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VOORWOORD 

 

2022 weer een nieuw jaar ligt voor ons! Een jaar dat hopelijk in het teken staat van 

loskomen van Corona, of althans in elk geval van de beperkingen in de omgang met 

elkaar, die het virus ons de afgelopen twee jaar heeft opgelegd. Wij kijken in elk 

geval positief vooruit!  

Ook in 2022 zullen we bruggen blijven slaan tussen vrijwilligers en bewoners van 

Ridderkerk die hulp nodig hebben. In deze bijzondere tijd liggen er volop bijzondere 

ontmoetingen in het verschiet als we omzien naar elkaar. Onze vrijwilligers maken 

verschil in Ridderkerk! Zij kijken vooral naar alles wat wel kan, vanuit kansen en 

mogelijk maken. 

We danken u voor uw interesse in ons werk en bovenal danken wij de vele 

vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander. We koesteren dan ook de 

samenwerking met u als onderdeel van ons netwerk van bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, kerken en scholen.   

Op de volgende pagina’s leest u onze plannen voor 2022. We zijn benieuwd naar 

wat u voor ons kunt betekenen en uiteraard ook naar wat wij voor u kunnen 

betekenen. We vragen u dan ook actief contact met ons te leggen, dan bouwen we 

samen mooie bruggen! 

 

Bart Bahlman, Bianca Tamerius, Jan de Sterke, Dirk Pronk,  

Esther van Iersel en Jojanne van Duinen 
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 DIT IS PRESENT RIDDERKERK  

 

Missie 

De missie van Present Ridderkerk is een brug slaan tussen ‘mensen die willen geven’ 
en ‘mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. 
 

Visie 

Door deze brug te zijn, wil Present Ridderkerk een maatschappelijke beweging op 

gang brengen, waarbij mensen, binnen hun beschikbare mogelijkheden, het 

vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. 

 

Fundamentele kenmerken van Present Ridderkerk 

• Het éénmalige aanbod van groepen staat centraal; gericht op het bewegen van 

(nieuwe) vrijwilligers; 

• Er is een nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat het 

aanbod van groepen direct wordt ingezet in het hulpverleningstraject; 

• We werken structureel en professioneel om de continuïteit en kwaliteit te kunnen 

blijven waarborgen; 

• Er is draagvlak en verankering in de Ridderkerkse samenleving. 

 

Bestaansrecht voor Present in Ridderkerk 

Ook in 2022 verwachten we dat er in Ridderkerk sociale problematiek is waar 

vrijwilligers via Present iets in zouden kunnen betekenen. Steeds meer hulpverleners 

van maatschappelijke organisaties schakelen Present in om hun cliënten te helpen. 

En waar mogelijk en noodzakelijk werken we ook als hulpverlenende organisaties met 

elkaar samen.   
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EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN   

 

1. Realiseren van 75 projecten 

• In 2021 hebben we, ondanks de Corona beperkingen, meer projecten 

gedaan dan ooit. Dit jaar focussen we ons nog meer op de aard van de 

projecten die we aanpakken. Wat past bij Present en bevordert optimaal 

de verbinding tussen hulpgever en -ontvanger. We zijn ook kritisch op 

projecten die niet passen bij onze vrijwilligers, hierbij denken we aan 

klussen die “te omvangrijk” zijn voor een vrijwilliger of klussen “die veel 
vakmanschap vragen” en waar eigenlijk een professional voor nodig is. 

• We kiezen ervoor om minimaal 7 projectdagen te organiseren in 2022 in 

samenwerking met onze partners en bedoeld om grotere groepen 

vrijwilligers op de been te krijgen. We kunnen dit relateren aan 

aanhaakmomenten in het jaar (denk aan NLdoet of Burendag), maar ook 

aan organisaties die we uitdagen om als totale organisatie een projectdag 

met ons te organiseren (we denken aan Wooncompas, gemeente 

Ridderkerk en Zorgmies, maar dat zouden ook maatschappelijke partners 

kunnen zijn zoals Schuldhulpmaatje en kerken).  

• Op 16 maart staan de gemeenteraadverkiezingen gepland, we dagen onze 

Ridderkerkse raadsfracties uit om in het kader van hun ‘inwerkperiode’ een 
project te doen met Present op een voor hen belangrijk verkiezingsthema. 

• We willen ook het nieuwe college uitdagen om in het kader van “samen en 
als team aan de slag voor Ridderkerk” een project met ons te doen. 

• We benaderen alle groepen die al eerder een Present project hebben 

uitgevoerd met de vraag of zij nog eens een project willen doen. 

• We houden de contacten met bedrijven warm die door Corona in 2020 en 

2021 geen project hebben kunnen uitvoeren. We dagen hen uit alsnog iets 

voor ons te betekenen. 

• We zoeken actief naar kansen om met nieuwe bedrijven in contact te 

komen. Om dit te bereiken betrekken we actief ons bestuur, de 

ambassadeurs en de bedrijven die al eens een project met ons hebben 

gedaan. Voor bedrijven die vanuit de actie een nieuw bedrijf aanbrengen, 

hebben we een leuke attentie. 

• We gaan dit jaar door met sociaal tuinieren en voeren in het voor- en 

najaar twee projectdagen uit. We brengen hierin actief de geleerde lessen 

uit 2021 en bouwen hierop voort samen met onze partners. 
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2. Investeren in vrijwilligers 

• We werven actief nieuwe flexvrijwilligers tijdens projecten. 

• We zorgen ervoor dat al onze tuinbuddy’s gekoppeld zijn aan een bewoner.  

• We evalueren jaarlijks met elke flexvrijwilliger de inzet in de afgelopen 

periode en de wensen voor de toekomst. 

• We organiseren 2 keer dit jaar een bijeenkomst met onze flexvrijwilligers. 

Een bijeenkomst staat in het teken van inhoudelijk verdiepen (voorjaar), de 

andere bijeenkomst (najaar) staat geheel in het teken van gezelligheid en 

vieren van de onderlinge verbinding. 

• We organiseren minimaal eenmaal dit jaar een bijeenkomst met onze 

ambassadeurs. En we betrekken onze ambassadeurs actief in het opstellen 

van ons meerjarenplan. 

3. Versterken van de organisatie 

• We zetten dit jaar een aantal gerichte vrijwilligersvacatures uit; te denken 

valt aan projectondersteuning, fondsenwerving, bijwerken en beheer van de 

website, operationele ondersteuning bij projecten.. 

• We nodigen ons operationeel team uit voor Present trainingen en de 

Presentdag. 

• Bestuur en coördinatoren voeren gezamenlijk een project uit en benutten 

dit als teambuildingsmoment.  

 

4.  Zichtbaar zijn in Ridderkerk   
• Er verschijnt minimaal maandelijks een bericht in de krant (De Combinatie 

en de Blauwkai). 

• We communiceren actief over afgeronde projecten via onze eigen social 

media kanalen en de website. 

• We verbeteren de leesbaarheid en actualiteit van de website. 

• De nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar. Onze vrijwilligers (flex, bestuur 

en ambassadeurs) stellen we maandelijks op de hoogte van onze voortgang 

middels een ‘sfeerverslag’. 
• We nemen deel aan Ridderkerkse netwerkevents. 
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5. Voldoende financiële middelen   
• We breiden de Club van Present uit en benaderen hen actief voor funding: 

we promoten de Club actief op Social Media, krant en netwerk. Clubleden 

ontvangen de nieuwsbrief en een jaarlijkse bedankbrief waarin we hen ook 

oproepen om hun netwerk in te zetten voor Present. 

• We onderzoeken welke fondsen passen en schrijven hen aan. 

• We laten de Presentbal minimaal naar 10 ondernemers doorrollen in 2022. 

• We organiseren een sponsoractie. 
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Begroting 2022 Present Ridderkerk  
 

 
 

 

Kosten 2022 
 

 

Sociaal tuinieren 5.000 
 

 

Kosten projectmateriaal 2.100 
 

 

 Huur kantoor  3.900 
 

 

 Kantoorbenodigdheden 1.000 
 

 

 Verzekeringen  1.100 
 

 

 Telefoonkosten (abonnement/gebruik)  650 
 

 

Fondsenwerving 1.100 
 

 

Afdracht Present Nederland 4.000 
 

 

Personeelskosten 42.500 
 

 

Reiskosten 250 
 

 

Opleidingen en trainingen 500 
 

 

Vrijwilligers en stagevergoedingen 750 
 

 

Overige personeelgerelateerde kosten 400 
 

 

resterende uitgaven benefitdiner (2019) 2.000 
 

 

Totaal uitgaven  65.250 
 

 

 
 

 
 

Opbrengsten 2022 
 

 

Gemeentelijke subsidie 21.500 
 

 

Fondsen 12.500 
 

 

Kerken 4.500 
 

 

Bedrijven 8.000 
 

 

Club van 100 en particulieren 4.500 
 

 

Sociaal tuiniren 14.500 
 

 

Totaal inkomsten 65.500 
 

 
 

 
 

 

Resultaat 250 
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GEGEVENS STICHTING PRESENT RIDDERKERK  

 

NEW WORK ZONE  

VERLENGDE KERKWEG 25 

2985 AZ, RIDDERKERK 

 

T. 06 – 13023094 Jojanne van Duinen 

T. 06 – 13338950 Esther van Iersel 

 

E. INFO@PRESENTRIDDERKERK.NL 

www.STICHTINGPRESENT.NL/RIDDERKERK 

 

NL38RABO0301274193 (T.N.V. STICHTING PRESENT RIDDERKERK)  

KVK: 62370294  

RSIN/FISCAAL NUMMER: 854791401 

 

 

 

 

 

 

 

 


