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VOORWOORD 
 

 

Beste Lezer, 
 
 
U hebt zojuist het eerste jaarverslag van Stichting Present Oldenzaal opengeslagen. Graag nodig ik u 
uit het jaarverslag door te lezen. 
Nog liever nodig ik u uit om voorbij de woorden en beelden in dit jaarverslag te ervaren waar stichting 
Present Oldenzaal voor staat. 
  
Present zijn voor elkaar met  aandacht en een helpende hand bieden aan hen die dat moeilijk vragen 
maar dat zeer waarderen.  
 
In de korte tijd van haar bestaan heeft Present in Oldenzaal ruim 1000 mensen weten te verbinden.  
Dat zijn er veel meer dan wij vooraf hadden verwacht.  
Dat kon dankzij de bereidheid van mensen, bedrijven en gemeente om een helpende hand uit te steken 
naar hen die daar met moeite om vragen. 
 
Graag wil ik vanaf deze plaats een ieder bedanken voor zijn of haar betekenisvolle inzet. 
 
Bert Kwadijk 
Voorzitter 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
1.1 Missie en Doelstelling 
 
Missie 
Mensen in beweging krijgen zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de medemens. Mensen 
helpen de weg te vinden naar, weer oog te krijgen voor, en signaleren waar behoefte is aan hulp. Weer 
oog en oor krijgen voor signalen voor armoede, isolement, zwakke gezondheid 
 
Doelstelling: 
Bij Present betrokken mensen genieten ervan en vinden het (weer) vanzelfsprekend om zich 
belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de medemens die leeft in armoede, een slechte gezondheid of 
een sociaal isolement. Waardoor een ieder zich gezien weet, mee mag doen en zich waardevol voelt. 
 
1.2 Bestuur 
 
Het bestuur bestaat  31 december 2014 uit: 
 
de heer B. Kwadijk, voorzitter 
H.J.M. Kroezen-Vrooijink, vice- voorzitter 
G. Vixseboxse, secretaris 
B.F.E.J. Kosterink, penningmeester 
 
1.3 Operationele organisatie   

 
De operationele leiding van de stichting werd gevoerd door mevrouw N.H. Jansen-Schepers. Als 
coördinator ontving zij hiervoor een vergoeding, zij was gedurende het jaar 2014 werkzaam voor 12 uur 
per week. Daarnaast zijn er 2 vrijwilligers actief in het operationele team; 
Monique de Groote, groepenbegeleider scholen 
Lieke Wigger, PR en communicatie 
 

 
1.4 Oprichting 

 
Stichting Present Oldenzaal is opgericht op 30 mei 2013 en staat ingeschreven bij de kamer van 
koophandel onder nummer 58052518 Op 8 november 2013 is zij officieel van start gegaan. 

 
 
1.5 Huisvesting 

 
Stichting Present Oldenzaal is gehuisvest in Het startpunt, aan de Tulpstraat 155. Deze prachtige 
kantoorruimte wordt hen aangeboden door de WBO. 
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HOOFDSTUK 2 MISSIE EN WERKWIJZE 
 
2.1 Missie 
 
Wij geloven in een wereld waar iedereen mee mag doen, iedereen er mag zijn, maar vooral gezien 
wordt. Waar wij weer oog hebben voor elkaar. Mensen weer in beweging krijgen. Hen helpen de weg te 
vinden naar elkaar. Onze droom voor de inwoners van Oldenzaal is dat elk inwoner een blije inwoner is. 
Dat iedereen voelt en daadwerkelijk ervaart dat hij het waard is er te zijn. Daar hebben we elkaar voor 
nodig. Je kunt het niet alleen.  
 
Veel mensen zijn bereid hun tijd en kwaliteit te geven en te delen. Zeker wanneer het gaat om het 
geven van hulp aan mensen die niet, of met grote moeite, de regie over hun eigen leefsituatie hebben 
door gebrek aan geld, gezondheid of in een sociaal isolement leven. Vaak ontbreekt het degenen die 
willen helpen aan de kennis of de mogelijkheden om daar zelf actie in te ondernemen. Present neemt 
die taak uit handen. ZO werken we aan een samenleving waarin het weer vanzelfsprekend is dat 
mensen naar elkaar omzien. 
 
2.2 Werkwijze: uniek, innovatief en efficiënt 
 
De werkwijze van Stichting Present Oldenzaal heeft vier kenmerken. Het is aanbodgericht, in 
samenwerking met maatschappelijke organisaties, heeft een structureel karakter en wordt lokaal 
gedragen. Present bereikt met dit unieke concept naast de traditionele vrijwilliger een nieuw potentieel. 
Mensen met weinig tijd of die vanuit hun situatie weinig raakvlakken hebben met de kwetsbare 
medemens zetten zich in voor anderen. Projecten met een duidelijk begin en eind en goed voorbereid, 
worden uitgevoerd door mensen die zich niet snel inzetten voor vrijwilligerswerk met langdurige 
verplichtingen. Vrijwilligers ervaren zo dat zij mogelijkheden hebben anderen te helpen. Hulpontvangers 
merken dat er mensen zijn die omkijken naar een ander en ervaren de hulp als een steuntje in de rug. 
 
2.2.1 Aanbodgericht 
 
Niet de hulpvraag maar datgene wat de vrijwilliger wil doen is leidend. Dat aanbod wordt bekend 
gemaakt bij de maatschappelijke organisaties. In samenwerking met hen wordt een project gezocht. 
Daarna verzorgt en begeleid Present het trajecttussen het aanbod en de inzet bij een cliënt van een 
maatschappelijke organisatie. 
 
 
2.2.2 Maatschappelijke organisaties  
 
Present zet de groepen vrijwilligers in via de maatschappelijk organisaties die professionele 
hulpverlenen en heeft een begeleidende taak. Present verleent zelf geen hulp, maar draagt er op deze 
wijze zorg voor dat de inzet van vrijwilligers terechtkomt bij mensen die niet in staat zijn zich in hun 
situatie geheel zelfstandig te redden.  
 
2.2.3 Structureel, professioneel 
 
Het werven en begeleiden van groepen vergt een structurele en professionele aanpak. Groepen, 
maatschappelijke organisaties en hulpontvangers kunnen er op vertrouwen dat hey aanbod op de juiste 
plaats terechtkomt en dat de inzet resultaat oplevert. Potentiele vrijwilligersgroepen krijgen een 
presentatie over de werkwijze van Present. Als zij zich beschikbaar stellen worden hun wensen en 
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kwaliteiten geïnventariseerd. Met dat gegeven wordt een project gezocht dat daarbij aansluit. Met de 
maatschappelijke organisaties in de gemeente Oldenzaal onderhoudt Present nauwe contacten. 
Voordat deze contacten resulteren in het uitvoeren van projecten hebben ook zij een presentatie gehad 
ver deze werkwijze. Als voorbereiding op de werkelijke inzet wordt eerst een projectbezoek afgelegd. 
Daar worden de definitieve afspraken gemaakt voor het project. Een medewerker van Present is 
aanwezig bij het begin en het einde van een project en gedurende de projectdag stand-by. Tenslotte 
volgt er dan nog een evaluatie met alle partijen, want het kan altijd beter. 
 
2.2.4 Lokaal gedragen 
 
Present werkt in en voor de bewoners van de gemeente Oldenzaal en staat midden in de samenleving. 
Dat betekend dat de medewerkers van Present de stad en zijn omgeving kennen en hun netwerken 
daarin hebben. Netwerken in kerken, maatschappelijke organisaties, de politiek en het berdrijfsleven. 
Deze sterke band komt ten goede aan diegenen die aandacht nodig hebben. Present wordt lokaal 
gedragen. Dit blijkt onder andere uit de ondersteuning die de woningbouwcorporatie WBO als de caritas 
beschikbaar stellen. Daarnaast wordt door het bedrijfsleven en particulieren materiele ondersteuning 
gegeven en bestaan de meeste groepen vrijwilligers uit mensen die in Oldenzaal wonen of werken. 
Als present in het eerste project jaar is er financieel draagvlak vanuit de landelijk de fondsen. Eind 2016 
zal een volledig lokaal draagvlak gerealiseerd moeten zijn 
 
2.3 Chari-Barometer 
 
Voor de derde keer heeft Present afgelopen jaar meegedaan met het jaarlijks onderzoek naar de 
bekendheid en waardering van goede doelen: de Chari-barometer. De verschillen met afgelopen jaren 
zijn niet heel groot. Als we de feiten op een rij zetten, ontstaat dit beeld: 

 Onze landelijke naamsbekendheid is nog steeds 2 procent. Daar ligt voor ons een uitdaging. 
Overigens is in plaatsen waar Present langer dan drie jaar actief is, onze naamsbekendheid 
gemiddeld het dubbele, 4 procent; 

 De waardering voor Present blijft onveranderd hoog. Gemiddeld heeft deze een score van 82 
punten, op een schaal van 100. In plaatsen waar we actief zijn, is dit 85 punten; 

 Op de imago-rangorde zijn we gestegen van plaats 73 naar plaats 67; 

  In de top 40 van organisaties die de hoogste waardering genieten, nemen we de 15e plaats in 
(2013: 21). Net achter de Nederlandse Brandwonden Stichting en vlak voor het Leger des 
Heils. In die lijst zijn de we de eerste organisatie die geen grote landelijke bekendheid heeft. 

 
2.4 Bijzonderheden 2014 
 

 Burgermeester en wethouders hebben zichzelf cadeau gegeven tijdens de officiële opening. Zij 
hebben twee projecten gedaan. Medewerkers van de gemeente volgden dit goede voorbeeld. 

 Medewerkers WBO hebben zich ingezet 

 Cliënten met ene verstandelijke beperking van de maatschappelijke organisaties AB-hulp en 
Aveleijn zetten zich in als vrijwilliger 

 Deelname aan de eerste Beursvloer in Oldenzaal 

 In dit eerste jaar van ons bestaan hebben we kunnen rekenen op een trouwe flexgroep van 5 
vrijwilligers, Vrijwilligers die vaker dan een keer hun kwaliteiten in willen zetten voor de 
kwetsbare medemens in Oldenzaal.  
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HOOFDSTUK 3 CIJFERS EN WOORDEN 
 
3.1.Cijfers 
 
3.1.1 Projecten 
 
Doelstelling   10 
Projecten uitgevoerd  21 
Sociale projecten  15 
Praktische projecten  6 
Aantal vrijwilligers  256 
Aantal uren   808 
 
De inzet van een groep vrijwilligers is een project, vaak uitgevoerd op een vrije zaterdag, want 
het overgrote deel ven hen neemt deel aan het reguliere arbeidsproces.  
 
Van de 21 projecten waren er 6 praktisch en 15 sociaal. De zogenoemde praktische projecten 
vinden vrijwel altijd “achter de voordeur” plaats. Sociale projecten zijn bijna altijd bij een 
instelling. 
 
3.1.2 Vrijwilligers 
 
Totaal aantal vrijwilligers:  256 
 
De vrijwilligers zijn ingezet voor activiteiten die ze zelf gekozen hebben, ook hebben ze zelf 
aangegeven op welk moment men ingezet wilde worden. Misschien wel het meest unieke 
aspect van het vrijwilligerswerk via Present. Inspelend op de trend dat men best een ander wil 
helpen maar geen langdurige verplichting aan wil gaan. 
 
5 van de 21 projecten zijn uitgevoerd door ‘flexers’. Mensen die hebben aangegeven vaker dan 
eens en ook op afroep beschikbaar willen zijn voor een project via Present. Dat maakt dat we 
ook acute hulpvragen die elders moeilijk ingevuld kunnen worden een invulling kunnen geven. 
 
3.1.3 Bestede uren 
 
Projecturen besteed door vrijwilligers:     808 
 
De vrijwilligersgroepen variëren van 2 tot 28 personen. 
De gemiddelde vrijwilligersgroep die zich heeft ingezet voor een praktische of sociaal project 
bestond uit 5 personen. Zij hebben samen ongeveer 16 uren gegeven aan iemand of een 
instelling die hun hulp goed kon gebruiken. 
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3.1.4 De herkomst van de groepen. 
 
De projecten zijn uitgevoerd door groepen met verschillende herkomst. 
De 21 projecten van 2014 kunnen worden onderverdeeld in: 
 

 6 groepen vanuit scholen 

 5 groepen vanuit bedrijfsleven/ organisaties 

 5 ‘Flex’-groepen: vrijwilligers die bij Present ingeschreven staan als ‘flexer’ en vaker 
dan eens ingezet willen worden 

 5 ‘andere’ groepen zoals interne groep (bestuur en operationeel team) en collega’s 
gemeente Oldenzaal, vriendengroepen, etc. 

 
Vrijwilligers komen voort uit kerken, scholen, bedrijven, verenigingen, etc. Oftewel uit allerlei 
geledingen komen aanmeldingen van mensen die zich in willen zetten, Het gevolg van een 
actieve benadering door Present of omdat mensen hun ervaringen aan elkaar doorvertellen. 
Dat laatste is het mooist. Mensen bewegen andere mensen om zich in te zetten en brengen zo 
de beweging “omzien naar elkaar” op gang 
 
 
3.1.5 Wat hebben de groepen gedaan 
 
De uitgevoerde projecten kunnen worden ingedeeld in praktische projecten en sociale 
projecten. 
 
Voorbeelden van praktische projecten die zijn uitgevoerd: 

 Diverse tuinen zijn opgeknapt en/of opnieuw bestraat 

 Opruimen van een woning 

 Schilder- en behang project 

 Praktische klussen in en om het huis 
 

Voorbeelden van Sociale projecten die zijn uitgevoerd: 

 Verzorgen ontbijtbuffet in zorginstelling 

 Verschillende groepen basisschool leerlingen voeren musical op in verschillende 
verzorgingshuizen  

 Wandelen met bewoners van een verzorgingshuis  

 Begeleiden spelletjesochtend/ bingo in verzorgingshuis  

 Bloemschikken in een verzorgingshuis 

 Knutselen en lenteversiering aanbrengen samen met bewoners in een verzorgingshuis 
of instelling 

 Theatershow verzorgen op locatie waar cliënten van verschillende maatschappelijke 
organisaties aanwezig zijn 
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3.1.6 In samenwerking met 
 
Een grote diversiteit aan activiteiten is uitgevoerd in samenwerking met de maatschappelijke 
organisaties in Oldenzaal. Bij cliënten die sociaal geïsoleerd leven of niet meer de gezondheid en de 
financiële middelen hebben om de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. 
 
Door de projecten uit te voeren bij cliënten van deze maatschappelijke organisaties komt de hulp goed 
terecht. Zij zijn immers bekend met de nood in Oldenzaal en kunnen de inzet van de vrijwilligers een 
plaats geven in hun bestaande hulptrajecten. Onderstaand een overzicht bij welke maatschappelijke 
organisaties projecten zijn uitgevoerd. 
 
 
 
 

Aantal projecten 

 AB-hulp     2 

 ARBE     2 

 Aveleijn     3 

 BTK-zorg    1 

 Carint thuiszorg    1 

 Carint maatschappelijk werk  1 

 WBO     1 

 Zorgfederatie    2 

 Zorggroep Sint Maarten   8 
 
 
3.2 Reacties 
 
Vrijwilligers verzorgen Workshop keramieken aangeboden aan damesgroep van Breedwijs, Impuls 
Reactie van een van de dames: “Voor mij is de dinsdagochtend het enige uitje in de week. Geweldig dat 
we in zo’n korte tijd zo iets moois hebben kunnen maken. Prachtig dat ons dit aangeboden is, ik zou dit 
zelf nooit hebben kunnen doen omdat ik een workshop niet kan betalen”.  
 
Cliënten en begeleiders van AB-Hulp pakken kerstcadeautjes in voor gemeenteleden van de 
Hofkerk.  
Het bijzondere aan dit project is dat de hulpgevers mensen zijn met een 
verstandelijke beperking.  In het dagelijks leven voelen zij een afstand tot de maatschappij en 
voelen zij zich soms eenzaam. 
Reactie vrijwilligers: 
Het was een gezellige middag. Het is fijn iets voor een ander te kunnen betekenen. Prettig om 
even uit je eigen situatie te zijn en op andere gedachten te komen. Waardevol voelen omdat blijkt 
dat je ondanks een beperking heel zinvol bezig kunt zijn en een bijdrage kunt leveren aan de 
samenleving. 
 
Flexgroep schildert woonkamer bij echtpaar. Mevrouw is chronisch ziek, meneer kan niet boven 
zijn hoofd werken wegens schouderklachten. 
Reactie van echtpaar: “Dit is voor ons een geschenk uit de hemel” 
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10 bewoners van de Tarwemolen (afd. verzorgingshuis) zijn vandaag verrast met een uitje naar 
de Engelse tuin. Collega’s van de gemeente Oldenzaal gaan wandelen met bewoners die niet zo 
vaak buiten komen. Zij wandelen naar de Engelse tuin waar een heerlijk stukje cake gegeten 
wordt dat meegenomen was door een van de collega’s. 
Reactie vrijwilligers: Wat een geweldige morgen. We hebben leuke gesprekken gevoerd en 
genoten van de blijdschap van de mensen. Het geeft veel voldoening om op deze manier 
vrijwilligers werk te doen. 

 
 
 
HOOFDSTUK 4 WIJ BEDANKEN 
 
De vrijwilligers uit kerken, bedrijven, verenigingen en instellingen die zich ingezet hebben voor de 
kwetsbare kant van de samenleving. 
 
De maatschappelijke organisaties voor de goede samenwerking. 
 
Zij die in hun eigen netwerk Present bekendheid gaven. 
 
Degenen die ons financieel gesteund hebben: 
 

 Oranjefonds 

 Skanfonds 

 VSB fonds 

 Partners (bedrijven, kerken (caritas)) 

 Woningcorporatie WBO 
 
Iedereen die op welke manier ook het werk van Present Oldenzaal gesteund heeft in woord en daad. Zij 
maken onze missie waar: omzien naar een ander 
 


