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Bestuursleden van lokale stichtingen en Present Nederland

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter van Present Nederland, Erik Dannenberg, is door omstandighedenhelaas afwezig.
Pieter Cnossen neemt de taak over om de vergadering voor te zitten. Hans Dijkstra,
penningmeester van Present Nederland, is namens het bestuur in de studio aanwezig. Andere
bestuursleden van Present Nederland luisteren en kijken digitaal mee.
2. Vaststelling verslag Presentraad 16 november 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag binnengekomen per mail en het verslag wordt
vastgesteld.
Activiteiten van Present (in) Nederland
3. Activiteiten Present Nederland in 2020
Directeur Pieter Cnossen geeft ter informatie een toelichting op de activiteiten zoals in 2020 tot nu
toe ondernomen. Naast het bieden van ondersteuning aan het netwerk van lokale stichtingen (tien
diensten) en algemene organisatieontwikkeling lag de focus op activiteiten behorend bij de vier
speerpunten uit het strategisch plan. Door corona is er wel een aantal wijzigingen in focus en
uitvoering van activiteiten geweest. Pieter Cnossen heeft per speerpunt een opvallend succes
benoemd en een punt dat wat minder goed tot uitvoering is gekomen. Op die punten gaan we wel
door de komende tijd. In het inhoudelijk jaarverslag dat beging 2021 opgemaakt zal worden, zal
een totaalbeeld gegeven worden van alle activiteiten van Present Nederland.

4. Activiteiten Present Nederland in 2021
Present Nederland maakt ieder jaar op basis van het strategisch plan en actuele ontwikkelingen
een jaarplan. Dit jaarplan is meegezonden met de stukken voor deze Presentraad. Directeur
Pieter Cnossen geeft een korte toelichting: 2021 is het laatste jaar waarin we werken op basis van

het huidige strategische plan. De vier speerpunten zijn ook komend jaar leidend naast onze
dienstverlening aan het netwerk van lokale stichtingen.

Er is een aantal vragen binnengekomen per mail of chat, waar antwoord op gegeven wordt.
Vraag: Wat zijn de precieze plannen voor de campagne naamsbekendheid
Antwoord: Een aantal jaar geleden zijn we gestart met investeren in naamsbekendheid. Er zijn
materialen ontwikkeld die alle lokale stichtingen kunnen gebruiken en er is meer afstemming over
kansrijke momenten om Present op de kaart te zetten. Tegelijk is er binnen het netwerk van
Present behoefte aan verdere versterking van naamsbekendheid van Present. Omdat we hiervoor
geen externe financiering konden vinden in 2020, hebben we besloten uit eigen middelen geld
beschikbaar te stellen voor 2021 om stappen te zetten. We gaan hiervoor een samenwerking aan
met een extern communicatiebureau. Begin december is het eerste overleg. Er is nu nog geen
concreet plan ontwikkeld voor campagneactiviteiten. Wel kijken we hoe het jubileum en corona
invloed hebben op deze campagne. We zullen het netwerk informeren over de plannen als er
meer bekend is.
Vraag: Wat zijn de precieze plannen op ICT-gebied?
Antwoord: We werken op dit moment aan een overgang van de mailomgeving voor alle lokale
stichtingen. In 2021 werken we daarnaast aan nieuwe online omgeving voor uitwisseling van
informatie (intranet) en een opvolger van het huidige Presentnet. Dit zijn waardevolle maar ook
noodzakelijke activiteiten om het werk lokaal te ondersteunen en uitwisseling binnen het netwerk
te faciliteren.
Financiële zaken
5. Begroting 2021
Hans Dijkstra, penningmeester van Present Nederland, geeft eerst een toelichting op het
financieel jaar 2019 en 2020 ter informatie, waarna de begroting voor 2021 aan bod komt.
2019 en 2020
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is voor de zomer toegezonden aan de besturen ter
informatie en staat op onze website. Samenvattend melden we graag het volgende over de jaren
2019 en het huidige boekjaar 2020:
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Voor de prognose over 2020 geldt dat er nog veel onduidelijkheden zijn die grote invloed kunnen
hebben op het resultaat.
Er wordt een aantal vragen per chat gesteld waar Hans Dijkstra en Marleen de Vries antwoord op
geven.
Vraag: Hoe wordt continuïteitsreserve ingezet?
Antwoord: Hans Dijkstra geeft aan dat afhankelijk van het resultaat de continuïteitsreserve
toeneemt of afneemt. Van belang is het doel van deze reserve in de gaten te houden, die is er in
principe voor continuïteitsrisico’s, en van zo’n risico is nu geen sprake. Wel is er een heel
bijzonder jaar (ook in financieel opzicht). Als er sprake is van een negatief resultaat over 2020 (wat
de verwachting is), dan zal dit bedrag vanuit de continuïteitsreserve gedekt worden. Daarmee is
het geen regel dat we bij bijzondere omstandigheden direct een negatief resultaat accepteren.
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 willen we de continuïteitsreserve opbouwen naar het
gewenste niveau. Hier gebruiken we een deel van het bedrag dat we jaarlijks van onze major
donor krijgen.
Vraag: We lijken best afhankelijk van een major donor. Is dat wenselijk?
Antwoord: We streven naar stabiliteit in inkomsten. De major donor heeft na vijf jaren opnieuw
vorig jaar voor vijf jaar toegezegd, en vormt in deze periode circa 30% van de inkomsten. Dat
zorgt voor stabiliteit in onze inkomsten. Tegelijk streven we er wel naar om het aantal gevers op te
hogen, zodat er meer (niet geoormerkt) geld binnenkomt en we minder afhankelijk worden van
een gever.
Vraag: Wat is de verklaring van de salariskosten (prognose is hoger dan begroting)?
Antwoord: Een deel van de salariskosten wordt ieder jaar toegeschreven naar projecten. De
kosten voor ureninzet die gemaakt wordt op projecten, wordt naar de betreffende projecten
geboekt. In 2020 hebben we een aantal nieuwe projecten gestart (zoals Jong Present 2.0)
waarvoor we ook twee nieuwe collega’s in dienst kregen. Soms kunnen we echter minder
salariskosten op projecten boeken dan begroot. Twee voorbeelden: 1) de toezegging van Jong
Present 2.0 liep vertraging op, waardoor we een collega al wel in dienst hadden maar voor 3,5
maand niet op het project konden boeken. 2) door corona is een aantal projecten qua activiteiten
wat uitgesteld, waardoor we bepaalde werkzaamheden niet of slechts deels konden uitvoeren.
Deze activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021, maar de ureninzet van collega’s ging wel door. Er
is dus geen sprake van onverwachts hoge personeelskosten, maar van een lagere boeking van
personeelskosten naar projecten.
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2021
Hans Dijkstra geeft aan dat de leden van de Presentraad om goedkeuring gevraagd wordt over de
begroting voor 2021. Deze begroting is opgesteld op basis van het jaarplan voor 2021 en alle
toezeggingen en lopende projecten die er zijn. De leden van de Presentraad (iedere stichting/ieder
bestuur heeft één stem). Marleen de Vries, coördinator financiën van het team Present Nederland,
geeft nog een toelichting op de begroting:






We hebben alleen zekerheden weergegeven in deze begroting. Indien er nieuwe
projecten zullen starten, zullen deze worden toegevoegd aan de realisatie. Ook nieuwe
toezeggingen van fondsen of donateurs zullen als extra inkomsten bovenop de huidige
begroting komen.
We hebben een fondsenwerfdoelstelling opgenomen om de begroting realistisch te
krijgen.
Onderdeel van de begroting is de jaarlijkse bijdrage van alle lokale stichtingen. In 2021 is
dit bedrag ingeschat op 245.000. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen van alle lokale
stichtingen (op dit moment 75) die zijn ingedeeld op basis van hun jaarcijfers over 2019 in
een van de staffelregels. Het bestuur stelt een verhoging van de jaarlijkse staffelindeling
voor van 2%. Deze indexatie is gebaseerd op het indexcijfer voor de zakelijke
dienstverlening. Ten opzichte van de begroting van 2020 stijgt het totaalbedrag voor
jaarlijkse bijdrage meer dan 2%. Dit komt omdat er meer stichtingen bijgekomen zijn en
een aantal stichtingen hogere inkomsten heeft gekregen, waardoor ze in een andere
staffelregel terecht gekomen zijn. De nieuwe staffelbedragen zijn in de kolom 2021
weergegeven:

Op basis van de toelichting die gegeven wordt, wordt de deelnemers gevraagd hun stem uit te
brengen op de vraag of zij namens hun bestuur goedkeuring kunnen geven aan de begroting van
Present Nederland voor het boekjaar en kalenderjaar 2021. In totaal worden er 51 stemmen
uitgebracht. De aanwezigen geven unaniem goedkeuring voor de voorgestelde begroting, op basis
waarvan het bestuur van Present Nederland de begroting kan vaststellen.
Overige zaken
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6. Voortgang lopende trajecten
Pieter Cnossen geeft aan dat in de vorige Presentraad een aantal trajecten is voorgesteld.
Vanwege corona zijn de trajecten niet allemaal zover als gehoopt. Hij geeft een update zodat alle
bestuursleden op de hoogte zijn van de stand van zaken.
DNA en identiteit van Present
We hebben met elkaar afgesproken dat we in gesprek zouden gaan en blijven over hoe we lokaal
en landelijk invulling geven aan ons DNA en identiteit. Deze gesprekken willen we fysiek voeren,
maar door corona bleek dat helaas niet mogelijk. We hebben de gesprekken bewust wat
uitgesteld, omdat we de waarde van een fysieke ontmoeting met elkaar hierbij erg belangrijk
vinden. We hopen dat we die gesprekken komend jaar wel kunnen voeren, zodat we met elkaar
helder hebben hoe we hier invulling aan geven en het input geeft voor artikel 2 van de statuten
van Present Nederland.
Update statuten Present Nederland
Begin dit jaar is een werkgroep gestart en heeft input verzameld bij coördinatoren en besturen
voor update van de statuten van Present Nederland. Op basis daarvan ligt er nu een voorstel een
update in overleg met de notaris. Voor een aantal artikelen zou input komen vanuit het traject met
gesprekken over identiteit en DNA van Present en over de samenwerking landelijk en lokaal (in
franchiseconstructie). Door de coronamaatregelen zijn lang niet alle gesprekken hierover tot op
heden al goed gevoerd. Zodra er input vanuit deze trajecten is, kunnen de statuten in concept
aangepast worden. Een definitief voorstel voor aanpassing van statuten zal aan de Presentraad
voorgelegd moeten worden.
Vangnetregeling
Eind 2016 is het beleid ‘bijdragen naar vermogen’ vastgesteld. We zien echter dat ondanks een
bijdrage naar inkomsten toch niet alle stichtingen het gehele jaarlijkse bedrag kunnen voldoen. Dit
stelt het bestuur voor de vraag hoe dit gat opgevuld moet worden. Dit voorjaar is de eerste mening
gepeild. Het bleek dat niet alle stichtingen van mening waren dat het netwerk met elkaar de kosten
moet dekken voor de stichtingen die niet kunnen betalen. Omdat we zien dat de vangnetregeling
niet een losstaand plan moet zijn, maar onderdeel van een breder financieel plaatje, wordt
komend jaar een verder plan uitgewerkt. Eén van de aanwezigen oppert om de bijdrage voor
stichtingen in de hogere staffelregels op te hogen. Hans Dijkstra geeft hierop aan dat dit een
logische vraag is, maar ook hierbij de vraag geldt: wat geeft en ontvangt iedere stichting ‘in
natura’? En hoe komen we tot een goed totaalplaatje, waarbij we niet allerlei losse regelingen in
het leven roepen.
7. Invulling traject nieuw strategisch plan
Het huidige strategische plan loopt eind 2021 af. Een nieuw te ontwikkelen plan willen we samen
met het netwerk van lokale stichtingen maken. Het is immers een plan voor waar we vanaf 2022
een aantal jaar als netwerk aan willen werken en waar Present Nederland haar eigen taken en rol
in pakt. Het bestuur en team stellen voor een werkgroep in te stellen met mensen vanuit
verschillende geledingen, die samen in brede zin input verzamelen en dit omzetten naar een
strategisch plan in concept (deze zomer). Bestuursleden worden uitgenodigd zich aan te melden
voor de werkgroep en/of hun input te geven voor het nieuw te vormen strategisch plan.
8. Sluiting
Pieter Cnossen sluit de vergadering, met dank aan alle aanwezigen voor deelname.
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Bijlage: overzicht aanwezige bestuursleden (en stichtingen)
Naam stichting

Naam bestuurder

Present Doetinchem/Winterswijk/Aalten/Bronckhorst
Present Alkmaar
Present Almelo
Present Almelo
Present Amersfoort/ Soest
Present Amsterdam

David van Groningen
Dick Scheepstra
Henk Huisman
Jeanet Buikema
Alex van der Woerd
Teun-Pieter de Snoo

Present Apeldoorn
Present Arnhem
Present Arnhem
Present Assen
Present Barendrecht
Present Bollenstreek

Jaap Berends
Gerben van der Lugt
Ingeborg Louters
Pieter Schuurman
Petra Teunissen
Roel de Jong

Present Bollenstreek
Present De Fryske Marren
Present Delft
Present Den Haag
Present Den Haag
Present Den Haag

Shari van den Hout
Karin Hazelhoff
Marnix Duinkerken
Catherine Koster
Charlotte Koopmans
Jeroen van den Brink

Present Den Helder
Present Deventer
Present Dordrecht
Present Ede-Wageningen
Present Enschede
Present Enschede

Jacob Jan Teertstra
Pauline Satter
Frans Riet
Sjoerd Spoelstra
Jan Joosten
Josefa ter Horst

Present Epe/Heerde
Present Epe/Heerde
Present Ermelo
Present Ermelo
Present Groningen
Present Haarlem

Henny Bredenhoff
Gerke Nijland
Henny van Silfhout
Jan Hein Van Burken
Fred van Dorp
Johan Hennipman

Present Hardenberg
Present Hardenberg
Present Harderwijk
Present Heerenveen
Present Heerhugowaard
Present Hoeksche Waard

Bernard v.d. Vegt
Lidy Veltink
Jacco Verboom
Cor de Koning
Kees Slot
Geràldo Janssen

Present Hoeksche Waard
Present Houten
Present Houten
Present Kampen
Present Kampen
Present Leeuwarden

Gert van Driel
Margreet Siebel
Frank Dijkstra
Mariëlle Wester
Roel Drost
Pieter Kooistra
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Naam stichting

Naam bestuurder

Present Leiden
Present Meppel
Present Nijmegen
Present Noord-Groningen

Carlijn Bergwerff
Dirk Spithoff
Mark van Geffen
Johan Heijink

Present Noord-Groningen
Present Smallingerland
Present Steenwijkerland
Present Steenwijkerland
Present Sudwest Friesland
Present Sudwest Friesland

Margriet Donker
Ale Groen
Wim Hultink
Anneke Zuidema
Esther Terpstra
Thom de Ruiter

Present Utrecht
Present Utrecht
Present Walcheren
Present Walcheren
Present West Betuwe
Present Woerden

Gideon van den Brink
Ruth Sival-Groenveld
Irma Waleson
Jan Versteeg
Roeland Klein Haneveld
Harm Smid

Present Zaanstreek
Present Zoetermeer
Present Zoetermeer
Present Zwolle

Jeanette Pols
Wieteke van der Burg
Matthé Vermeulen
Coby Hollander

Namens Present Nederland waren aanwezig:
 Bestuur: Hans Dijkstra, Hedwig Loeffen, Jan Willem Meinsma, Martine van Ommeren
 Team: Judith Baart, Pieter Cnossen, Ineke Jonker, Moniek Kars, Sietske Sportel, Gerrit
Verweij, Marleen de Vries, Harry van Wieren, Sabrya de Zwaan
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