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VOORWOORD

Samen Present!

Present is een cadeau. Een cadeau van en voor de samenleving. Voor mensen die 
een extra steuntje hard nodig hebben. Maar ook een cadeau voor de vele vrijwilligers 
die zich inzetten en die deze vorm van ‘medemens-zijn’ als verrijking ervaren.

Dit is alweer het vijfde jaarverslag van Stichting Present West-Betuwe. Een 
beslissende fase in de doorstart na de opstartfase (2013 – 2015) waarin we onze 
organisatie met steun van landelijke fondsen konden laten kiemen en opgroeien. En 
waarin we in vier achtereenvolgende jaren hebben kunnen aantonen dat er animo en 
draagvlak is voor het Present-concept in West-Betuwe en waarbij we belangrijke 
stappen gezet om de organisatie te continueren en professionaliseren.
 
Ook deze periode hebben veel vrijwilligers in actie hebben gezien om een medemens 
te helpen. Dit jaar zagen we een diversiteit aan projecten opbloeien. De gemene deler 
van alle Present-projecten is niet alleen de bereidheid tot maatschappelijke inzet, maar
ook een gemeenschappelijke ervaring dat je ‘ontvangt door te delen’. 

In totaal zijn dit jaar 128 projecten uitgevoerd door Presentgroepen in West-Betuwe, 
waarbij 595 vrijwilligers zich hebben ingezet en daarmee ruim 970 hulpontvangers van 
dienst zijn geweest. Hierbij hebben we een mooie groei doorgemaakt in onze 
naambekendheid en vrijwilligersnetwerk.

Opvallende ontwikkelingen dit jaar zijn de omschakeling van een centraal gestuurde 
regio organisatie naar werken-van-onderop vanuit de drie kernlocaties Culemborg, 
Gelermalsen en Tiel. Aan het eind van 2017 is een diep gekoesterde Present-droom 
gerealiseerd dat in elk van deze plaatsen een zelfstandig Present-team operationeel is 
onder aansturing van een eigen lokale coördinator. Na vier jaar ‘eenzaam pionieren’ 
zien we een dynamische netwerkorganisatie ontstaan die vrijwilligers en kwetsbare 
doelgroepen in de West-Betuwe met elkaar verbindt. . 

We zien in dankbaarheid terug naar alle mooie momenten van ontmoeting, naar de 
tomeloze inzet van de vele vrijwilligers en de openheid van hulpontvangers die hun 
deur hebben opengezet. Hierin zien we een uitnodiging om het werk van Present in de 
komende jaren verder te ontwikkelen.  In dit spoor verder!

Namens het team en bestuur van Present,
              
                                                      
Wim Althuis, voorzitter
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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 2017
 Bert Kreuze, voorzitter
 Gerrit Stam, penningmeester/secretaris
 Marian van Houwelingen
 Jolanda Udo
 

Presentteam 2017:
 Wim Althuis – algemeen coördinator (t/m 31 okt.’17)
 Angelien van der Veer – coördinator Tiel
 Martine Koemans – coördinator Geldermalsen
 Evert Scheffer – coördinator Culembor

Stichting Present West-Betuwe
 Postbus 153, 4100 AD, Culemborg
 tel. 06 15075802
 info@presentwestbetuwe.nl
 www.presentwestbetuwe.nl
 KvK 57987572, 
 Rabobank 124026192
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1.   MISSIE, AANPAK EN DOELSTELLINGEN 2017

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 hulpverleningstrajecten 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 
netwerken nodig in de breedte van kerken en andere organisaties voor het aanbod van 
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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. 

Context

Stichting Present West-Betuwe is een zelfstandige stichting. Zij hanteert dezelfde formule 
als de inmiddels 70 andere stichtingen Present in Nederland. Alle hebben een verbinding 
met Present Nederland die lokale stichtingen ondersteunt en begeleidt.
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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 Present is 
het aantal vrijwilligersgroepen dat zich heeft ingezet. In 2015 heeft Present 128 groepen 
ingezet waarin 595 vrijwilligers in totaal 971 medemensen hebben geholpen om een nieuwe 
start te maken of om persoonlijke aandacht en/of gezelligheid te bieden. In totaal zijn daarmee
1450 vrijwilligersuren gerealiseerd aan concrete maatschappelijke inzet en betrokkenheid.
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3.  SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES  

In 2017 is verder gebouwd aan het netwerk van maatschappelijke organisaties waarmee 
Present West-Betuwe samenwerkt. Opvallend is de stijging van het aantal projecten met 
vluchtelingenwerk, dit hangt samen met enerzijds de groeiende instroom van 
vluchtelingen in onze regio. En anderzijds met de bezuinigingen van de beschikbare 
overheidsubsidie voor de huisvesting van vluchtelingen. Daarnaast was er een forse inzet 
en samenwerking met instellingen voor gehandicaptenzorg (intramuraal en ambulant).

Het kost veel tijd en energie om een organisatie op te bouwen, vooral in de plaatsen waar 
we een beperkte ‘natuurlijke achterban’ hebben. Daarom is dit jaar gericht geïnvesteerd in
versterking van net netwerk in Tiel en samenwerking met diaconale branchepartners 
(Inloophuis Tiel en Klesteo) en de Regiegroep Kerk & Vluchtelingen in 
Culemborg.Veelbelovend zijn de contacten met het taalonderwijs voor statushouders op 
het ROC, met mooie win/win voor ‘Meet & Match’-activiteiten waarbij vluchtelingen de 
Nederlandse taal kunnen oefenen.
 

Maatschappelijke organisaties 
waarmee is samengewerkt 

 Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 ’s Heeren Loo
 Mozaiek 
 Stichting Welzijn Geldermalsen
 Elk Welzijn
 Diaconieën van diverse kerken
 Inloophuis / Franciscushof Tiel
 De Witte Schuur
 Senioren Web
 Stg. Integreren doe je samen
 Servicepunt Thuis Wonen
 Zorgcentra (Beatrix, Vrijthof, Ravenstein, 

Betuwehoeve, Troelstrahof en Walstede)
 Kleding en Speelgoedbank Tiel e.o. (‘Klesteo’)

Present wil bruggen  bouwen met uiteenlopende organisaties en doelgroepen. Daarom 
participeert Present in de volgende netwerken:

 Vrijwilligersoverleg Zorg & Welzijn Tiel 
 Klankbordgroep ‘Actief in Tiel’
 Strategische overleg Zorg & Welzijn Culemborg
 Voorbereidingsgroep Culemborg 700
 Sociaal Platform Tiel
 Regiegroep Kerk &

Vluchteling 
 Burgerplatform ‘Ieder mens

telt’ (Culemborg) 
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4.   2017 in High Lights

Inzet voor vluchtelingen

 In 2017 zijn een aantal mooie projecten gedaan i.s.m.
VluchtelingenWerk om een aantal woningen woonklaar te
maken voor Syrische vluchtelingen gezinnen in Culemborg
en Geldermalsen. Nieuw is de aftrap van het project ‘Meet &
Connect’ met/voor statushouders.

 Sommige ‘nieuwe Betuwenaren’ doen graag mee met
Present om in het Flex-team mee te doen om zelf ook
medemensen te helpen.

Samenwerking Kleding- & Speelgoedbank Tiel

 Een mooie ontwikkeling is de groeiende samenwerking
met andere diaconale initiatieven in Tiel, waaronder het
inloophuis en de Kleding- en Speelgoedbank Tiel e.o.
Samen met deze en andere organisaties is een start
gemaakt met het ‘Sociaal Platform Tiel’.

JobGroups

 In 2017 is 3x een JobGroups-cursus georganiseerd: een
ontmoetingsgroep voor werkzoekenden in samenwerking
met Inloophuis Tiel en de Zomerschool van Servicepunt
Thuis Wonen. Dit jaar voor het eerst een cursus speciaal
voor senioren.

 Naast het groepenprogramma is ook een start gemaakt met
het maatjesproject ‘JobHulpMaatje’ voor ondersteuning van
werkzoekenden die een extra steuntje kunnen gebruiken.
Zowel maatjes als werkzoekenden zijn voor een deel
JobGroups-deelnemers.

Jong en Oud

 In Culemborg zijn de nieuw ontwikkelde inzichten van
de Jong & Oud interviews uitgewerkt tot praktische
werkconcepten. Deze zijn met 8 groepen in totaal
40x uitgetest. Ook hierbij hebben we veel geleerd!

Teamuitbreiding

 We hebben afscheid genomen van gewaardeerd
bestuurslid Gerrit Stam. Algemeen coördinator en
oprichter Wim Althuis stopt na 5 jaar, en draagt de
teugels over aan een nieuw team. We krijgen
versterking van nieuwe projectcoördinatoren Martine
Koemans en Evert Scheffer. Wim blijft bestuurslid.
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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 en continuïteit essentieel. Vandaar dat we werken met betaalde 
coördinatoren die op zzp-basis worden ingehuurd om lokale netwerken op te bouwen.

Dit jaar en afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de fondsenwerving, met het mooie 
resultaat dat we eind 2017 drie deeltijd-coördinatoren konden aanstellen. De financiering is 
grotendeels gebaseerd op de inkomsten van meerjarenprojecten met steun van lokale en 
landelijke fondsen.

We bouwen aan plaatselijk financieel draagvlak, maar zijn tegelijk heel blij met de financiële 
ondersteuning van landelijke fondsen zoals het Oranje Fonds. In het afgelopen jaar is er veel 
tijd gegaan naar het opbouwen van de netwerken, interne organisatie, het werven en 
begeleiden van groepen en het bouwen aan een netwerk van zowel vrijwilligers als 
maatschappelijke organisaties waar we het hulpaanbod uitzetten. 

Er is hard gewerkt aan het opbouwen van het lokale financiële draagvlak, door het actief 
benaderen van de politiek en onze gesprekken met wethouders in Geldermalsen en Tiel. Door
het verzorgen van presentaties bij lokale kerken, diaconale platforms, Rotary en buurtcentra 
en aanwezigheid op vrijwilligersmarkten en beursvloeren bouwen we aan een solide netwerk. 
Dit begint langzaam maar zeker haar vruchten af te werpen. Vooral door de inzet van een 
fondsenwerver eind 2017 konden we Present steviger naar buiten toe presenteren.

De financiële basis onder het werk van Present West-Betuwe is gelegd door:
 Oranje Fonds 
 Lokale fondsen
 Gemeente Culemborg
 Gemeente Geldermalsen
 Giften van kerken
 Giften van scholen
 Giften van particulieren

Het blijft een uitdaging om als kleine vrijwilligersorganisatie in ontwikkeling op lokaal niveau 
structurele co-financiering te organiseren. Met een lokale benadering en geïntegreerde focus 
op versterken van de naamsbekendheid kunnen hierin verdere stapjes worden gezet. 

Samen zijn we Present: stap voor stap bouwen we verder!
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6. CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 
  

Met dankbaarheid blikken wij terug op het tweede projectjaar waarin de organisatie Present 
West-Betuwe verder is gegroeid en opgebouwd. 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: in de evaluaties geven zowel de groepen 
als de maatschappelijke organisaties ons een mooi rapportcijfer 8,5. 

Diverse zorgmedewerkers zijn zo enthousiast waardoor ook anderen dat werden. Voor de 
komende jaren wil Present West-Betuwe haar contacten met  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 was dit jaar een spannend avontuur. Dankzij de steun van fondsen,
particuliere giften kan Present West-Betuwe haar werk doen. Ook hierin worden we verrast
door spontane initiatieven uit de samenleving die Present een warm hart toe dragen. 

Voor  de  toekomst  blijft  de  verduurzaming  met  lokale  fondsen  een  belangrijk  punt  van
aandacht. In 2017 hebben we uitgebreid gereflecteerd op de sterktes, zwaktes, mogelijkheden
en kansen van Stg. Present in West-Betuwe. Op basis daarvan is per woonkern een focus-
doelgroep  en  -activiteit  gedefinieerd  en  is  een  ondersteunen  pr-  en  fondsenwervingsplan
opgesteld.

Daar de financiële draagkracht van vrijwilligers/kerken in de regio West-Betuwe beperkt is, zal
Present in deze regio met steun van landelijke fondsen richten op twee projecten waarmee de
doelgroepen  werkzoekenden,  vluchtelingen,  jongeren  en  ouderen  gericht  kunnen  worden
ondersteund. Hierbij  wordt een omschakeling gemaakt naar ‘projectenorganisatie’ waardoor
het werk van Present voor de komende drie jaar verder kan doorgroeien.

Present West-Betuwe werkt aan een lokaal draagvlak. Met de ontwikkeling van ons nieuwe 
financieringsplan 2017 - 2019 werken we stapsgewijs naar een financieel geborgde stichting 
die werkt op basis van lokale samenwerking. Present streeft hierbij naar meer structurele en 
substantiële steun door gemeenten, vermogensfondsen, kerken, bedrijven, particulieren en 
woningcorporaties. Zo kan Stichting Present de komende jaren zich verder ontwikkelen en 
voor nog meer inwoners van West-Betuwe van betekenis zijn!
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Bijlage I  -    Projectenoverzicht  2017 
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