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Voorwoord 

Het jaar 2019 was voor Present West-Betuwe het jaar van een nieuwe start. 
Met één coördinator voor 10 uur in de week, toereikende financiën en 
uitbreiding/vernieuwing van het bestuur.  

Op operationeel terrein zijn er wel enkele uitdagingen aan het licht 
gekomen. Want de tijd die de coördinator te besteden heeft, is wel erg krap 
om alle doestellingen te kunnen halen. Ook het aantrekken van groepen 
vrijwilligers vraagt meer aandacht, dan er feitelijk gegeven kan worden.  

Present West-Betuwe blijft daarom een organisatie in beweging. Niet omdat 
dit doel op zich is, maar omdat we willen blijven werken aan een 
samenleving, waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om 
te zien. Dat laten we graag zien in dit jaarplan, dat de aanzet is voor onze 
activiteiten in 2020 en verder. 

 

  



5 

 

Algemene doelstelling 

Present wil een brug bouwen tussen groepen mensen die bereid zijn hun tijd 
en talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat 
zijn. Op deze brug vinden prachtige projecten en ontmoetingen plaats.  

Als vrijwilligersmakelaar biedt Present West-Betuwe groepen mensen de 
mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich in te 
zetten tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. De vrijwilligers bepalen 
zelf wat ze willen geven aan tijd en talent, Present West-Betuwe zorgt voor 
een geschikte hulpvraag in samenwerking met maatschappelijke 
organisaties. Present West-Betuwe begeleidt de groepen vrijwilligers in de 
voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten. Hierdoor is het 
project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige 
inzet echt ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten. 

In 2020 wil Present West-Betuwe voor tenminste 50 projecten (sociale 
acties of praktische klussen) groepen vrijwilligers werven, inzetten en 
begeleiden om zo te werken aan een maatschappelijke beweging van naar 
elkaar omzien. Door een zorgvuldige, professionele begeleiding van de 
groepen beoogt Present West-Betuwe continuïteit en kwaliteit te 
waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen. 

Hiertoe doorlopen de groepen 7 stappen: 
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Speerpunten voor 2020 

Extern:  

 Verdiepen relatie met gemeenten en maatschappelijke organisaties 
in Geldermalsen, Culemborg en op termijn mogelijk ook in Buren en 
Tiel. 

 Uitbouwen van flexteams in Culemborg, Geldermalsen, Buren. 
 PR intensiveren om groepen uit te dagen zich  voor een (of meer) 

klussen aan te melden. 
 Intensiveren van contacten met de kerken in het gebied. 
 Zoeken naar sponsoring door bedrijven. 

 

Intern:  

 Bestuurlijke uitbreiding en professionalisering. 
 Versterking van de financiële positie. 
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1. Bouwen aan relatie met gemeenten en 
maatschappelijke organisaties 

Bij Present staat de ontmoeting centraal. Waar vrijwilligers en 
hulpontvanger elkaar ontmoeten gebeurt iets blijvends. Vrijwilligers horen 
het verhaal en zien niet alleen de situatie. De hulpontvanger ervaart dat 
hij/zij de moeite waard is en mee mag doen. Wat betreft dit laatste wordt 
bij elk project gekeken wat de actieve rol van de hulpontvanger kan zijn. 

De Present methodiek is opgenomen in de databank Effectieve Sociale 
Interventies en ook erkend als ‘Goed  beschreven Sociale Interventie’. 
Daaruit blijkt dat de veelal éénmalige inzet van een groep vrijwilligers een 
blijvend effect heeft omdat deze inzet is ingebed in een begeleidingstraject 
van de professionele hulpverlening. 

In 2020 richt Present West-Betuwe zich ook op ‘praktische projecten achter 
de voordeur’ waarbij we wel verschillende accenten kunnen leggen: 
bejaarden, gezinnen met (kleine) kinderen. 

Daarom werken we actief aan de contacten met hulpverleners en 
hulpverlenende instanties. Daarbij streven we een tweeërlei doel na: het 
vergroten van onze naamsbekendheid maar ook bewustwording van de 
meerwaarde van de inzet van een groep vrijwilligers voor het professionele 
hulpverleningstraject  

Leidinggevend hierbij is dat: 
• de criteria voor hulpvragen helder zijn voor hulpverleners.  

• hulpverleners aangeven hoe we in onze samenwerking nog beter 
ondersteunend kunnen zijn aan bestaande hulpverleningstrajecten. 

• hulpverleners meer gaan beseffen dat vrijwilligers in de komende 
jaren onmisbaar zijn binnen het netwerk van de hulpontvanger. 
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Naast deze praktische samenwerking streeft Present West-Betuwe ernaar 
goede contacten met gemeentes, woningbouwcorporaties en 
wijkbeheerders uit te bouwen, om de continuïteit van een effectieve inzet 
van vrijwilligers te borgen en waar mogelijk een financieel partnership aan 
te gaan. een effectieve inzet van vrijwilligers mogelijk te maken. 

Zo willen we Present zijn als effectieve sociale interventie voor mensen die 
het netwerk, het geld of de gezondheid missen om de klus zelf te klaren. 
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2. Verbreden van flexteams 
Present werkt met vrijwilligersgroepen uit sociale verbanden. Daarnaast 
stellen we uit individuele aanmeldingen groepen of flexteams samen. Deze 
laatste groepen bestaan uit mensen die zich geregeld inzetten. Er is een al 
een flexteam in Culemborg en een eerste aanzet in Geldermalsen.  

In 2020 zetten we in op het uitbreiden van onze groep flexwerkers. Naast 
het flexteam Culemborg, bestaande uit ca. 15 personen, streven we ernaar 
het team in Geldermalsen uit te breiden van 2 tot ca. 8 personen. Ook in 
Buren zien we mogelijkheden om een flexteam op te zetten. 
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3. Versterken van het contact met kerken 
Present West-Betuwe ontstond als een initiatief vanuit de (Culemborgse) 
kerken. Vanuit de kerken ontvangen we veel sympathie en ook wel 
financiële ondersteuning, ook van kerken uit de andere plaatsen in de 
westelijke Betuwe. 

Tegelijk bemerken we, dat bij veel kerkmensen Present een grote 
onbekende is, terwijl Presentactiviteiten een uitgelezen mogelijkheid bieden 
om gestalte te geven aan de christelijke opdracht tot barmhartigheid. 

Daarom willen we dat aspect meer dan voorheen bij de kerken over het 
voetlicht te brengen.  

We willen daarvoor verschillende middelen inzetten: 

 Berichten in kerkbladen/op websites van kerken over de activiteiten 
van Present in de betreffende woonplaats. 

 Presentaties geven 
 Praatje in de kerk nav collecte 
 (Jeugd)groepen benaderen om ze uit te dagen met elkaar een 

Presentklus te klaren 
 Vrijwilligers oproepen om zich bij de bestaande flexteams in 

Culemborg en Geldermalsen aan te melden of nieuwe flexteams 
(bijvoorbeeld in Tiel of Buren) te vormen. 

Hiervoor is ook nodig, dat we de kracht van de organisatie weten te 
vergroten (zie ver H4) 
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4. Bestuurlijke uitbreiding en professionalisering 
Voor Present West-Betuwe is het van essentieel belang om de organisatie te 
blijven versterken op zowel bestuurs- als uitvoeringsniveau. Daarom zullen 
in 2020 de taken en verantwoordelijkheden van Bestuur en Operationeel 
Team duidelijk in kaart worden gebracht. 

Bestuur 

In 2020 moet het bestuur groeien naar een formatie van 5 personen. Het 
bestuur heeft behoefte aan uitbreiding met mensen met bestuurlijke 
ervaring, waaronder iemand met verstand van financiën en fondswerving. 

Operationeel Team 

Het succes van de Present-formule heeft alles te maken met de inzet van 
vrijwilligers. Maar de taak van een coördinator die dit aanstuurt – het 
contact met hulpverleners, hulpvragers en vrijwilligers onderhoudt om de 
juiste vrijwilligers aan een klus te kunnen koppelen is geen sinecure. 

Om de continuïteit van de organisatie op dat punt te borgen, is er één ZZP-
er 10 uur in de week werkzaam als coördinator, daarbij ondersteund door 
één flexteam-coördinator. Dit jaar moet elk flexteam een eigen coördinator 
krijgt. Om de werklast niet te hoog op te laten lopen streeft Present West-
Betuwe ernaar het aantal ZZP-uren uit te breiden. Daarvoor moet wel het 
budget groeien, terwijl het aantal projecten (praktisch en sociaal) in de 
tweede heft van het jaar zal groeien t.o.v. 2019.   
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De uitvoerende taken worden het best geborgd door een coördinator in 
vaste (deeltijd-)dienst. Dat kan alleen als er als er ruim 80 projecten (sociale 
acties of praktische klussen) behaald worden. Dat is dan tegelijk een 
uitdaging voor de fondswerving. 

Tevens is er behoefte aan een vrijwilliger die kan assisteren bij de publiciteit 
via website en social media. 
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5. Financiële versterking 
De boven omschreven doelstellingen betekenen, dat het bestuur ook veel 
aandacht zal moeten geven aan de financiering. 

 De gemeenten Culemborg en Geldermalsen tonen hun sympathie 
voor (het werk van) Present West-Betuwe met een jaarlijkse 
subsidie. Voor de verdere ontwikkeling in het kader van onze 
doelstellingen is uitbreiding van die subsidierelatie noodzakelijk. 
We geloven dat we als Present een unieke toegevoegde waarde 
hebben door de vrijwilligers die we weten te mobiliseren en de 
hulpontvangers die we weten te bereiken door de samenwerking 
met maatschappelijke organisaties. Present wil niet alleen op de 
bijdrage van de gemeente leunen. Ervaring leert echter dat een 
substantiële participatie van de gemeente voor andere partijen een 
‘voorwaarde’ is voor een financieel partnerschap. 

 Present West-Betuwe gaat ook in gesprek met bedrijven om in het 
kader van maatschappelijk betrokken ondernemen ons werk door 
diensten, goederen of geld te ondersteunen. 

 Tevens gaat Present West-Betuwe in gesprek met de kerken om te 
zien of zij bereid zijn meerjarige steun toe te zeggen.  
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6. Begroting 2020 
Target (aantal sociale en praktische 
projecten) 50 
Inkomsten 
Kapitaal fondsen 
Maatschappij van 
Welstand (SIOC) € 5.000 
Maagdenhuis € 5.000 
RDO € 3.000 
  
 
  
  
Lokale overheden 
Gemeente West 
Betuwe € 2500 
Gemeente 
Culemborg € 2.000 
  
Woning- en welzijncorporaties 
Kleurrijk Wonen  
  
Overig 
particulieren € 1.500 
Kerken € 2.500 
Bedrijven € 3.500 
Rente  
  

Totale inkomsten € 28.500 
 

 
 
Uitgaven 
Projectkosten 
Coördinatiekosten € 20.500 
Onvoorzien € 500 
Fondswerving  
Projectkosten € 1.000 
Kantoorkosten  
Kantoorbenodigdheden € 100 
Publiciteit € 500 
Bankkosten € 250 
  
Organisatiekosten 
Bijdrage Present 
Nederland € 2.500 
Bestuurskosten € 150 
Accountantskosten € 3.000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Totale uitgaven € 28.500 
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7. Tot slot 
De in dit jaarplan beschreven strategie is de voortzetting en doorwerking 
van de koers die in  2019 is ingezet. In dit jaar moet het bestuur op vele 
fronten een begin van verandering te weeg brengen, die in de komende 
jaren verder uitgewerkt kan worden. 

Het effect van deze strategie is niet alleen een sterker Present maar ook een 
breed financieel draagvlak bij particulieren, kerken, bedrijven, 
woningcorporaties en gemeente. 

Het doel van Present West-Betuwe blijft onveranderd:  
Werken aan een maatschappij waarin het vanzelfsprekend is, dat mensen 
naar elkaar omzien. En Present doet dat op een professionele wijze door in 
samenwerking met maatschappelijke instanties en hulp- en zorgverleners 
effectief vrijwilligers in te zetten voor mensen die het netwerk, het geld of 
de gezondheid missen om de klus zelf te klaren. 

 

Stichting Present West-Betuwe 

Postadres: Margrietstraat 5, 
4101 JH  Culemborg 

E. info@presentwestbetuwe.nl 
www.presentwestbetuwe.nl 

IBAN: NL81 RABO 0124 0261 92 

KvK 57987572 


