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1

Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van Stichting Present Woerden (hierna: Present Woerden). Doel van dit
verslag is om verantwoording af te leggen aan onze achterban, fondsen en andere (financiële) partners.
Present Woerden is een onmisbare speler in het veld van mensen die iets willen betekenen voor mensen die
het minder hebben. En dat blijft helaas nog steeds nodig. De crisis en de ontwikkelingen omtrent de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) helpen hier zeker niet aan mee. Er zijn veel plekken in de Woerden
en omgeving waar mensen leven in zorgelijke omstandigheden: eenzaamheid, armoede, schulden, ziekte. Het
speelt zich allemaal af bij ons om de hoek.

1.1

Korte beschrijving Present Woerden

Stichting Present Woerden heeft als doelstelling:
Een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Veel mensen zijn graag bereid om iets te doen voor een ander, maar weten niet goed hoe ze dit vorm kunnen
geven. Via Present Woerden kunnen zij zich als vrijwilliger inzetten met een groep, bijvoorbeeld vanuit een
bijbelkring of met collega’s, als gezin, maar ook als individu. Present Woerden draagt zorg voor de coördinatie
tussen de vraag en het aanbod van hulp. Onze missie is:
“Een brug slaan tussen mensen die iets te geven hebben en mensen die deze hulp nodig hebben.”
Present Woerden onderscheidt zich van andere organisaties door gericht te werken vanuit het aanbod van de
vrijwilliger. De vrijwilligers geven zelf aan wat hun talenten zijn, wat zij bereid zijn te doen en welke tijd zij
beschikbaar stellen. Present Woerden sluit aan bij vrijwilligers doordat de werkwijze zich aanpast aan de volle
agenda’s en beschikbare tijd van de vrijwilligers.
Present Woerden onderhoudt een netwerk van lokale maatschappelijke organisaties waardoor de inzet van de
vrijwilligers terecht komt bij de mensen die hulp hard nodig hebben. De geboden hulp komt specifiek terecht
bij de mensen die zelf onvoldoende geld, een minder goede gezondheid of nauwelijks een sociaal netwerk
hebben.
Voor wat betreft de werving van vrijwilligers richt Present Woerden zich op onder andere kerken, bedrijven,
scholen en overheidsinstellingen.
Als zelfstandige lokale organisatie maken wij deel uit van de landelijke Present-formule. Stichting Present
Nederland (hierna: Present Nederland) ondersteunt lokale stichtingen onder andere met advies en
promotiematerialen.
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2
2.1

Terugblik op 2014
Interne bestuurlijke organisatie

2.1.1 Organisatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie en strategie, de financiën en het personeelsbeleid. Daarnaast
vervullen de leden van het bestuur een “ambassadeursfunctie”, een rol in het vertegenwoordigen van Present
Woerden naar buiten toe. De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de coördinator.
Eén keer per jaar vindt er overleg en uitwisseling van informatie plaats met alle leden van het operationele
team.
Sinds oktober 2014 heeft Present Woerden ook een Comitee van Aanbeveling.
Hierin hebben zitting:
Dhr. V.J.H. (Victor) Molkenboer, burgemeester van de Gemeente Woerden
Mevr. K.L. (Karin) Verdooren MBA, directeur-bestuurder woningcorporatie GroenWest
Mr.A. (André) Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars NL, tevens voorzitter Present Nederland
Mevr. H. (Hannie) van Baren, directeur Welzijn Woerden
Mevr.A. (Alien) Cnossen, voorzitter Raad van Kerken Woerden
In de samenstelling van het bestuur heeft zich in 2014 de volgende wijziging voorgedaan.
Per 1 september 2014 is Martijn Verschelling als bestuurslidlid teruggetreden. Zijn plaats is ingenomen door
mevrouw Patsy Heida. Zij richt zich met name op contacten met de kerken.
De samenstelling van het Bestuur van Present Woerden zag er eind 2014 als volgt uit:
-

Marjan Haak
Jan Willem Burggraaff
Arie-Jan van de Maarl
Foekje Godschalk
Patsy Heida

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. adjunct
Lid

2.1.2 Operationele Team
Het Operationele Team houdt zich bezig met de dagelijkse uitvoer van het werk.
Binnen het Operationele Team hebben zich in 2014 enkele wijzigingen voorgedaan:
- Jeroen ter Horst heeft zijn functie als groepenbegeleider moeten neerleggen i.v.m. zijn werk.
- Anne Schouts zet zich per oktober 2014 in als administratieve ondersteuning.
Er bestaat nu nog een openstaande vrijwilligers vacature te weten: PR en Communicatie.
De samenstelling van het Operationele Team van Present Woerden zag er eind 2014 als volgt uit:
Elma Meijers-Riphagen
Dineke Beertema
Pieter ’t Hart
Ton Bos
Hendrik van Tuijl
Arjan van Dam
Anne Schouts
Stichting Present Woerden
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2.2

Aanbod van groepen vrijwilligers

In totaal hebben zich het afgelopen jaar 252 vrijwilligers ingezet. Deze vrijwilligers hebben met elkaar 770 uur
verricht.
De diversiteit in herkomst van groepen vrijwilligers was gevarieerd. We mochten vrijwilligers begroeten uit
diverse kerken, vanuit de Lions Club en vanuit bedrijven. Ook hebben zich 3 gezinnen als groep vrijwilligers
ingezet. Tevens mochten we enkele groepen vaker dan eens begroeten, doordat zij zich meerdere malen per
jaar hebben ingezet of dit in voorgaande jaren ook al gedaan hadden en zich ook in 2014 weer verdienstelijk
hebben gemaakt .
Present Woerden kent ook zogenaamde flexwerkers. Dit zijn flex-vrijwilligers die zich individueel aanmelden.
Op basis van hun talenten en tijd kunnen zij gevraagd worden zich in te zetten voor een ander. Present
Woerden doet een beroep op deze mensen voor de vorming van groepen of ter aanvulling van bestaande
groepen. In totaal hebben 44 flex-vrijwilligers zich op 22 projecten nuttig gemaakt.
Een overzicht van alle uitgevoerde projecten kunt u terugvinden in Bijlage I: Projectenoverzicht 2014.

2.3

Contacten met maatschappelijk organisaties

Voor de realisatie van projecten zijn contacten met lokale maatschappelijke organisaties voor Present
Woerden onmisbaar. Voor vrijwel alle projecten die aangemeld werden door een maatschappelijke organisatie
heeft Present Woerden een match met een groep vrijwilligers kunnen organiseren.
Indien een project niet opgepakt kon worden, was de voornaamste reden een te kort tijdsbestek tussen
aanmelding en gewenste uitvoerdatum van een project. Ook is het voorgekomen dat een maatschappelijke
organisatie de hulpvraag annuleerde door gewijzigde persoonlijke omstandigheden bij de beoogde
hulpontvanger of doordat er toch uiteindelijk netwerk aanwezig was die de hulpvraag uit kon voeren.
In het projectoverzicht kunt u zien door welke maatschappelijke organisaties de uitgevoerde projecten zijn
aangemeld (Bijlage I: Projectenoverzicht 2014)

2.4

Projecten

In 2014 heeft Present Woerden 54 projecten gerealiseerd. Daarvan waren 42 klusprojecten en 12 sociale
projecten. Opvallend is het aantal sociale projecten. Vooral onder jongeren tussen 12 en 15 jaar blijken
dergelijke projecten populair. Ook vanuit de maatschappelijke organisaties neemt de vraag toe om dergelijke
activiteiten te organiseren.
Het aantal projecten is ten opzichte van 2013 stabiel gebleven.
Uit de evaluaties na de projecten blijkt wel dat zowel de ingezette vrijwilligers, de maatschappelijke
organisaties en de hulpontvangers enthousiast zijn.
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Enkele reacties van betrokkenen:

Vrijwilliger: “Het was zo mooi om te zien dat mensen die eerst stil in een hoekje zaten met het zingen
uitbundig mee begonnen te doen”
Hulpverlener: “Wij hebben deze dag als prettig, gezellig, zinvol en uniek ervaren. Er is ontzettend hard
gewerkt op zaterdag en iedereen heeft de handen uit de mouwen gestoken. Het is mooi om een groep
jongeren in huis te hebben die zich willen inzetten voor een ander en dat met zoveel enthousiasme doen”
Hulpontvanger: “Het was heel gezellig. We hebben veel lol met elkaar gehad”

Vrijwilliger: “We kunnen door school e. d. niet heel vaak met elkaar afspreken en dit verstevigt toch weer
je band met elkaar! Leuk om bij anderen te zien hoe zij met ouderen omgaan”
Hulpverlener: “Mevrouw had aanvankelijk wantrouwen, maar dit werd volledig weggenomen door de
voorbereiding in gesprek en kennismaking”
Vrijwilliger: “Het was motiverend en mooi om samen met zoveel mensen aan één project te werken en
om meteen al resultaat van je werk te kunnen zien”

Stichting Present Woerden
Jaarverslag 2014

pag. 6 - 15

2.5

Financieel

Het werk van Present Woerden is in 2014 financieel mede mogelijk gemaakt door:
-

Bedrijven (partners & fannoten)
Gemeente Woerden
Provincie Utrecht
Particuliere giften
Diaconieën van de Gereformeerde Kerk, Hervormde gemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk/
Vrijgemaakt
- Woningcorporatie GroenWest
- Diverse regionale fondsen
- Oranje fonds
- Een aantal anonieme giften
Van onze partner Autobedrijf Cees van Doorn mochten we ook gebruik maken van aanhangwagens.
Enkele bedrijven uit Woerden, die zich verbonden voelen met onze missie, zijn in 2014 bedrijfsfannoot
geworden (fannoot = onze knipoog naar ‘fan’en ‘vennoot’)
Voor een overzicht van alle partners en bedrijfsfannoten zie Bijlage II Partners en bedrijfsfannoten.
Daarnaast is er veel tijd besteed aan het werven van particuliere fannoten. Inmiddels wordt Present Woerden
door een groeiende groep particuliere fannoten ondersteund die iedere maand een bedrag overmaken
middels een automatische incasso. Wel zijn er nog verdere structurele inkomsten benodigd om de
afhankelijkheid en teruggang van eenmalige en fonds-bijdrage op te kunnen vangen.
Specifieke gegevens over onze inkomsten en uitgaven kunt u lezen in ons financieel jaarverslag 2014. Een
verkort cijfermatig overzicht:
Jaarcijfers 2013

Jaarcijfers 2014

Begroting 2015

Lasten

Coördinatiekosten
Organisatiekosten
PR en marketing
Kantoorkosten
Overige

22.197
4.860
673
1.078
0
28.808

27.000
9.350
1.000
750
0
38.100

22.287
4.736
1.239
1.530
942
30.922

27.500
10.300
1.000
750
500
38.550

Baten

Fondsen
Bedrijven
Gemeente
Kerken
Particulieren
Woningcorporatie

8.400
7.268
5.100
4.883
2.930
1.000
33.069

2.500
12.500
9.250
5.000
6.000
2.500
38.100

7.150
7.560
8.202
4.805
2.205
1.000
30.922

2.800
11.000
9.250
7.000
3.500
5.000
38.550

211

0

188

0

Saldo

2.6

Begroting 2014

Media, PR en promotie

Op verschillende manieren is er door Present Woerden in 2014 meer aandacht gezocht voor haar activiteiten.
Zeer regelmatig zijn er persberichten uitgegaan naar de lokale kranten en diverse kerkbladen.
In oktober 2014 waren we aanwezig op de Beursvloer waar we 2 mooie matches mochten maken. De
uitwerking hiervan zal in 2015 plaatsvinden.
Ieder kwartaal hebben wij een nieuwsbrief uitgebracht, die aan al onze relaties digitaal verzonden is.
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We merken dat social media steeds belangrijker wordt. We hebben dan ook zeer regelmatig via Facebook en
Twitter aan onze volgers laten weten welke projecten er plaats hebben gevonden, wat onze plannen zijn etc.
In mei is onze nieuwe website gelanceerd. Een frisse vormgeving waarmee we aan iedereen kunnen ‘vertellen’
wat Present doet. Aanmeldingen van groepen en het indienen van hulpvragen door maatschappelijke
organisaties kunnen nu ook via de website verlopen.
Tot slot: de beste PR die we ons kunnen wensen komt van de vrijwilligers, de mensen die geholpen worden en
hun hulpverleners, die enthousiaste verhalen vertellen over de projecten die ze gedaan hebben of de hulp die
ze mochten ontvangen.

2.7

Verduurzaming

In het kader van verduurzaming van de aktiviteiten had Present Woerden zich voor 2014 ten doel gesteld om
zich meer te richten op lokaal draagvlak en financiering vanuit locale fondsen, het bedrijfsleven, de kerken en
particulieren. Hiertoe is in februari een relatie manager aangesteld. Deze tijdelijke, betaalde werkkracht (dhr
Paul Baas) heeft met name de fondswerving bij bedrijven ter hand genomen. Ook was hij belast met het
opzetten van een structuur voor de algehele fondswerving. Voor de financiering hiervan konden wij gebruik
maken van een speciale verduurzamings subsidie toegezegd door Stichting Porticus.
Dhr Baas heeft zich opgeworpen als een enthousiast werker die naast de hem opgedragen taken zich heeft
ingespannen om het werk van Present Woerden zowel in praktische als organisatorische zin te ondersteunen.
Hij heeft zich bereid verklaard om op het gebied van de fondsenwerving voor Present Woerden aktief te
blijven als vrijwilliger.

3

Samenvatting en vooruitblik 2015

Het afgelopen jaar heeft Present Woerden hard gewerkt aan zowel haar interne organisatie als de verdere
naamsbekendheid in Woerden. Zij is bij meer mensen bekend geraakt als een vrijwilligersorganisatie die zich
onderscheidt in haar aanpak. Ons netwerk met kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven breidt zich
gestaag uit. Onze doelstelling is om het aantal projecten per jaar verder te laten groeien zodat wij in 2015
(nog) meer groepen vrijwilligers kunnen gaan inzetten.
Voor 2015 is onze centrale doelstelling:
- Present slaat een brug voor 60 groepen vrijwilligers uit kerken en bedrijven, in Woerden en omgeving,
naar mensen die hulp kunnen gebruiken.
We willen hiervoor in 2015 de bestaande contacten blijven onderhouden. We zullen inzetten op het werven
van nieuwe groepen vrijwilligers en het leggen van nieuwe contacten met kerken, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.
Op welke wijze Present Woerden verdere invulling gaat geven aan het behalen van deze centrale
doelstellingen staat beschreven in het Jaarplan 2015.
Stichting Present Woerden zal zich blijven in zetten om bruggen te slaan tussen
enthousiaste groepen en mensen in een sociaal isolement. Om in de gemeente Woerden verschil te
blijven maken!
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BIJLAGE I – Projectenoverzicht 2014
Match

Datum

1

januari

2

januari

3

januari

4

februari

5

februari

6

februari

7

februari
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Project
Sauzen van de muren in de
gezamenlijke huiskamer van
Reinaerde, Selma Lagerlofweg
Opknappen van verwilderde
achtertuin bij gehandicapte man met
vluchtelingenstatus (Zegveld)
Bingo avond met bewoners van
Amerpoort (Snel en Polanen,
Woerden)
Laminaat leggen voor alleenstaande
vrouw in nieuw te betrekken
appartement na opname in Fasehuis
(Schilderskwartier, Woerden)
Verhuizen van spullen voor
alleenstaande vrouw naar nieuw
woonhuis na opname in Fasehuis.
Zie ook match 4
(Schilderskwartier, Woerden)
Verhuizen van alleenstaande
jongeman met diverse psychische
klachten
(Schilderskwartier, Woerden)
Repareren van plantenbak in
voortuin bij alleenstaande man met
verstandelijke en lichamelijke
beperking
(Vogelbuurt, Woerden)

Groep

Maatschappelijke
organisatie

CDA Fractie (4)

Reinaerde,
Selma Lagerlofweg

Flexwerkers(2)

Vluchtelingenwerk

Catechisatiegroep PKN (6)

Amerpoort

Flexwerkers (2)

Kwintes

Flexwerkers (2)

Kwintes

Flexwerkers (2)

Kwintes

Flexwerkers (2)

Amerpoort
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8

maart

9

maart

10

maart

11

maart

12

maart

13

maart

14

april

15

april

16

april

17

april

18

april

Stichting Present Woerden
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Bingo avond met bewoners van
Amerpoort
(Snel en Polanen, Woerden)
Bingo avond met bewoners van
Reinaerde, Selma Lagerlofweg
Opknappen van enkele voortuintjes
van de diverse woonhuizen bij
Amerpoort
(Snel en Polanen, Woerden)
Sauzen van 2 muren in gerenoveerd
appartement bij alleenstaande
vrouw met psychische klachten
(Molenvliet, Woerden)
Diverse tuinwerkzaamheden bij
Boogh (Harmelen)
Sauzen en behangen van een
gezamenlijke huiskamer voor
dementerende ouderen
(Staatsliedenkwartier, Woerden)
Verwendag (varen, lunchen en
winkelen) in Rotterdam voor 3
cliënten van Kwintes
Versieren van potjes
voorjaarsbloemen en deze bezorgen
bij eenzame ouderen uit Hervormde
Kerk (diverse wijken in Woerden)
Verven van gangmuren bij
Reinaerde, Selma Lagerlofweg
Achtertuin opnieuw bestraten bij
alleenstaande man met diverse
psychische en lichamelijke klachten
(Montfoort)
Muziekbingo voor en met ambulante

Jeugdclub De Fakkels (7)

Amerpoort

Jeugdclub De Fakkels (8)

Reinaerde,
Selma Lagerlofweg
Amerpoort

Bestuur Present Woerden
(4)

Flexwerker (1)

Kwintes

Lions Club Castellum
Laurum (3)
Lions Club Castellum
Laurum (5)

Boogh
Careyn locatie
Weddesteyn

Echtpaar Sliedrecht (2)
VERANDERDAG

Kwintes,
Hobbemastraat

Kindernevendienst
Hervormde Kerk (26)

Diaconie
Hervormde Kerk

Kerkenraad Hervormde
Kerk, wijk west (9)
Flexwerker (1)

Reinaerde,
Selma Lagerlofweg
Kwintes

Twintigers Woerden (4)
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Kwintes

19

april

20

april

21

april

22

april

23

april

24

mei

25

mei

26

mei

27

mei

Stichting Present Woerden
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cliënten van Kwintes
(Schilderskwartier, Woerden)
Verwenavond (nagels lakken) voor
bewoners van Reinaerde, Singelhof
Verwenavond voor bewoners
Reinaerde,Selma Lagerlofweg
Paastaart maken met bewoners
Abrona, Brediushof
Opruimwerkzaamheden in tuin bij
gezin met grote schulden
(Woerden, Molenvliet)
Sauzen van muren en plafond in
nieuw te betrekken appartement
door bewoner van Reinaerde,
Singelhof
Schoonmaken en zomerklaar maken
van balkonnetjes bij bewoners van
Huize Gaza (Harmelen)
Opknappen van enkele voor- en
achtertuintjes van de diverse
woonhuizen bij Amerpoort.
Vervolg match 10
(Snel en Polanen, Woerden)
Muren sauzen van te betrekken
appartement door bewoner van
woonvorm Kwintes (Woerden,
Schilderskwartier)
Schilderen van deuren en kozijnen na
renovatie appartement bij
verstandelijk beperkte jongeman met
hartproblemen
(Bomenbuurt, Woerden)

Twintigers Woerden (4)
Twintigers Woerden (4)
Bestuur Speelotheek (8)
Flexwerkers (3)

Flexwerkers (2)

Reinaerde,
Singelhof
Reinaerde,
Selma Lagerlofweg
Abrona, Brediushof
SBO De Keerkring

Reinaerde,
Singelhof

CJV Woerden (11)

Huize Gaza

Bijbelkring Gereformeerde
Gemeente (8)

Amerpoort

Flexwerker (1)

Kwintes

Flexwerker (1)
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Reinaerde,
ambulante begeleiding

28

mei

Vervolg match 22

Flexwerker (1)

29

mei

30

juni

Catechisanten
Rehobothkerk (6)
Flexwerkers (2)

31

juni

32

juni

33

juli

Bingo avond met bewoners van
Abrona Brediushof
Inpakken t.b.v. verhuizing bij
alleenstaande moeder
(Woerden, Schilderskwartier)
Verhuizen (zie ook match 29)
(Woerden, Schilderskwartier)
Huis opleverklaar maken en
verhuizen. Zie ook match 30
(Woerden, Schilderskwartier)
Bingo met bewoners van Amerpoort

34

juli

35

juli

36

juli

37

juli

38

39

Stichting Present Woerden
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Bestraten bij alleenstaande moeder
met pubers. Multi problem gezin
(Harmelen)
Skelters repareren bij logeerhuis
Abrona Brediushof
Tuin onkruid vrijmaken bij logeerhuis
Abrona Brediushof

Gedeeltelijk opbouwen van een
prieel in gezamenlijke tuin
woonvorm Philadelphia
(Woerden, Molenvliet)
juli
Tuin onkruid vrijmaken bij
alleenstaande man met
verstandelijke beperking en diverse
psychische klachten
(Woerden, Molenvliet)
september Ophangen van rolgordijnen en
laminaat leggen bij man met

Flexwerker (1)
Flexwerkers (3)

Reinaerde,
ambulante begeleiding
Abrona
Careyn,
thuisbegeleiding
Careyn,
thuisbegeleiding
Careyn,
thuisbegeleiding

Catechisatiegroep
Lutherse Kerk (8)
Broers van Tuyl (3)

Amerpoort

Treur Kaas. B.V. (2)

Abrona Logeerhuis

Treur Kaas B.V. (3)

Abrona Logeerhuis

Treur Kaas B.V. (8)

Philadelphia

Treur Kaas B.V (9)

Careyn
thuisbegeleiding

Startweek Rehobothkerk (5)
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WoerdenWijzer

RAWB

40

41

42

43

44

45

46
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psychiatrische klachten
(Woerden, Staatsliedenkwartier)
september Behang verwijderen, tuin opknappen
en schuren van raamkozijnen bij
alleenstaande moeder met kind
zonder netwerk
(Woerden, Molenvliet)
september Verhuizen van een oudere,
verstandelijk en psychisch zwakkere
mevrouw naar zorgcentrum
Weddesteyn. Man verblijft hier al.
oktober
Onkruid verwijderen, plantenbak
repareren en afval afvoeren bij
alleenstaande, verstandelijk
beperkte man met diverse
lichamelijke klachten
(Woerden, Vogelbuurt)
oktober
Poortdeur verplaatsen en verbreden
voor alleenstaande dame met
scootmobiel
(Woerden, Schilderskwartier)
oktober
Opnieuw bestraten van voortuin bij
gehandicapte man
(Woerden, Molenvliet)
oktober
Sauzen van muren in de gang en
winterplantjes in balkonbakken
plaatsen bij Reinaerde, Selma
Lagerlofweg.
november Sauzen van plafonds en muren in
huiskamer, gang en slaapkamer bij
alleenstaande hoogbejaarde man
met klein netwerk en slechte
gezondheid; hij gaat verhuizen naar

Startweek Rehobothkerk (9)

RAWB

Flexwerkers (2)

Careyn,
thuisbegeleiding

College van diakenen
Hervormde Kerk (6)

Amerpoort,
ambulante begeleiding

Flexwerkers (2)

Abrona,
ambulante begeleiding

Flexwerkers (2)

Reinaerde,
ambulante begeleiding

Huiskring De Rank (4)

Reinaerde,
Selma Lagerlofweg

Gemeente Groei Groep
Gereformeerde Kerk (5)
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Careyn, thuiszorg

Weddesteyn
47

november

48

november

49

november

50

november

51

december

52

december

53

december

54

december
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Plaatsen van schutting bij jonge
vluchtelinge uit Irak
(Woerden, Molenvliet)
Verhuizen van alleenstaande moeder
met 2 kleine kinderen
(Woerden, Schilderkwartier)
Plaatsen van afsluitbare
schuttingdeur bij jonge vluchtelinge
uit Irak; vervolg match 46
(Woerden, Molenvliet)
Ophangen van lampen, monteren
van bedden en kasten etc. bij gezin;
vervolg match 47
Bingo avond met bewoners van
Amerpoort
(Woerden, Snel en Polanen)
Optuigen van de grote kerstboom
voor en met bewoners van
Reinaerde, Selma Lagerlofweg
Ophangen van planken in schuur van
Reinaerde (Woerden, Snel en
Polanen)
Schoonmaken van woning na
renovatie door GroenWest bij
alleenstaande moeder met 3
kinderen, waarvan moeder en oudste
zoon lichamelijke klachten hebben
(Woerden, Bomenbuurt)

Flexwerkers (2)

Flexwerkers (3)

Flexwerkers (2)

Flexwerkers (2)

Catechisanten PKN (9)

Kerkgangers Het Baken (12)

Flexwerkers (3)

JV Augustinus (6)
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Vluchtelingenwerk

Careyn,
maatschappelijk werk
Vluchtelingenwerk

Careyn,
maatschappelijk werk
Amerpoort

Reinaerde,
Selma Lagerlofweg
Reinaerde, Digiteam

Careyn,
thuisbegeleiding

BIJLAGE II: Partners en bedrijfsfannoten van Stichting Present Woerden
Onze partners in 2014 waren:

Onze bedrijfsfannoten in 2014 waren:
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Jaarverslag 2014
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