Onze plannen voor 2021

Voorwoord
Het jaar 2020 stond bij Present Vlaardingen in het teken van opstarten, naamsbekendheid
creëren, uitvinden, maar vooral doen.
Na de aanstelling van onze algemeen coördinator in maart, zijn we van start gegaan met
het contacteren van mogelijke netwerkpartners, het plannen van projecten en het
opstellen van plannen voor het werven van groepen vrijwilligers. Hoewel er roet in het
eten werd gegooid door Covid-19, is het jaarplan van 2020 zo goed als voltooid en kunnen
we met trots zeggen dat we de meeste doelen behaald hebben. Met de doelen die nog
niet behaald zijn, zijn we wel aan de slag gegaan.
Als stichting is het belangrijk creatief te blijven en mogelijkheden te zien in beperkingen.
Present Vlaardingen staat bekend om het werken met groepen vrijwilligers. In tijden van
lockdown en social distancing werden we gedwongen creatief te zijn en moesten groepen
vrijwilligers bijvoorbeeld rouleren of werd er voornamelijk individueel of in kleine groepjes
(2 á 3 mensen) geklust. Een uitdaging die niet onmogelijk bleek!
We zijn erachter gekomen dat juist door het ontstaan van een noodtoestand mensen zeer
bereid zijn anderen te helpen. Voorzichtige aanmeldingen met een ‘’klein’’ aanbod, zoals
de hond uitlaten of een boodschapje doen, groeiden uit tot herhalende grotere projecten.
Vrijwilligers genoten van het ‘’er zijn’’ voor een ander!
We kunnen met trots zeggen dat we een mooie start hebben gemaakt aan het op gang
brengen van een prachtige beweging : het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.
Laat 2021 maar komen!
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Onze plannen voor 2021 in één oogopslag…
Vrijwilligers

Samen

Vrijwilligersuren

100

1000 uur

Sociaal

Praktisch

40
60%

projecten

40%

Kerken

Scholen

Bedrijven

Flexers

Gezinnen

Andere Groepen
Jongeren
Studenten

We willen circa 100
mensen bereiken

25 % van de
vrijwilligers is jonger
dan 26 jaar

i.s.m. verschillende
organisaties in
Vlaardingen
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Wat gaan we in 2021 doen…

Stichting Present Vlaardingen organiseert zinvolle vrijwilligers-projecten voor groepen.
Dit kunnen praktische projecten zijn, zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar
ook sociale activiteiten zoals een verwenmiddag voor ouderen met dementie of een
spelletjesmiddag met mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Present maakt de verbinding tussen mensen die elkaar gewoonlijk niet zo snel zullen
ontmoeten. We zorgen voor een ontmoeting tussen weerbare en kwetsbare inwoners.
De vrijwilligers komen via Present “achter de voordeur” en ervaren hoe het is om iets te
kunnen betekenen voor een ander.
Speerpunten 2021
Extern:
- Voortzetten wervingsactie Vlaardingse vrijwilligers
-

Contact leggen met woningcorporaties met een wederkerige samenwerkingsrelatie
als doel

-

Intensiveren contacten met Vlaardingse kerken

-

Contact leggen met Vlaardingse bedrijven

-

Contacten leggen en onderhouden met het Vlaardingse onderwijs

Intern:
-

Bestuurlijke uitbreiding

-

Opstarten van een vrijwillig operationeel team

-

Versterking financiële positie
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Hoe gaan we onze speerpunten 2021 behalen…

Extern
Voortzetten wervingsactie Vlaardingse vrijwilligers
In 2020 hebben we aandacht besteed aan het creëren van PR materiaal voor het werven van
(groepen) vrijwilligers. We hebben flyers laten drukken en deze zo veel mogelijk binnen ons
huidig netwerk verspreid.
Ons doel in 2021 is om deze flyers verder te verspreiden en te zorgen dat we overal gezien
worden.
Tevens is het zaak om te kijken waar we – buiten ons huidig netwerk – meer vrijwilligers
kunnen vinden. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, scholen, bedrijven en kerken.
We willen in 2021 totaal 100 vrijwilligers inzetten waarbij 1000 vrijwilligersuren gemaakt
worden, inclusief de vrijwilligersuren van het operationeel team.

Contact leggen met Vlaardingse woningcorporaties
Vlaardingse woningcorporaties spelen in ons werk een grote rol. De projecten die via Present
uitgevoerd worden, vinden 9 van de 10 keer plaats bij bewoners thuis. Dit zijn vaak sociale
huurwoningen van een woningcorporatie als Waterweg Wonen of Stichting Samenwerking.
De huizen waar groepen vrijwilligers in terechtkomen, zijn meestal verwaarloosd, vervuild of
hebben simpelweg onderhoud nodig om de leefsituatie te verbeteren. Hierbij leveren wij dus
een bijdrage aan het onderhoud van de woningen van de woningcorporaties.
In de Woningwet staat dat corporaties jaarlijks prestatieafspraken moeten maken met de
gemeenten waarin ze actief zijn : voor 1 juli moet de corporatie een bod doen, voor 1
oktober moet de gemeente reageren. In deze prestatieafspraak moet opgenomen zijn of en
zo ja in welke vorm de corporatie ook iets gaat doen/besteden aan leefbaarheid. Sinds 2015
is de definitie van leefbaarheid beperkt: dit moet direct met de woning samenhangen :
woongerelateerd zijn en niet gericht op de bewoners zelf. Ook mag er geen sprake zijn van
subsidie in het algemeen, maar een bijdrage in de gemaakte kosten of een dergelijke
formulering.
Samenwerking tussen Present en een corporatie is geen sponsoring. Onze activiteiten
vallen binnen het kader van leefbaarheid. Het is daarom van belang dat de mogelijkheden
van een intentieovereenkomst besproken worden en aan ons de taak de woningcorporaties
te bevragen over hun stand van zaken in het aanpakken van de leefbaarheid.
Op het intranet houden we anoniem bij waar onze projecten plaatsvinden en onder welke
woningcorporatie de woning valt. Wij zullen deze lijst bespreken met de woningcorporatie,
maar niet afgeven of enige andere handeling verrichten die tegen de privacywet ingaat.
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Intensiveren contact met Vlaardingse kerken
Momenteel hebben we een goed contact met een aantal Vlaardingse kerken. Vanuit de
kerken ontvangen we veel sympathie en ook beginnende financiële steun. We merken dat
kerken graag eerst willen zien welke impact Present heeft op Vlaardingen.
Ook merken we dat bij veel kerkgangers Present nog een onbekende factor is, terwijl
presentprojecten een uitgelezen mogelijkheid bieden om gestalte te geven aan de christelijke
opdracht tot barmhartigheid.
Daarom willen we dat in 2021 meer dan voorheen bij de kerken over het voetlicht brengen.
Daarvoor zetten we de volgende middelen in:
- berichten in kerkbladen/websites van de kerken over de activiteiten van Present
- presentaties geven
- praatje houden in de kerk
- gift/collecte verzoeken neerleggen
- (jeugd)groepen benaderen om ze uit te dagen met elkaar een Presentklus te klaren
- kerkgangers oproepen (met elkaar) een presentgroep te vormen
Contacten leggen met Vlaardingse bedrijven
In 2021 maken we een actieplan hoe en welke bedrijven te benaderen in 2021, zodat zij zich
als sponsor ofwel als groep kunnen inzetten voor Present. Denk hierbij vooral aan warme
contacten uit het netwerk van de coördinator en het bestuur.
We hebben gemerkt dat bedrijven momenteel op zoek zijn naar creatieve ideeën om in deze
tijd van social distancing toch aandacht te besteden aan teambuilding. Wij denken dat
Present hier goed op kan inspringen.
Contact leggen en onderhouden met het Vlaardings onderwijs
Uit het jaarplan 2020 : In 2020 zal Present Vlaardingen de bestaande contacten met Lyceum
Vos onderhouden en 2 projecten met deze school doen. Ook andere scholen zullen
benaderd worden zoals bijvoorbeeld het Groen van Prinsterer.
Present wil in 2021 het Present project “Mijn school is Present” bij 1 middelbare en bij 1
basisschool uitrollen. Hiermee wil Present bewustwording creëren bij de Vlaardingse jeugd en
goed burgerschap stimuleren onder de noemer “JIJ kunt verschil maken”.
Als het nodig is zal de coördinator hiervoor een training volgen bij Present NL.
Present wil in 2021 graag meer aandacht besteden aan het contact met Vlaardingse
basisscholen, middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs instellingen. Vanuit de
overheid wordt opgeroepen meer naar elkaar om te kijken en maatschappelijk betrokken te
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zijn. Present zou de brug kunnen zijn bij de Vlaardingse scholen en hen kunnen koppelen aan
een geschikte hulpvrager(sgroep).
Er is momenteel al contact met het Lyceum Vos en het Albeda college.
Met het Lyceum Vos zal met de leerlingen een groots project gedaan worden in juni onder
de noemer ‘’Lentefeest’’. Vanwege de maatregelen door covid-19 kon het project rondom
Kerst niet doorgaan. De leerlingen worden uitgedaagd om sponsoracties te organiseren voor
ouderen in Vlaardingen.

Intern
Bestuurlijke uitbreiding
In 2020 bestond het bestuur uit 4 leden, inclusief 2 leden uit Maassluis. Dit kan uitgroeien tot
5 – 6 leden. Het streven is om binnen 2 jaar bestuur, coördinatoren en vrijwilligers volledig uit
Vlaardingers te laten bestaan. Daartoe worden vacatures uitgezet. Het uitgangspunt is hierbij
om diversiteit te zoeken binnen de verschillende kerken.
In januari hebben we al een nieuwe (Vlaardingse) secretaris mogen verwelkomen: Heleen
Bosscha. Hiermee is de realisatie van een uitgebreider bestuur weer een stap dichterbij.
Vervanging van de huidige (Maassluisse) penningmeester staat voor dit jaar op de rol.
Opstarten van een vrijwillig-operationeel team
In 2021 zal meer aandacht besteed worden aan de taken en functies van het vrijwillligoperationeel team.
Zo zijn in 2020 de volgende functies ontstaan en opgevuld door vrijwilligers
- groepenbegeleider(s)
- webbeheerder
- communicatie professional
Versterken financiële positie
We hebben het afgelopen jaar onze donatiepagina’s op ‘supp.to/steun-present-vlaardingen’
opgetuigd. De eerste donaties zijn daar nu al op binnengekomen. Via deze pagina willen wij
incidentele en structurele donaties mogelijk maken.
Er zijn acties naar de kerken in Vlaardingen uitgezet om ons als Stichting Present een plekje
op het collecterooster te geven. Vanuit de GKV en de PKN hebben we al giften mogen
ontvangen.
Het werven van donateurs vanuit het bedrijfsleven is het voornemen voor het komende jaar.
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Hoe we de Vlaardingse samenleving sterker willen maken…
Vanuit Stichting Present proberen we bij te dragen aan een sterke basis in de samenleving.
Wij proberen met “vrijwilligers voor een dag” bouwstenen te plaatsen waarmee mensen
preventief geholpen kunnen worden.

1.We stimuleren actief meedoen, via
werk of vrijwilligerswerk

Wij werven vrijwilligers en hopen
dat ze daarna blijvend actief
worden in een ander verband

2. We stimuleren inwoners om met
eigen initiatieven te komen

Vrijwilligers kiezen hun eigen type
project om uit te voeren

3. Iedereen kan in Vlaardingen zo
lang mogelijk zelfstandig wonen

Wij bieden het “sociale netwerk” als
dat er niet is, om zo eens een grote
klus te doen.

4. We zetten in op positieve
gezondheid

Met een project willen wij graag
iets aanpakken waar
hulpontvangers als een berg tegen
op zien

5. Inwoners kunnen veel
ondersteuningsvragen zelf of met
hun omgeving oppakken.

Vrijwilligers kiezen zelf hun manier
van ondersteunen, bij voorkeur in
hun eigen buurt

6.Inwoners hebben een sterke basis in
de samenleving
7. De behoefte van de vrijwilliger en
de inwoner staan voorop

Waar een basis of een vangnet
ontbreekt, willen wij een gat
dichten
Vrijwilligers doen werk wat bij hen
past, maar ook werk waar behoefte
aan is
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Projecten uit het afgelopen jaar
Tijdens de eerste coronagolf in maart, organiseerden we kleinschalige hulp waarbij jonge
mensen bij ouderen mensen in hun buurt hulp en een praatje brachten…

Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun
van het Fonds Sluyterman van Loo
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Kinderkamer projecten
Vrijwilligers geven kinderen in armoede een eigen
kamer waarin ze kunnen spelen of leren zonder zich te
schamen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het
fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
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De Winter Wonder Tassen & Kerstpakketten
We werven gevers en ontvangers om aan elkaar gematcht te
kunnen worden. Aangemelde vrijwilligers zijn individuele
Vlaardingers die (eventueel samen met hun gezin of
vriendengroep) een tas samenstellen voor een kwetsbare
mede Vlaardinger. De kwetsbare ander wordt aangemeld
door een maatschappelijke organisatie, een betrokken buur
of door een andere instantie.
(Dit is een lopend project van december 2020 t/m februari
2021)
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Nationale
Postcodeloterij

11

De basis onder ons werk…

Begroting 2021

Present Vlaardingen

Versie 12-10-2020

Inkomsten

verwachte dekking

Begroting
€
€
€
€

23.500
15.000

€
€

38.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400
500
200
4.500
1.000
1.500
27.600
2.000
800

Totale uitgaven

€

38.500

Resultaat

€

Kerken / donateurs
Fondsen
Bedrijven
Gemeentes
Gemeente Vlaardingen
Overige
Totale Inkomsten

€

15.000

Uitgaven
Structuur
Structuur
Structuur
Structuur
Structuur
Structuur
Vrijwilligers
Werving
Projecten
Projecten
Overig
Overig

Kantoor
Computer, internet, telefoon
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Bankkosten
Bijdrage Present NL
Vrijwilligerskosten
PR en Marketing
Kosten begeleiding Projecten
Materiaalkosten Projecten

onvoorzien

trainingen, reiskosten

-
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