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VOORWOORD    
 
 
Samen Present! 
 
In het afgelopen jaar is Stichting Present West-Betuwe van start gegaan! Na de 
oprichting van de stichting op 14 mei 2013 is er veel gebeurd: er is een coördinator 
aangesteld, er hebben zich diverse groepen aangemeld en er zijn projecten gestart. 
Met vreugde zien wij terug op een jaar waarin Betuwenaren voor elkaar in beweging 
kwamen via Present! 
 
Tientallen deelnemers aan onze projecten kwamen in contact met andere groepen uit 
onze samenleving en met andere leefsituaties dan die van henzelf. Het bestuur van 
Present West-Betuwe heeft als eerste groep een Presentactiviteit uitgevoerd, samen 
met een groep bewoners van gehandicapteninstelling ’s Heeren Loo in Geldermalsen. 
 
Dit vormde het startschot voor 13 andere Presentactiviteiten waarbij groepen uit de 
samenleving een verschil willen uitmaken voor stads- of dorpsgenoten die hiermee 
bijzonder geholpen zijn. Zo was er een groep Micha-cursisten uit de omgeving van Tiel, 
een groep gemeenteleden uit Culemborg en waren er zeven leerlinggroepen van het 
KWC en een complete circus-crew die allemaal wat voor hun medemens wilden doen. 
En dat hebben ze gedaan!  
 
De gemene deler is niet alleen de bereidheid tot maatschappelijke inzet, maar ook een 
gemeenschappelijke ervaring dat je ‘ontvangt door te delen’. Het is onze overtuiging 
dat dit nog maar het ‘topje van de ijsberg’ is; er zijn nog veel meer Betuwenaren die in 
beweging gebracht willen worden.  
 
Met dit jaarverslag willen we u informeren over de ontwikkeling die Present West-
Betuwe heeft doorgemaakt in 2013. West-Betuwe heeft veel te geven, daar geloven wij 
in! Deze ingeslagen weg willen wij ook in 2014 verder gaan.  
  
 Namens het team en bestuur van Stichting Present West-Betuwe, 
                     
                                                       
 Bert Kreuze, voorzitter 
 Februari 2014 
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Statuten 
Stichting Present West-Betuwe is op 14 mei 2013 opgericht en de werkzaamheden als stichting 
zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. Ton. De statutaire 
vestigingsplaats is Culemborg.  
 
De stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die 
willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present West-Betuwe 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57987572. 
 
 
Bestuur 2013   
Bert Kreuze, voorzitter 
Jan van Doggenaar, secretaris 
Gerrit Stam, penningmeester 
Karen Vogelzang, algemeen bestuurslid 
Marian Boel, algemeen bestuurslid 
 
 
Coördinator 
Wim Althuis    
 
 
Stichting Present West-Betuwe 
Postbus 153, 4100 AD, Culemborg 
tel. 06 15075802 
info@stichtingpresent-WestBetuwe.nl 
www.stichtingpresent-WestBetuwe.nl 
KvK 57987572, Rabobank 124026192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@stichtingpresent-WestBetuwe.nl
http://www.stichtingpresent-westbetuwe.nl/
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1.   MISSIE, AANPAK EN DOELSTELLINGEN 2013 
 
 
 
Stichting Present heeft als missie een brug te slaan tussen mensen die willen geven en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit dat doel 
biedt Present een mogelijkheid voor West-Betuwenaren om 
zich in te zetten in de samenleving van hun woonplaats. 
Present wil bestaande of te vormen groepen uitdagen om zich 
een dag(deel) in te zetten ten dienste van mensen die daar ook 
daadwerkelijk mee geholpen zijn. Die inzet is een teken van 
betrokkenheid bij de samenleving en het is bijzonder voor een 
groep om dit samen te ondernemen.  

Werkgebied Stichting Present West-Betuwe 
 
De aanpak van Present bestaat uit de volgende vier succesfactoren: 
 
1. Het aanbod van mensen die zich in willen zetten staat centraal 
 

Present begint bij het potentieel van mensen die tijd willen geven. De gever is de 
doelgroep. Door het aanbod centraal te stellen is Present geen nieuw 
hulpverleningsinitiatief maar een beweging van mensen die bereid zijn om zich in te zetten. 
Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. 
Belangrijk aspect is dat de vrijwilliger die hulp biedt veel kan leren van de positie van de 
hulpontvanger. Door het contact met de hulpontvanger ontstaat dikwijls het besef dat de 
positie van de hulpontvanger vaak niet door eigen keuze gekomen is. 
 
2. De inzet regelen via maatschappelijke organisaties 
 

De tweede kritische succesfactor van de werkwijze van Present West-Betuwe is dat het 
aanbod van de groep wordt ingebed in bestaande hulpverlenings- trajecten van 
maatschappelijke organisaties. Zoals eerder genoemd, is Present geen hulpverlenende 
instantie en heeft zij geen aspiraties om dit te willen worden. Present biedt handen aan bij 
de maatschappelijke organisatie. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp 
aanvragen bij Present. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de 
verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Het aanbod van Present blijkt 
goed aan te sluiten bij de ‘vraaggestuurde’ manier van werken van maatschappelijke 
organisaties en biedt mogelijkheden om mantelzorgers gericht te ondersteunen. 
 
3. Werken volgens een structurele opzet en 
professionele aanpak 
 

Present zet structureel groepen in die 
incidenteel beschikbaar zijn.  
Er worden groepen ingezet, maar dit zijn 
telkens andere groepen. Dit houdt in dat elke 
groep opnieuw begeleid moet worden. Om de 
brugfunctie tussen groepen vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties structureel op te 
zetten zijn er professionele kaders nodig.  
Deze kaders worden gekenmerkt door twee 
begrippen: kwaliteit en continuïteit. 
De groepen die Present inzet, komen veelal bij kwetsbare en door het leven beschadigde 
mensen. Dit vraagt om professionele aansturing en begeleiding. Daarom heeft Present een 
team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van 
groepswerk/vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening.  
Om de structurele stroom van groepen en dus de continuïteit van Present te kunnen 
waarborgen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste zijn er 



Jaarverslag 2013 - Stichting Present West-Betuwe  pag. 5 

netwerken nodig in de breedte van kerken en andere organisaties voor het aanbod van 
groepen. Ten tweede is een netwerk nodig in de breedte van maatschappelijke organisaties 
om het aanbod van groepen in te kunnen zetten bij mensen die daar echt mee geholpen 
worden. 
 
4. De lokale initiatiefnemers 
 

Een vierde succesfactor van Present is de inzet, kennis en ervaring van de lokale 
initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben vertrouwen opgebouwd binnen netwerken 
(kerken, studentenverenigingen, serviceclubs, locale overheidsorganen en 
maatschappelijke organisaties), waardoor het mogelijk is om mensen bij elkaar te brengen 
en te enthousiasmeren. Voor de toekomst is het essentieel dat binnen de organisatie van 
Present West-Betuwe mensen actief zijn die nauw betrokken zijn bij sociale vraagstukken 
in de stad en die kunnen inspelen op de ontwikkelingen.  
 

 
  >Voor 2013 was het doel: Present West-Betuwe slaat een brug voor 10 groepen. Bij 

de inzet van deze groepen wil Present kwaliteit en diversiteit binnen de organisatie en 
naar alle betrokkenen toe voorop laten staan. 

 

 
Context 
Stichting Present West-Betuwe is een zelfstandige stichting. Zij hanteert dezelfde formule 
als de inmiddels 66 andere stichtingen Present in Nederland. Alle hebben een verbinding 
met Present Nederland te Zwolle, die na haar oprichting in 2006 lokale stichtingen hielp 
opzetten. De stormachtige ontwikkeling blijkt uit het feit dat dit jaar 10 nieuwe stichtingen in 
evenzoveel gemeenten zijn opgericht. 
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2.   BEGELEIDING GROEPEN 
 
 
Stichting Present West-Betuwe heeft als kernactiviteit het begeleiden van groepen die bereid 
zijn om zich in te zetten voor een ander. Het meetbare resultaat van de inzet van Stichting 
Present is het aantal mensen/ groepen dat zich heeft ingezet. 84 vrijwilligers waren in 2013 
actief voor Present West-Betuwe die zich met/voor 157 mensen hebben ingezet. Daarnaast 
zijn er dit jaar 5 keer mensen ingezet om een ‘flexklus’ te doen n.a.v. een hulpvraag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 *)  De ‘flexprojecten’ zijn niet meegerekend in het groepenoverzicht, wel bij hulpontvangers. 
 
 

       Jaarplanning 
   

 
 

 
  

 

Projectenoverzicht 
    

Aantal Presentgroepen  14   

Aantal vrijwilligers   84   
Aantal hulpontvangers 157   

  Groepen afkomstig uit: projecten aantal mensen 

 - Culemborg 5 34 

 - Geldermalsen 4 10 

 - Tiel 2 15 
 - wijdere regio 3 25 

  Soort groepen: projecten aantal mensen 

 - scholen (MAS) 7 31 

 - kerken 3 20 
 - overige 9 33 

  Soort projecten: projecten aantal mensen 

 - klusactiviteiten 
 - flexprojecten * 

7 
5 

23 
  7 

       - sociale ontmoeting 12  61 

  Hulpontvangers*: projecten aantal mensen 

 - Culemborg 14 106 

 - Geldermalsen 4 41 
       - Wijdere regio 1 10 

Hulpsituatie/doelgroep* projecten aantal mensen 

- alleenstaanden/minima 7 28 

- senioren 9 116 

- gehandicapten 7 30 
 - asielzoekers 1 10 

Jaar 
 

Begroot aantal projecten Aantal uitgevoerde projecten 
 

2013 
 

10 19 
2014 30   
2015 
2016 

60 
100 
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Er is een groot potentieel aan groepen dat zich via Present West-Betuwe zou kunnen inzetten 
in West-Betuwe. Momenteel wordt er samengewerkt met groepen vanuit onder andere kerken 
en scholen. Dit model geeft het aantal groepen aan dat was begroot en de verwachting voor 
de komende jaren volgens het strategisch plan 2013-
2016, met daarnaast het gerealiseerde aantal groepen 
voor 2013.  
 
      
In de eerste maanden van 2014 is de doelgroep 
verbreed met bedrijven en fractries van diverse 
politieke partijen die zich hebben aangemeld. Het 
Present-concept voorziet daarmee in een 
‘sneeuwbaleffect’ dat een groeimodel biedt met 
toekomstperspectief. 

 

 
 
 
 
3.     SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES   
 
 
 
In 2013 is er begin gemaakt met het bouwen aan een netwerk van maatschappelijke 
organisaties waarmee Present West-Betuwe samenwerkt. De contacten worden gelegd en 
maatschappelijke organisaties zijn positief over de komst van Present West-Betuwe in 
Rivierenland. Ze verwoorden dat ze de meerwaarde van onze stichting inzien naast de 
bestaande vrijwilligersorganisaties die reeds actief zijn in West-Betuwe.  
 
 

Maatschappelijke organisaties  
waarmee is samengewerkt  

Aantal groepen 
ingezet* 

 Stg. Zorgcentra De Betuwe 

 Maatschappelijk werk Gemeente Culemborg 

 ’s Heeren Loo 

 STMR 

 SZW 

 NAH-zorg 

 AZC 

Totaal: 

6 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
 

19 

 
  *) Aantal inclusief flexprojecten 

 
 
 

Een seniorengroep waar Present op bezoek was, stuurde een kaartje: 
 
“Via deze weg willen we jullie bedanken voor de gezellige ochtend op 

2e kerstdag. We hebben echt genoten van jullie aanwezigheid. 
Het was echt erg gezellig. Hartelijk bedankt hiervoor!” 

 

Team & bewoners woning 16 
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4.   Present het jaar door 
 
 
 
Januari 
 De start van het opstartbestuur. Bij de eerste 

officiële vergadering wordt een intentieverklaring 
ondertekend. Vanaf nu gaat de trein rijden en 
gaan we aan de slag met het uitbreiden van het 
Present-netwerk en het bekendheid geven aan 
het Present-concept. 

 
Februari  
 In deze maand zijn we gestart met een inventarisatieronde in de regio West-Betuwe om te 

onderzoeken of er in het werkgebied een leemte c.q. behoefte is waarin Present voorziet. 
Dat blijkt ruimschoots het geval te zijn! 

 
Maart 
 Vervolg en verdieping van de inventarisatieronde. Op basis van de resultaten wordt een 

prognose gemaakt van het aantal groepen dat per jaar in de regio zou kunnen worden 
ingezet. Na de nominatie voor de ‘Kroonappels’ van het Oranje Fonds wordt de eerste 
Present-nieuwsbrief verstuurd. 

 
April 
 De resultaten van het inventarisatieonderzoek worden vertaald in een Strategisch Plan 

2013 - 2016. We hebben positieve gesprekken met medewerkers van de gemeente 
Culemborg, Geldermalsen en Tiel die aangeven dat het Present-concept naadloos aansluit 
bij de Wmo-visie die deze gemeenten de komende jaren willen realiseren. 

 
Mei 
 Vaststelling van de projectbegroting door het bestuur, 

waarin een groeiscenario is uitgewerkt waarmee we de 
komende jaren aan de slag willen gaan. Hiermee is de 
weg vrij voor de oprichting van de stichting op 14 mei. 
Stichting Present West-Betuwe is nu een feit! 

 
Juni 

 Presentcoördinator Wim Althuis gaat aan de slag met 
het uitwerken van een organisatieplan waarmee de 
eerste aftrapactiviteit kan worden georganiseerd. 
Communicatiemedewerker Marieke van Doggenaar 
maakt een opzet voor een PR-plan en website 
waarmee we als organisatie voor de dag kunnen 
komen! 

 
Juli 
 Op 11 juli is het eerste Present-project: het 
presentbestuur heeft als eerste groep een Presentactiviteit 
uitgevoerd.Zowel bestuur als bewoners waren erg 
enthousiast.  
 

Augustus 
 We ontvangen de eerste subsidies van 2 landelijke 
fondsen: het SkanFonds en het VSB-fonds.  
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September 
 Het netwerk wordt verder opgebouwd door de 

presentaties bij kerken en maatschappelijke 
organisaties. 

 Present maakte een mooie match tussen de crew van 
het rondtrekkende Freiwald Circus met 5 
minimagezinnen, die allemaal vrijkaartjes kregen om 
een middagvoorstelling te bezoeken. 

 
Oktober 
 Officiële aanstelling van coördinator Wim Althuis.  
 We worden een stagebegeleidingsplek voor maatschappelijke stagiaires van het KWC. Er 

melden zich 7 leerlinggroepen die zich via Present inzetten voor senioren in diverse 
zorgcentra. 

 
November 
 Het Operationeel Team krijgt steeds meer vorm door de aanmelding van Florette Koning en 

bestuurslid Marian Boel als groepenbegeleider. 
 De visie van Present kan nu verder gestalte krijgen. ‘Tussen de bedrijven door’ hebben zich 

5 vrijwilligers (flexers) aangemeld die af en toe hand- en spandiensten willen doen, 
individueel of als groep. 

 
December 
 In deze maand worden de meeste projecten gerealiseerd van het hele jaar: 9 groepen! 
 Mooie fondstoekenning ontvangen van Rabobank 

West-Betuwe en Het Oranje Fonds.  
 
 De balans wordt opgemaakt van het afgelopen jaar. 

Stichting Present is steeds meer present en bekend in 
West-Betuwe!  

 Op naar 2014: er staan al een aantal groepen 
enthousiast klaar om zich komend jaar in te zetten.  
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5.  FINANCIEEL DRAAGVLAK 
 
 
 
Stichting Present West-Betuwe wil vrijwilligers die zich inzetten ten dienste van mensen in 
kwetsbare situaties zorgvuldig begeleiden. Om dat te kunnen realiseren is er een 
professioneel kader nodig. Present West-Betuwe heeft afgelopen jaar toegewerkt naar een 
team van medewerkers die dit kader garanderen. Blijvende investering is nodig om ook in de 
toekomst kwaliteit te kunnen waarborgen.  
 
We bouwen aan plaatselijk financieel draagvlak, maar kunnen nog niet zonder de financiële 
ondersteuning van landelijke fondsen als het Oranje Fonds en Skanfonds. Tijd is slechts 
eenmaal te vergeven. In het afgelopen jaar is er veel tijd gegaan naar het opzetten van de 
stichting, het begeleiden van groepen en het bouwen aan een netwerk van zowel vrijwilligers 
als maatschappelijke organisaties waar we het hulpaanbod uitzetten.  
 
Daarbij hebben we gewerkt aan het opbouwen van het financiële draagvlak, maar we zien dat 
we op dit punt nog krachtige vooruitgang moeten boeken om een solide netwerk op te zetten 
richting structurele financiers. Zo willen we onder de Betuwse bedrijven ons concept gaan 
introduceren om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te stimuleren en een groter 
financieel draagvlak te creëren. 
 
Een financiële basis onder het werk van Present West-Betuwe is gelegd door: 
- Oranje Fonds  
- Skanfonds  
- VSBfonds 
- Rabobank West-Betuwe 
- Stichting Elisabeth Weeshuis 
- Gemeente Geldermalsen 
- Giften van kerken 
- Giften van scholen 
- Giften van particulieren 
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6. CONCLUSIE EN VOORUITBLIK  
   
 
Met trots blikken wij terug op 2013 waarin de 
trein Present West-Betuwe is gaan rijden. Wat 
betreft het aanbod van groepen is het voorzichtig 
begonnen dit jaar, maar we zijn tevreden over de 
kwaliteit die we hebben kunnen bieden en de 
positieve reacties van de vrijwilligers: zij zetten 
zich graag nogmaals via Present West-Betuwe 
in! We verwachten dat hun enthousiasme 
aanstekelijk is en naast onze PR hun mond tot 
mond reclame haar werk gaat doen. 
 
           Het Operation Team van Present West-Betuwe in actie 
Voor 2014 zijn er al een aantal contacten met  
verschillende groepen. We verwachten dan toch veel van het nieuwe jaar. Wat betreft 
contacten met bestaande organisaties is het goed gegaan. Momenteel is de samenwerking 
tussen Present West-Betuwe, verschillende maatschappelijke organisaties en met een eerste 
woningcorporatie positief. Vaak moest men wel even wennen aan onze nieuwe werkwijze, 
maar ook hier ging veel Present-reclame van mond tot mond.  
 
Diverse zorgmedewerkers zijn zo enthousiast waardoor ook anderen dat werden. Voor de 
komende jaren wil Present West-Betuwe haar contacten met de bedrijven en 
maatschappelijke organisaties verder uitbreiden en nieuwe contacten aangaan met andere 
woningcorporaties om onmiddellijk in te springen als knellende kwesties de hulp van Present 
kunnen gebruiken. 
 
De werving van financiën verloopt vooralsnog voorspoedig. Dankzij diverse landelijke fondsen 
(Oranje Fonds, VSBfonds, Skanfonds) en lokale fondsen (Rabobank, Stg. Elisabeth 
Weeshuis) en subsidie van de gemeente en particuliere giften kon Present West-Betuwe haar 
werk doen. Stichting Present hoopte in 2013 ook subsidie te krijgen via bedrijven en 
woningcorporaties. Dit is een weg van geduld en investeren in de juiste contacten.  

 

Proces 
Present West-Betuwe is op de goede weg, maar ze is er nog niet. Door de economische crisis 
is het voor een startende organisatie niet gemakkelijk om structurele gelden te verkrijgen. 
Present West-Betuwe werkt aan een lokaal draagvlak. Dat houdt in dat ze de kosten van haar 
organisatie breed gedragen wil hebben. Concreet houdt dit in dat Present gesteund wil worden 
door de gemeenten in de regio West-Betuwe, vermogensfondsen, kerken, bedrijven, 
particulieren en niet in de laatste plaats woningcorporaties. Er is voor deze maatschappelijke 
organisaties vanwege zowel economische, maatschappelijke als sociale motieven veel 
voordeel te halen uit de inzet van Present West-Betuwe.  
 
Zo kan Stichting Present de komende jaren zich verder ontwikkelen en voor nog meer 
inwoners van West-Betuwe van betekenis zijn! 
 
Met het financieringsplan 2013-2016 van Present West-Betuwe zet zij in 2013 de eerste 
stappen naar een financieel krachtig geborgde stichting die werkt op basis van lokale 
samenwerking. Op verschillende wijzen zullen diverse partners worden benaderd.  
 
Present West-Betuwe ziet 2013 als opstartjaar. Starten en pionieren, om in komende jaren 
vanuit het gelegde fundament verder te groeien. Investeren in de organisatie; investeren in 
contacten met woningcorporaties, gemeente West-Betuwe en andere maatschappelijke 
organisaties. En investeren in een stuk PR, zodat Present West-Betuwe nog breder bekend 
wordt in de regio. 
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Bijlage I  -    Projectenoverzicht 2013 
 
 
 
 

datum activiteit hulpontvangers Maatschappelijke Organisatie 

6-07-13 tuinklus/ontmoeting gehandicapten Zorgcentrum ‘s Heeren Loo 

11-7-2013 schoonmaken bijstandsmoeder Ketenregie, Gem.Culemborg 

27-9-2013 afleiding/ontspanning minimagezinnen Ketenregie, Gem.Culemborg 

26-10-2013 sociale ontmoeting asielzoekers COA Utrecht 

12-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum De Kulenburg 

3-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum De Kulenburg 

12-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Ravestein 

10-12-2013 sociale ontmoeting gehandicapten Zorgcentrum ‘s Heeren Loo 

nov.-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Houten 

nov.-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Houten 

6-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Mariënwaard 

27-11-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Beatrix 

26-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Beatrix 

26-12-2013 sociale ontmoeting senioren Zorgcentrum Beatrix 

 
 

Flexprojecten 
 
 
 

 

Soort activiteit hulpontvangers Maatschappelijke Organisatie 

Helpen met opruimen tuinafval minima-gezin met handicap NAH-profesionals 

Helpen met verhuizen minima-gezin met handicap SchuldHulpMaatje 

Hulp bij pc-probleem minima-gezin met handicap NAH-profesionals 

Hulp bij pc-probleem minima-gezin met handicap NAH-profesionals 

Helpen met inrichten woning minima-gezin met handicap Ketenregie, Gem. Culemborg 
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Bijlage II  -    Jaarrekening 2013 
 
 

Hieronder volgt een samenvatting van de inkomsten en uitkomsten van Stichting 
Present West-Betuwe in het kalenderjaar 2013.  

 
 
 

 
Begroting Realisatie 

  Inkomsten 
  

Landelijke fondsen € 20.000 € 15.000 

Lokale en regionale fondsen 8.000 1.500 

Lokale partners (bedrijven, kerken, scholen) 0 1.154 

Gemeente 2.000 750 

totaal: € 30.000 € 18.404 

  Uitgaven 
  

Kosten projectmateriaal € 250 € 67 

Kantoorkosten 4.400 415 

Fondsenwerving, pr en drukkosten 1.000 540 

Organisatiekosten 7.350 .830 

Personeelskosten 16.639 12.312 

   
totaal: € 29.639 € 18.164 

  Resultaat € 361 € 240 

 
 


