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VOORWOORD 

 
 
Beste Lezer, 

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Oldenzaal over het jaar 2017.  

Een jaar waarin Stichting Present in Oldenzaal wederom vele mensen heeft weten te verbinden. Dat 

kon, zoals ook alle voorgaande jaren, dankzij de bereidheid van mensen, bedrijven en gemeente om 

een helpende hand uit te steken naar hen die daar met moeite om vragen. Die bereidheid blijf ik 

bijzonder vinden en stemt zowel nederig als tevreden. 

Ook voor onze stichting an sich, was 2017 een bijzonder jaar. Bestuursleden Bert Kwadijk en Ed 

Kosterink namen na jaren van inzet en betrokkenheid afscheid als respectievelijk voorzitter en 

penningmeester. Waar ik ze vanaf deze plek nogmaals hartelijk voor wil danken. 

Met zittend secretaris Nicole Jansen-Schepers en penningmeester Patrick Loohuis, vormt 

ondergetekende vanaf 1 juni 2017 met veel toewijding en plezier het bestuur van onze stichting.  

Vanaf het moment van aantreden, identificeerden wij als bestuur, in samenspraak met 

verantwoordelijk coördinator Sandra Bats, enkele uitdagingen. Zo was met name inzake de financiële 

situatie onze onverdeelde aandacht noodzakelijk en was er ruimte voor verbetering qua (naams-) 

bekendheid van Present Oldenzaal. 

Hoe groot was dan ook de verrassing, dat Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier, 

Stichting Present Oldenzaal selecteerde als bestemming van de middelen die zij ieder jaar tijdens de 

inmiddels vermaarde “Special Sunday” werven. Met een opbrengst (en donatie) van ruim € 27.000, 

kreeg Present Oldenzaal de broodnodige steun in de rug, zowel financieel als in de vorm van 

naamsbekendheid, die ons in staat stelt om de aankomende jaren ons belangrijke werk in de 

Oldenzaalse samenleving voort te zetten. 

Een speciaal woord van dank ook aan hen, die op de achtergrond de stille krachten vormen, zoals alle 

vrijwilligers en betrokkenen die zich belangeloos ingezet hebben. Tevens dank aan de 

maatschappelijke organisaties voor de goede samenwerking.  

Vol vertrouwen en goede moed, kijken wij uit naar een verbindend 2018. 

 

Boy Peters 

Voorzitter 
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1 Algemene informatie 

 

1.1 Missie en doelstelling 

Wij geloven in een wereld waarin 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 elke 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 mensen en 

bedrijven 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. 

Missie: 

Mensen in beweging krijgen zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de medemens. Mensen 

helpen de weg te vinden en weer oog en oor krijgen voor signalen van armoede, isolement en/of een 

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 

heeft of in een sociaal isolement verkeert. Waardoor eenieder zich gezien weet, mee mag doen en zich 

waardevol voelt. 

 

1.2 Bestuur 

Het bestuur bestaat 31 december 2017 uit: 

Boy Peters, voorzitter 

Nicole Jansen-Schepers, secretaris 

Patrick Loohuis, penningmeester 

 

1.3 Operationele organisatie 

De operationele leiding van de stichting lag in handen van Sandra Bats-Berghuis. Zij werkte 12 uur per 

week en ontving hiervoor een vergoeding.  
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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 Present Oldenzaal officieel van start 

gegaan. 

 

1.5 Huisvesting 

Stichting Present Oldenzaal is in september 2017 verhuisd van Het startpunt, aan de Tulpstraat 155 

naar ONS Gebouw aan de Nijverheidsstraat 97.  

 
 
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. 

 

2.1 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 begeleidt Present het traject tussen aanbod en de inzet bij een cliënt van een 

maatschappelijke organisatie. In 2017 zijn er 9 projecten uitgevoerd. 

 

2.2 Maatschappelijke organisaties  

Present zet de groepen vrijwilligers in via de maatschappelijk organisaties die professionele hulp 

verlenen. Present heeft daarbij 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.  
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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 het aanbod op de juiste 

plaats terechtkomt en dat de inzet resultaat oplevert. Potentiële vrijwilligersgroepen krijgen een 

presentatie over de werkwijze van Present. Als zij zich beschikbaar stellen, worden hun wensen en 

kwaliteiten geïnventariseerd. Met dat gegeven wordt een project gezocht, dat daarbij aansluit. Met de 

maatschappelijke organisaties in de gemeente Oldenzaal onderhoudt Present nauwe en goede 

contacten. Voordat deze contacten resulteren in het uitvoeren van projecten, hebben ook zij een 

presentatie gehad over 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. Ten slotte volgt er dan nog een evaluatie met alle partijen, want het kan altijd 

beter. 

2.4 Lokaal gedragen 

Present werkt in en voor de bewoners van de gemeente Oldenzaal en staat midden in de samenleving. 

Dat betekent dat de medewerkers van Present Oldenzaal en omgeving kennen en hun netwerken 

daarin hebben, zoals in de kerkelijke wereld, de maatschappelijke organisaties, de politiek en het 

bedrijfsleven. Deze sterke band komt ten goede aan degenen, die aandacht nodig hebben. Present 

wordt lokaal gedragen. Dit blijkt onder andere uit de ondersteuning die de woningbouwcorporatie WBO 

en Caritas bieden en de mate waarin de maatschappelijke organisaties Present weten te vinden en 

weten in te zetten. Daarnaast geven bedrijven en particulieren materiële ondersteuning en bestaan de 

meeste groepen vrijwilligers uit mensen die in Oldenzaal wonen of werken.  

3 Resultaten 

De doelstelling was om in 2017ongeveer 25 projecten uit te voeren. Dit is niet gelukt. De financiële 
situatie heeft gemaakt dat wij slecht 9 projecten hebben kunnen uitvoeren. Van de 9 projecten waren 
er 7 praktisch en 2 sociaal. De praktische projecten bestaan grotendeels uit het opknappen (schilderen) 
van huizen en werkzaamheden in de tuin, meestal achterstallig onderhoud. Sociale projecten betroffen 
dit jaar  een aantal klassen van het vmbo die zich in hebben gezet voor eenzame ouderen. Van beide 
kanten is dit als zeer positief ervaren en dit willen we graag uitbouwen in 2017.  

3.1 

 

Daar doen we het voor ….. 

Een jonge vrouw durft al jaren geen mensen meer in huis te ontvangen omdat ze haar huis en 
tuin een rommeltje vindt. Wanneer de groep de tuin op orde heeft zegt mevrouw: ”Ik ben jullie zo 
dankbaar, nu ga ik mijn kwaliteit inzetten; lekker koken. Ik maak voor jullie eigengemaakte 
pizza’s”. Hoe fijn is het weer samen met andere mensen te kunnen eten in je opgeruimde tuin. 
Vrijwilliger: “Heerlijk te mogen ervaren hoe gemakkelijk het is om ook bij een ander een stukje 

geluk te brengen. Even een paar uur helpen om de tuin van deze mevrouw weer werkbaar en 

onderhoudbaar te maken. Een investering in de toekomst van deze mevrouw.” 
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3.2 Overzicht 2017 

Doelstelling 25  Onze doelstelling was om in 2017 25 projecten uit te voeren. 

Uitgevoerde 
projecten 

9, waarvan: 

Sociaal: 2  

Praktisch: 7 

In 2017 zijn 9 projecten uitgevoerd, door groepen afkomstig van: het 
Carmel college, Sportvereniging, Power Packer en Skopos 

 

Betrokken 
vrijwilligers 

65 Vrijwilligers zijn ingezet voor activiteiten, die ze zelf kozen en op het 

moment dat het hen paste. Vrijwilligersgroepen variëren van 2 tot 15  

personen. Gemiddeld bestond een vrijwilligersgroep uit 7 Zij hebben 

zich per groep ongeveer 18  uur ingezet voor iemand of een 

instelling die hun hulp goed kon gebruiken. 

Ingezette 

uren 

160.5  

 

 

3.3 Vrijwilligersgroepen 

Vanuit bedrijven, kerken en maatschappelijke organisaties komen aanmeldingen van (groepen van) 
mensen die zich in willen zetten. Het gevolg van een actieve benadering door Present en 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.  
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3.4 Wat hebben de groepen gedaan 

De uitgevoerde projecten kunnen worden ingedeeld in praktische projecten en sociale projecten. 

Voorbeelden van praktische projecten die zijn uitgevoerd: 

• Opknappen tuin 

• Schilderen 

• Praktische klussen in en om het huis 

 

Voorbeelden van sociale projecten die zijn uitgevoerd: 

• Een spelletjesmiddag bij een zorgcentra 

• Een beauty middag bij een zorgcentra 

• Wandelen, met bewoners van zorgcentra  

 

3.5 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. In 2017 hebben we groepen in mogen zetten voor cliënten 
van Carint, Humanitas, Zorggroep Sint Maarten en de Zorgfederatie.  

      

 


