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661 projecturen

397 vrijwilligers

46 projecten door:
Kerken

Muziekkorpsen

Tiener- en jeugdgroepen

Vriendengroepen

Individuen

Ambassadeurs en bestuur

Bedrijven

Flexteam

Jaaroverzicht 2019

“Mijn leven is 
veranderd door de 
hulp, ik begin nu met 
een nieuw leven.”

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inkomsten en uitgaven. 
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Stichting Present Oldebroek

Coördinator stichting: 

Postadres

    06-48687003

    info@presentoldebroek.nl 

    www.presentoldebroek.nl

    stichtingpresent.oldebroek

Inkomsten en uitgaven 2019 

gemeente  8.528

kerken  3.195

bedrijven  4.750

particulieren   965

woningbouw            1.575

speculaasactie                               4.477

Totaal inkomsten  23.490

projecten   1128

afdracht present ned.  1.082

pr en drukwerk   1.024

kantoorkosten                                1.289

bestuur en verzekeringen 631

kosten coördinator                       16.490

Totaal uitgaven   21.644

Inkomsten 2019

(in euro’s)

Uitgaven 2019

(in euro’s)

Wil je meer weten? 

Ga dan naar  

www.presentoldebroek.nl 

Het Flexteam was in 2019 ook weer 

actief. Fijn dat we op deze vaste groep 

vrijwilligers kunnen rekenen. Dankzij 

diverse donaties van o.m. gereedschap 

konden ze veel korte klussen uitvoeren: 

reparaties, behangen, laminaat leggen, 

etc. Dit doen ze voor mensen die 

zelf beperkingen ondervinden qua 

gezondheid, financiën of netwerk.

Hoe werkt het? 

Als we een geschikte aanvraag via de 

website binnen krijgen, plaatsen we deze 

vraag in de whatsappgroep en zo kunnen 

de vrijwilligers aangeven of en wanneer 

ze tijd hebben. Hierdoor kunnen mensen 

soms al binnen twee weken geholpen 

worden!

We ontvangen al enkele 

jaren geen subsidie meer. 

Onze inkomsten zijn 

daardoor gedaald. 

Uw financiële steun is dan 

ook zeer welkom.

Willeke Pieters-Kroese

Jan Schoutenstraat 5

8091 WR Wezep 
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2019 was best een spannend jaar. 

Mirjam Prins nam afscheid na vijf jaar 

coördinatorschap en Willeke Pieters-Kroese 

volgde haar op. We begonnen met een 

negatieve begroting en zouden verder interen 

op onze reserves. We hadden dan ook best 

een uitdaging met elkaar. 

Maar het werd een goed jaar en dat hebben 

we samen bereikt. Daarom namens het 

bestuur een dankwoord aan Willeke, alle 

groepenbegeleiders, het flexteam, de vele 
vrijwilligers en onze ambassadeurs. 

Om ons prachtige werk te kunnen 

blijven doen zijn we afhankelijk van 

giften, partnerships en initiatieven. Wij 

danken daarom de gemeente Oldebroek, 

verschillende bedrijven, fondsen, de kerken, 

particulieren en onze donateurs. Dankzij hen 

konden we 2019 ook in financiële zin positief 
afsluiten. 

We kunnen nu dan ook terugkijken op een 

heel goed jaar! 

…  hebben 397 vrijwilligers zich in totaal 

voor 46 projecten ingezet voor burgers in 

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

... hebben we een speculaaspoppenactie 

gehouden om extra inkomsten voor de 
stichting te genereren. Het was een groot 

succes. Groep 8 van basisschool De 

Meidoorn hielp ons bij de verkoop en veel 

bedrijven trakteerden hun medewerkers op 

een lekkere pop. Voor herhaling vatbaar!

…  mochten we met ruim honderd 

vrijwilligers weer verschillende projecten 

uitvoeren tijdens Samen Kerst. 

 

... hebben we ons partnerschap met 

bedrijven in de praktijk kunnen 

brengen met E&R consultants. 

In ruil voor een financiële 
bijdrage aan Stichting Present 

Oldebroek organiseerden wij een project 

voor de medewerkers van dit bedrijf. Dit 

bleek een groot succes. Misschien ook 

een idee voor uw bedrijf?! Meer weten? 

Kijk naar:  youtu.be/qAiMKbssJWU

…  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. 

Deelnemer: “Sinds ik nu 
vrijwilligerswerk doe heb 

ik contact met mensen, kom ik 
uit huis en ben ik weer open voor contact. 
Ik vond het wel een grote stap, maar ik 
ben heel blij met mijn werk!” 

... werden we weer verrast door de vele 

giften. Wat fijn om te merken dat er zoveel 
bedrijven, kerken en particulieren aan ons 

denken. Dankzij de financiële en materiële 
giften kunnen wij ons werk blijven doen!

… is de samenwerking met de Rotary Club 

Oldebroek – Elburg gecontinueerd. Samen 

mochten we mooie projecten uitvoeren!

... merkten we hoe kwetsbaar onze 

vaste groep vrijwilligers en de bezetting 

van het bestuur is. We hopen dan ook 

op versterking. Iets voor u? Neem 

dan contact op met onze coördinator of 

voorzitter: 06-48687003

… konden we weer rekenen op een 

fantastische samenwerking met veel 

partijen!

... hebben we in samenwerking met onder 

andere Het Van Limburg Stirum 

Korps Wezep, Van Werven 

en de Huiskamer van Wezep 

zes prachtige concerten georganiseerd. De 

concerten werden aangeboden aan alle 

vrijwilligers in het sociaal domein binnen de 

gemeente Oldebroek. 

Spannend jaar! In vogelvlucht! In 2019:

Karin:
Hulpontvanger

 “Voor mijn tuin heb ik hulp gehad van Stichting Present 

Oldebroek. Wat fantastisch dat mensen je zomaar willen helpen 

zonder dat daar iets tegenover staat. Nu nog heb ik heel veel 

plezier van deze hulp. Héél veel dank!”

Vrijwilliger Antea 

aan het werk


