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VOORWOORD 
 
 
 
 
Samen Present! 
 
Hierbij presenteren we u het zesde jaarverslag van Stichting Present West-Betuwe. De plannen voor 
2018 waren ambitieus. Eind 2017 hadden we in drie kernen in ons werkgebied, Culemborg, 
Geldermalsen en Tiel, in aanzet een operationeel Present-team onder aansturing van een eigen 
lokale coördinator. 
 
Er is dan ook veel werk verzet. Naast de gebruikelijke Present-activiteiten (sociale contacten en 
klussen), ontwikkelden we een diversiteit aan projecten om verschillende groepen hulpontvangers te 
dienen: ouderen, nieuwe Nederlanders en werkzoekenden. Ook in 2018 zijn er wel veel vrijwilligers in 
actie geweest om een medemens te helpen. De gemene deler van alle Present-projecten is de 
bereidheid tot maatschappelijke inzet, maar ook de ervaring dat je ‘ontvangt door te delen’.  
 
In totaal zijn er dit jaar zo'n 105 projecten gerealiseerd. Onze vrijwilligers, gemiddeld 4 per project, 
zijn gezamenlijk 970 uren actief geweest om ruim 500 hulpontvangers van dienst te zijn. 
 
Tegelijk bleek het moeilijker dan verwacht om voor de specifieke doelgroep-activiteiten de goede 
matches te vinden tussen (groepen) vrijwilligers en hulpvragers uit de doelgroepen. In het verlengde 
daarvan was het ook moeilijker om de financiën rond te krijgen. Kortom – 2018 werd een jaar waarin 
het nodige zou veranderen. 
 
Desondanks zien we in dankbaarheid terug op alle mooie momenten van ontmoeting. We zijn blij met 
de inzet van de vele vrijwilligers en de openheid van hulpontvangers die hun deur hebben opengezet. 
Het geeft ons moed om het werk van Present in de komende jaren verder te ontwikkelen. 
 
Namens het team en bestuur van Present, 
 
                                                       
Roeland Klein Haneveld, penningmeester 
 
 
  



Jaarverslag Stichting Present West-Betuwe 2018   pag. 4 

COLOFON 
 
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.  
Stichting Present West-Betuwe is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 57987572. 
 
De stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen 
die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De drijfveer om mensen 
te motiveren voor dit doel tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen, is de navolging van 
Jezus Christus, omdat op basis van de Bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste 
te dienen. 

 
Bestuur 2018  

Wim Althuis, voorzitter 
Roeland Klein Haneveld, penningmeester 
Marian van Houwelingen, secretaris 
Jolanda Udo 

 
 
Presentteam 2018: 

Angelien van der Veer – coördinator Tiel 
Martine Koemans – coördinator Geldermalsen 
Evert Scheffer – coördinator Culemborg 

 
 
Stichting Present West-Betuwe 

Margrietstraat 5, 41010 JH  Culemborg 
secretaris@presentwestbetuwe.nl 
www.presentwestbetuwe.nl 
KvK 57987572,  
Rabobank 124026192 
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1 MISSIE, AANPAK EN DOELSTELLINGEN 2018 
 
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 Betuwenaren een 
mogelijkheid 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.  
 
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 

Werkgebied Stichting Present West-Betuwe 
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randvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste zijn er 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, lokale 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 ruim 
70 andere stichtingen Present in Nederland. Alle hebben een verbinding met Present Nederland dat 
de 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 2018 heeft Present 103 groepen 
ingezet waarin 338 vrijwilligers* in totaal 503 
medemensen* hebben geholpen om een nieuwe 
start te maken of om persoonlijke aandacht en/of 
gezelligheid te bieden. In totaal zijn daarmee 970 
vrijwilligersuren gerealiseerd aan concrete 
maatschappelijke inzet en betrokkenheid. 
 
*) Toelichting: Het totaal aantal vrijwilligers en 
geholpen mensen betreft hier de som van de 
betrokken vrijwilligers/hulpontvangers van alle 
projecten. Iemand die twee keer helpt/geholpen 
wordt, telt dus twee keer mee.  
  

aantal projecten/groepen

aantal vrijwilligers

vrijwilligersuren

aantal hulpontvangers

Culemborg 27 32%

Geldermalsen 13 15%

Tiel 56 67%

Omliggende dorpen 4 5%

Mix van plaatsen 3 4%

kerk 3 4%

Ondernemers / Bedrijven 1 1%

Scholen 19 23%

politiek 1 1%

flexteam 22 26%

Overig 57 68%

Sociale projecten 47 66%

praktische projecten 24 34%

Culemborg 49 10%

Geldermalsen 34 7%

Tiel 402 80%

Omliggende dorpen 18 4%

minima 40 8,0%

vluchtelingen 24 4,8%

handicap/minder validen 3 0,6%

senioren 247 49,1%

overig 189 37,6%

Hulpontvangers:

Hulpsituatie/doelgroep

Inzet Present 2018

103

338

970

503

Groepen afkomstig uit:

Soort groepen:

Soort projecten:
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3 SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES   
 
In 2018 is verder gebouwd aan het netwerk van maatschappelijke organisaties waarmee Present 
West-Betuwe samenwerkt. Zo is de samenwerking tussen Welzijn Geldermalsen uitgebreid en 
verstevigd. Ook is er een mooie samenwerking aangegaan met Scholengemeenschap De Lingeborgh 
om de Maatschappelijke Stages vorm te geven en te faciliteren. Het is erg waardevol om op een 
jonge leeftijd al met actief burgerschap te beginnen. Daarnaast heeft de samenwerking met de Tielse 
Uitdaging al de vruchten afgeworpen en hebben twee bedrijven zich maatschappelijk ingezet binnen 
Present. Het is mooi om te zien dat we met verschillende stakeholders werken aan een inclusieve en 
participerende samenleving. Deze contacten zullen we ook in 2019 warmhouden en uitbouwen.  
 

Maatschappelijke organisaties  
Waar o.a. mee is samengewerkt  
 Vluchtelingenwerk Oost-Nederland 
 ’s Heeren Loo 
 Mozaiek  
 Stichting Welzijn Geldermalsen 
 Elk Welzijn 
 Diaconieën van diverse kerken 
 Inloophuis / Franciscushof Tiel 
 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’) 
 Scholengemeenschap Lingeborgh Geldermalsen 
 STMR 
 De Tielse Uitdaging 
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4 2018 in High Lights 
Meet&Connect 
 
Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2018 zijn er in het kader van het project ‘Meet & Connect’ 
met/voor statushouders foto-workshops geweest. Oude en nieuwe Nederlanders trachtten een 
opgegeven thema in foto's weer te geven en aan elkaar uit te leggen. Hoe zien nieuwe Nederlanders 
die gevlucht zijn uit hun eigen land het leven in de Nederlandse samenleving en hoe zien de in 
Nederland geboren Nederlanders het leven in de samenleving?  
Daarnaast is er eenzelfde soort fotoproject geweest alleen vrouwen ook met culturele uitwisseling als 
doel. In 6 bijeenkomsten zijn verschillende aspecten van het (samen)leven aan de orde gekomen.  
Het uitgangspunt was gelijkwaardigheid en wederzijdse interesse.  
 
JobGroups/JobHulpMaatje  
 
In 2018 is 3x een JobGroups-cursus georganiseerd: een 
ontmoetingsgroep voor werkzoekenden in samenwerking 
met Inloophuis Tiel en de Zomerschool van Servicepunt 
Thuis Wonen. Er zijn meer dan 15 deelnemers aan een baan 
geholpen nadat ze de cursus hadden gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
Jong en Oud 
 
De in voorgaande jaren ontwikkelde inzichten van Jong & 
Oud zijn uitgewerkt in een praktisch werkconcept. In 
samenwerking met RSG-Lingecollege (Leerlingen van 
Zorg en Welzijn) en verzorgingshuis Walstede in Tiel is 
een project opgezet waarbij leerlingen in toerbeurt zich een 
dag in de week inzetten voor sociale activiteiten met de 
bewoners van Walstede.  
 
Andere projecten 
Los van de bovenstaande projecten hebben we dit jaar weer heel veel projecten achter de voordeur 
gedaan. Onze flexteams uit Geldermalsen en Culemborg leverden meestal iedere maand een project 
af en zelfs in deze hete zomer van het afgelopen jaar bikkelden een groep uit de Hervormde Kerk van 
Geldermalsen vrolijk door in twee tuinen. De VVD uit Culemborg gaf zijn politieke standpunten handen 
en voeten door een woning op te ruimen en een nieuw bedrijf deed zijn intrede in het kader van 
Maatschappelijk Ondernemen: Westerduin Personeel. Met een groep van vijf man/vrouw ruimden ze 
een woning op in Tiel. Dit is zomaar een greep uit de vele projecten die we dit jaar hebben gedaan. In 
hoofdstuk 2 zijn de statistieken te zien van het aantal projecten dat we gedaan hebben.  
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Team 
 
In de loop van het jaar moesten we tot onze spijt 
constateren, dat we de financiële doelstellingen niet 
konden halen, zodat we afscheid hebben moeten nemen 
van 2 van de 3 coördinatoren. 
In het bestuur zijn ook wijzigingen. Bert Kreuze heeft 
tijdelijk het penningmeesterschap waargenomen en is uit 
het bestuur getreden toen Roeland Klein Haneveld aantrad 
als nieuwe penningmeester. Wim Althuis is voorzitter 
geworden, maar heeft door ziekte de 2e helft van het jaar 
niet meer kunnen functioneren. Zijn taak als voorzitter is waargenomen door de nieuwe 
penningmeester. 
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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. 
 
Eind 2017 konden we drie deeltijd-coördinatoren aanstellen. De financiering was grotendeels 
gebaseerd op de inkomsten van meerjarenprojecten met veel steun van lokale en landelijke fondsen. 
In de loop van 2018 kwamen enkele zwakke plekken in onze werkwijze aan het licht: 

 De verschillende projecten, hoe mooi ook, slokten onze coördinatoren zo op, dat er eigenlijk te 
weinig aandacht aan de "typische Present-activiteiten" (Hulp achter de voordeur) gegeven kon 
worden. 

 De financiering van "Hulp achter de voordeur" bleef achter 
 onze inschatting dat we onze driemans-formatie zouden kunnen financieren bleek iets te 

optimistisch, zodat we aan het einde van 2018 weer terug moesten naar 1 coördinator. 
 
De financiële basis onder het werk van Present West-Betuwe is in 2018 gelegd door: 
 Oranje Fonds  
 Kansfonds 
 Lokale fondsen 
 Gemeente Culemborg 
 Gemeente Geldermalsen 
 Giften van kerken 
 Giften van particulieren 
 
Het zal in 2019 een uitdaging voor ons zijn om op lokaal niveau structurele cofinanciering te 
organiseren. Met een lokale benadering (politiek, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, bedrijven 
en kerken) en geïntegreerde focus op het versterken van de naamsbekendheid, hopen we hierin 
verdere stappen te kunnen zetten. 
 
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 jaar 2018. Weliswaar hebben we niet op alle terreinen onze 
ambities kunnen waarmaken, maar we zijn blij met de vele goede dingen die gedaan konden worden. 
De waardering die we van groepen en maatschappelijke organisaties ontvingen is onveranderd hoog. 
 
De organisatorische ingrepen hebben een doorstart in 2019 mogelijk gemaakt en bieden de 
mogelijkheid om te werken aan een financieel gezonde organisatie. 
 
In de komende jaren wil Present West-Betuwe de contacten met maatschappelijke organisaties 
uitbreiden en nieuwe contacten aangaan met andere woningcorporaties om onmiddellijk in te kunnen 
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, steun 
uit het bedrijfsleven en kerkelijke en particuliere giften kon Present West-Betuwe haar werk doen.  
Present West-Betuwe zal in 2019 extra energie steken in het ontwikkelen van lokaal draagvlak. 
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! 
 


