met een 

virus wat grote impact op ons werk 

heeft gehad. Corona had Nederland 

in zijn greep en heeft helaas tot 

onvoorziene uitdagingen geleid. Alle 

reguliere projecten moesten worden 

geannuleerd tijdens de eerste  en 

tweede Lockdown. Veel vrijwilligers 

konden hierdoor niet aan de

slag gaan en hulpontvangers hebben 

niet de hulp kunnen krijgen waar 

behoefte aan was. 

In samenwerking met de gemeente

Oldebroek, het Sociaal Team en 

Pio’s (vrijwilligers organisaties in de 

gemeente Oldebroek), is Oldebroek 

Corona Hulp (OCH) opgezet om 

corona gerelateerde hulp aan te 

kunnen bieden. Present Oldebroek  

heeft hierin de coördinerende taak 

op zich genomen en hierdoor zijn 

veel mensen met elkaar in verbinding 

gebracht. Helaas werd onze 

coördinator Willeke Pieters-Kroese 

zelf ook getroffen door Corona en 

heeft zij vanaf mei al haar taken voor 

de Stichting moeten neerleggen.  

Wij zijn blij dat onze oud-coördinator 

Mirjam Prins- Tjebbes haar taken 

heeft kunnen waarnemen vanaf 

september. 

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. 

Dankzij hen konden wij 2020 ook in 

financiële zin positief afsluiten.

.... door OCH zijn er 85 vrijwilligers  

ingezet en zij hebben samen  

406 hulpontvangers bereikt.

... er is gezinsondersteuning 

verleend, kaarten verstuurd, honden 

uitgelaten, een luisterend oor geboden, 

maaltijden gekookt en opgeruimd.

... én zijn er 350 Eerste Hulp Bij 

Verveling (EHBV) pakketten uitgedeeld 

door 45 vrijwilligers!

... mochten we, dankzij het 

Sociaal Activeringsproject, weer 

verschillende mensen laten ervaren hoe het 

is om deel te nemen aan de maatschappij. 

Ondanks de corona pandemie hebben 

diverse personen een vaste vrijwilligersplek 

weten te vinden. 

... zijn in samenwerking met Present Elburg 

en de Rotary Club Oldebroek-Elburg  

150 ontbijtpakketten uitgedeeld door  

30 vrijwilligers.

... hebben wij helaas veel projecten voor 

Samen Kerst moeten annuleren.

... maar zijn er desondanks toch 325 

lichtjes door 40 vrijwilligers rondgebracht 

en werd er een radio uitzending live 

gepresenteerd op 19 december.

... én 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, 

voorgelezen, gemusiceerd en gedanst.

... hebben wij hiervoor een beroep mogen 

doen op Henk Tabois, die voor 

ons op fantastische wijze deze film 

heeft opgenomen en gemonteerd.

Ondanks het bijzondere Corona jaar hebben we ook 

dit jaar als Present Oldebroek heel veel (aangepaste) 

projecten georganiseerd. 2020 in vogelvlucht: 

... hebben 646 vrijwilligers zich in totaal 

voor 72 projecten ingezet voor burgers in 

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

... hebben we ook dit jaar weer een Sinterklaasactie 

gehouden om extra inkomsten voor de stichting te 

genereren. Dit jaar konden er ook chocoladeletters worden 

besteld. Het was een overweldigend succes. Groep 8 van 

basisschool de Meidoorn hielp ook dit jaar weer mee met 

de verkoop. Medewerkers van bedrijven, de gemeente en 

instellingen én particulieren genoten van het lekkers. 

... is het initiatief Oldebroek Corona Hulp (OCH) 

ontstaan. Dit is een meldpunt waar inwoners met 

een hulpvraag en inwoners die hulp willen bieden  

zich kunnen aanmelden. We zijn er voor elkaar,  

juist in moeilijke tijden! 

Uitdagend jaar! In 2020:

Anja Stoel-Bos 
vrijwilliger OCH

‘Ik ben via OCH betrokken bij een gezin. 
Ik vind het zo leuk met de kinderen, 

en zo fijn dat ik iets voor het gezin kan 
betekenen en ben blij dat ik in deze 

moeilijke periode iets voor hen kan doen.’ 

‘Prachtig om te zien hoeveel mensen 
present waren om met hun bijdrage 

voor een  film samen kerst te kunnen 
vieren in deze bijzondere tijd.’


