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Bijzondere tijd
Bijzonder Present jaar
Jaarverslag Stichting Present Nederland

Beste lezer,
Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. De eerste maanden verliepen nog zoals
gepland, maar vanaf medio maart veranderde er veel in het werk van lokale stichtingen
Present en daardoor ook in onze ondersteuning aan het netwerk van 75 lokale stichtingen
Present. Veel contacten, trainingen en ontmoetingsmomenten vonden hierdoor digitaal
plaats. De creativiteit en bewogenheid van lokale Present coördinatoren bij de heftige situa-

Juist door het
ontmoeten van
elkaar worden we
samen rijker en
ervaren we
de kracht van
samenleven!

tie van veel mensen leverde veel nieuwe vormen van omzien naar elkaar op. Deze konden
we in ons krachtige netwerk van lokale stichtingen snel delen en waar nodig aanscherpen
en voorzien van handreikingen. De aanjagende en bemoedigende rol die we hierin hadden
werkte positief en heeft de gehele Present beweging positief ondersteund.
In overleg met collega vrijwilligersorganisaties

De creativiteit en
bewogenheid van
lokale Present
coördinatoren bij de
heftige situatie van
veel mensen leverde
veel nieuwe vormen
van omzien naar
elkaar op.

hebben we van verschillende fondsen en van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ﬁnanciële ondersteuning ontvangen die lokaal veel
concrete noden kon ledigen. Minister Hugo de
Jonge ervoer door een werkbezoek de impact van
ons werk en heeft door een persoonlijk ﬁlmpje ons
netwerk aangemoedigd om juist in een crisistijd als
deze door te gaan met ons werk. Dat heeft geholpen in de onduidelijkheid in de steeds veranderende Corona richtlijnen. Door onder andere deze
aanmoediging hebben we in 2020 meer mensen
dan ooit in een jaar ontmoet en hebben we voor
hen van betekenis kunnen zijn.

Dat voedt onze overtuiging dat ons land vol is met mensen die om willen zien naar elkaar.
Die potentie werd in 2020 goed zichtbaar. We zagen ook dat mensen niet altijd weten wie
een steuntje in de rug kan gebruiken. Na vijftien jaar kunnen we concluderen dat onze rol
van makelaar in het vrijwilligerswerk hard nodig is en blijft. Er is een brug, een verbindende
schakel nodig. Present bewijst al 15 jaar dat deze brugfunctie haar op het lijf geschreven is.
In dit jaarverslag vind je kort en bondig terug hoe 2020 in cijfers is verlopen. Ook lees je een
impressie van een prachtige ontmoeting die we zo graag faciliteren. Juist door het
ontmoeten van elkaar worden we samen rijker en ervaren we de kracht van samenleven!
Pieter Cnossen
Directeur
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Onze impact in 2020
als landelijke beweging

75

4

LOKALE
STICHTINGEN

STICHTINGEN
IN OPSTARTFASE

GEMIDDELD

9
JAAR OUD

Waardevolle impact
GEMIDDELD

€70.000
GEMIDDELDE
BEGROTING

WERKZAAM VERDEELD
OVER 2 MENSEN

GEMIDDELD AANTAL
BESTUURSLEDEN
PER STICHTING
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15.915

64.254

PROJECTEN
GEORGANISEERD
+40%

HULPONTVANGERS
BEREIKT

GEMIDDELD AANTAL
VASTE VRIJWILLIGERS

6

0,9 fte

4,5

38.809

152.296

VRIJWILLIGERS
GEMOBILISEERD

UREN VRIJWILLIGE
INZET GEFACILITEERD

+70%

De impact achter de cijfers gaat vaak dieper dan in eerste instantie lijkt.
Bij een project waarbij verwenpakketten door individuen én groepen
werden gemaakt met bijvoorbeeld lekkernij, spelletjes, lichtjes en andere
gezelligheid, gaven de vrijwilligers aan dat ze het hartstikke leuk vonden
om te maken. Het uitdelen was nog leuker: “Bijzonder en hartverwarmend”.

Een vrijwilliger zegt:

“Het was heel waardevol om samen met mijn
kinderen een pakket samen te stellen en te
geven. Zo werd het voor hen ook tastbaarder
dat er mensen zijn voor wie het helemaal niet
zo vanzelfsprekend is om wekelijks een kar
vol boodschappen te kunnen aanschaﬀen”
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Bijzondere acties in coronatijd

Verjaardagskalenders

Tijdens de lockdown werd al snel duidelijk dat we onze werkwijze lokaal moest aanpassen:

Ruim 30.000 kalenderbladen, meer dan anderhalve kilometer touw, ruim 3 kilometer

groepswerk en ontmoetingen werden door de Corona crisis meer en meer beperkt. De lokale Present

transparante folie, kilo’s confetti, stapels bemoedigende gedichtjes en een

stichtingen wisten in de meeste gevallen op creatieve wijze een buitengewone bijdrage te leveren in

onmeetbare dosis vrije tijd, betrokkenheid en liefde voor de kwetsbare medeburgers.

het faciliteren van het omzien naar elkaar. Via een Steunfonds ondersteunde Present Nederland de

Het resulteerde in ruim 5.000 vrolijke verjaardagkalenders die bij 70 inpakadressen

ontstane ideeën met advies, ﬁnanciën en het delen van de beste practices.

in elkaar zijn geknutseld en door vrijwilligers zijn uitgedeeld aan hen die wel een
bemoediging konden gebruiken. Een #kleingebaar werd gemaakt in grote aantallen!

43 lokale Present stichtingen maakten in de eerste golf gebruik van deze
ondersteuning. Meer dan 7.000 vrijwilligers hebben mede hierdoor via 1.846 projecten
meer dan 35.000 hulpontvangers ontmoet.

Online voorlezen

#eenkleingebaar

Veel bedrijven namen in de Corona crisis contact op met Present, op zoek naar
mogelijkheden om toch iets te kunnen betekenen op het gebied van MVO. Door

In december is in samenwerking met collega vrijwilligersorganisaties en ondersteund
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de actie #eenkleingebaar
gelanceerd en uitgevoerd. In de donkerste maand van een van de donkerste jaren van
deze tijd hebben 60 lokale Present stichtingen samen meer dan 10.000 mensen weten
te activeren voor een klein gebaar richting een ander. Juist in een klein gebaar zat iets
groots: iemand die speciaal voor jou zijn of haar huis uit is gekomen en speciaal voor jou
van betekenis wilde zijn. In december hebben bijna 25.000 mensen dat ervaren door de
acties van Present in het hele land.

Corona zijn zij gedwongen veel vanuit huis te werken. Daarom zit het er even niet
in om samen met collega’s projecten met Present te doen. De creativiteit van een
lokale Present coördinator kwam op online voorlezen. Vanuit huis legt de medewerker van het betrokken bedrijf online contact met iemand in een zorginstelling,
waar ook veel dagbesteding is weggevallen en bezoek minimaal is. Tijdens het
online voorlezen is er één op één contact met de ontvanger via een IPad. Er wordt
voorgelezen onder het genot van een kopje koﬃe of thee en het verhaal neemt
iemand mee naar een andere omgeving. Maar er gebeurt meer dan alleen
voorlezen; even aandacht voor elkaar, een plaatje van herkenning of een zin die
emotie oproept.
Alle betrokken partijen
kijken enthousiast terug
op deze vorm van om-

#nietalleen

zien naar elkaar. De tijd
en moeite die het kost

Samen met veel andere organisaties hebben we de landelijke acties #nietalleen

om in dit project vraag

ondersteund. Door een TV programma op NPO1 en een telefoonlijn werden mensen

en aanbod bij elkaar te

opgeroepen om hun hulpvraag door te geven of om voor iemand van betekenis te zijn.

brengen is dat allemaal

Als één van de landelijke organisaties met een goed georganiseerde en verspreide

dan meer dan waard.

uitvoeringsorganisatie hebben we lokaal vraag en aanbod met elkaar kunnen verbinden.
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Verhaal uit de praktijk

Het is onze missie: een brug te slaan tussen mensen zodat ze elkaar echt ontmoeten.
Uit die ontmoetingen komen prachtige verhalen voort. Deze verhalen moeten verteld
worden want dat inspireert anderen en daarom is er de jaarlijkse verkiezing
‘Bruggenbouwer van het jaar’. De 75 lokale stichtingen kunnen een project voor de award
nomineren, waarna er door een jury drie ﬁnalisten gekozen worden. De jury let daarbij op
of in het verhaal een brug wordt geslagen tussen verschillende groepen mensen,
verschillende leefwerelden en of Present een rol speelt in het tot stand brengen van die
ontmoeting. Ook kijkt de jury naar het eﬀect van het project op de verschillende
betrokkenen en of het verhaal de lezer raakt en een voorbeeld is zodat het inspireert en
motiveert om met het slaan van dergelijke bruggen aan de slag te gaan of blijven.

De award ging dit jaar naar Present Winterswijk omdat

doordat ze mede dankzij Present Winterswijk meerdere

“Ik vond het mooi om
te zien hoe ze zich er
ook echt onderdeel
van voelde en mocht
meedenken”

mooie ervaringen had met mensen die haar hielpen, staat

vertelt haar begeleider vanuit Tactus.

daar op creatieve wijze een brug is geslagen tussen diverse
organisaties en vrijwilligers tijdens coronatijd om een
kwetsbare Winterswijkse te helpen bij het opknappen van
haar verwilderde tuin. De vrouw had in de afgelopen jaren
alle vertrouwen in de hulpverlening opgegeven, maar

ze nu weer open voor anderen.
De eerste ontmoeting was tussen de ﬂexvrijwilligers van Present Winterswijk die de vrouw hielpen bij
het snoeien en maaien van de verwilderde voor- en achtertuin. Stap twee was het vinden van iemand
Dit jaar werden drie initiatieven vanuit het land

die de grond wilde afgraven en afvoeren. Na een belronde langs grondverzetbedrijven, bood een

genomineerd voor de Bruggenbouweraward 2020:

loonwerkersbedrijf aan om de grond af te graven. De directeur zelf bracht de grond naar een boer

de uiteindelijke winnaar Present Winterswijk,

waar het zand tussen twee maiskuilen mocht worden gestort. Ondertussen had de vrouw zoveel

Present Enschede voor een raamschilderproject

vertrouwen in Present gekregen dat ze graag mee wilde doen aan het project Sociaal Groen om haar

waarbij tijdens coronatijd meerdere vrijwilligers

voortuin op te knappen en biodivers in te richten.

werden verbonden met kwetsbare mensen in

Twee andere vrijwilligers hielpen de vrouw in april bij het opnieuw inrichten van haar voortuin.

zorgcentra, en Present Apeldoorn die tijdens

De eigenaar van een groencentrum heeft hiervoor het tuinontwerp gemaakt. Ondertussen had de

coronatijd Nederlanders verbond met vluchtelingen

coördinator van Present in Winterswijk – Anneke – contact gezocht met de verhuurder voor de brede

door middel van samen wandelen.

groenstrook naast het huis. Om de bewoonster te ontlasten hebben zij dit opnieuw ingeplant.
Ondertussen komen er nu regelmatig twee vrijwilligers van Present bij haar op bezoek om haar te
helpen met het bijhouden van de voortuin en samen even een bak koﬃe te drinken.

Anneke:
“De impact van dit mooie verhaal is voor mij dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
Dat geeft hoop en bemoediging. Een hovenier die iets extra’s doet in de week
voorafgaand aan de Sociaal Groen-dag. Een eigenaar van een loonwerkersbedrijf die
zelf komt rijden op een drukke werkdag. De woningcorporatie die over het hart strijkt
en ziet wat hun bewoner nodig heeft. En dat er telkens weer vrijwilligers zijn die een
beetje van hun tijd geven voor iemand anders.”
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Onze impact als Present Nederland

Advies en
ondersteuning

Training en
toerusting

Ontmoeten
en delen

•

1.542 directe adviesuren aan bestaande lokale stichtingen

•

Contact op 18 plekken voor interesse in een lokale Present

•

1 nieuwe stichting: Aalten-Dinxperlo

•

4 lokale stichtingen in de oprichtingsfase

•

2 fysieke Presentdagen in februari 2020

•

1 online Besturendag voor lokale bestuurders

•

27 trainingen en intervisiemomenten (voornamelijk online)

•

Intensieve leergang inkomstenwerving

•

Focus op online training, toerusting en intervisie

•

9 regionale bestuursoverleggen

•

>20 regionale coördinatoren overleggen

•

1 online Present live show met meer dan 100 aanwezigen

•

Naast structurele inkomsten ook steun ontvangen voor Corona acties

•

Zie pagina ﬁnanciën [nummer noemen]

•

Van alle uitgaven € 475.883 (48,5%) direct voor lokale

Inkomstenwerving
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Overgang naar gezamenlijke werkomgeving MO365

•

Traject gestart voor een nieuw projectregistratiesysteem

•

Opstart gezamenlijke digitale werkomgeving

•

Verbetering Presentscan met monitor voor lokale stichtingen

•

Start onderzoek impactmeting vrijwilligers

•

Verbetering methodiek door invoeging customer journey

•

Gestart met een strategietraject

•

Landelijke aandacht tijdens #nietalleen (krant en TV)

•

Online voorlezen

•

Raamtekenen

ICT

Kenniscentrum

Bewaking van
de formule

PR en
communicatie

stichtingen bestemd

•

Veel contact met VWS in met name Corona tijd

•

Wandel- en maatjestrajecten

•

Veel contact met collega organisaties om samen #nietalleen

•

Pakketten en tassenacties

•

Maatschappelijke Diensttijd (MDT): al meer dan 250 jongeren hun

en #eenkleingebaar te ontwikkelen
Representatie

•

•

Genoemd in een motie in de Tweede Kamer

•

Zendtijd op NPO1 tijdens de donkere maanden

Innovatie en
ontwikkeling

MDT bij Present gedaan in 2019 en 2020! Inmiddels staat de teller
al op meer dan 350 jongeren
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Financiële positie Present Nederland
Present Nederland ontvangt inkomsten uit verschillende bronnen. De jaarlijkse bijdragen van lokale
stichtingen vormt hierin een beperkte maar stabiele factor. Bijdragen van fondsen, overheden,
bedrijven en particulieren zijn daarnaast nodig om alle kosten voor de geleverde diensten te kunnen
dekken. In 2020 vielen een aantal inkomstenbronnen weg. Zo waren er minder giften vanuit het
bedrijfsleven. Voor diverse Corona acties en terugval in ﬁnanciën kwamen voldoende ﬁnanciën
beschikbaar waar veel lokale Present stichtingen gebruik van konden maken. Het jaar is
boekhoudkundig afgesloten met een klein positief resultaat.

Balans per 31 december 2020
Activa
€
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
• Debiteuren
• Overige vorderingen en
overlopende activa

31-12-2019
€

€
1.881

1

33.067
58.616

6.385

7.154
34.360

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Totaal van geworven baten

Werkelijk
2020
€

Begroot
2020
€

Werkelijk
2019
€

240.421
84.500
106.618
220.349
701.745
1.353.633

212.500
115.000
0
225.000
566.792
1.119.292

227.310
125.659
0
209.084
505.211
1.067.264

13.340

150

11.433

91.683

41.514

Liquide middelen

725.132

364.182

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten

Totaal

817.304

413.962

Som der baten

1.366.973

1.119.442

1.078.697

Lasten
Besteed aan doelstellingen I Ondersteuning lokaal Present
Werving I Wervingslasten
Beheer en administratie I Lasten beheer en administratie
Som der lasten

1.220.348
42.490
63.865
1.326.703

974.350
60.773
62.043
1.097.166

911.381
67.890
87.326
1.066.597

40.270

22.276

12.100

25.000
15.000
270
40.270

15.000
0
7.276
22.276

2.000
10.000
100
12.100

Passiva
€
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsreserve
• Overige reserves
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31-12-2020
€
488

Staat van baten en lasten over 2020

31-12-2020
€

201.000
25.000
1.082

31-12-2019
€

€

176.000
10.000
812

Saldo van baten en lasten

227.082

186.812

Kortlopende schulden

590.222

227.150

Totaal

817.304

413.962

Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserves
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Projecten
In diverse projecten werkt de Present beweging aan verbetering en innovatie van de mogelijkheden
omzien naar elkaar mogelijk te maken. Zo zijn we via ons format Jong Present een van de partijen die
de maatschappelijke diensttijd (MDT) mogelijk maakt en jongeren begeleiden in de beste versie van
zichzelf. In het project Niemand aan de Kant versterken we de binding met vrijwilligers door het
uitdenken van de Customer Journey en doordenken we hoe we gelijkwaardigheid & wederkerigheid
nog meer aandacht kunnen geven in de projecten. Ook ontwerpen we op welke manier we onze
impact kunnen meten. In het landelijk programma Samen Ouder Worden voeren we vier lokale
trajecten uit en werken we aan interne organisatieontwikkeling. In 2020 heeft het project
Sociaal Tuinieren een impuls gekregen.
Tijdens de projectdag is de bewoner thuis, zodat er contact is en wederkerigheid kan ontstaan.

Sociaal Tuinieren is een initiatief van Stichting

Bijvoorbeeld door het aanbieden van wat drinken of een tussendoortje door de bewoner. Zo kan hij of

Present en is het opknappen van tuinen van ouderen

zij meer eigenwaarde en eigenaar schap ervaren. Na aﬂoop organiseert Stichting Present in samen-

en kwetsbare mensen door vrijwilligers. De tuinen

werking met lokale maatschappelijke organisaties de structurele nazorg van de tuinen door inzet van

worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Deze
kwetsbare mensen verkeren vaak ook in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers de tuinen na de
make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame contacten en wordt eenzaamheid doorbroken.

“Doordat vrijwilligers de
tuinen na de make-over
blijven onderhouden,
ontstaan er duurzame
contacten en wordt
eenzaamheid doorbroken.”

structurele vrijwilligers. Zo worden de drie pijlers van het plan gewaarborgd: duurzaamheid, sociale
cohesie en doorbreken van eenzaamheid. Bewoners worden zelf ook gestimuleerd om klein
onderhoud te doen, zoals de plantjes water geven.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk
probleem dat kan leiden tot psychische en fysieke
gezondheidsklachten. Met Sociaal Tuinieren willen
we eenzaamheid bestrijden door de sociale cohesie

“Het is niet alleen het opschonen en aanplanten van de tuin, het is ook echt het sociale

in wijken te verbeteren. Daarnaast streven we naar

aspect, dat er mensen langskomen. Bewoners die al jaren niet meer buiten hebben gezeten

meer groen in de wijk. Want groen heeft een positief

gaan nu lekker buiten zitten en je ziet dat hun netwerk uitbreidt, dat is fantastisch om te zien!”

eﬀect op de gezondheid, leefbaarheid en klimaat-

- Wijkbeheerder

bestendigheid van de wijk.

Ieder project heeft de volgende opzet:
In samenwerking met organisaties voor zorg en welzijn, sociale wijkteams, woningcorporaties
en andere maatschappelijke partners selecteren we bewoners en hun tuinen in een wijk.

“Ik woon hier heerlijk en ik heb een heerlijke tuin, maar het is te veel voor in mijn eentje.

We brengen de wensen van bewoners in kaart. Die wensen zijn uitgangspunt voor het

Ik heb daar wat hulp bij nodig. Niets is zo erg als verpieterde tuintjes, daarom vind ik jullie

tuinplan dat uit 3 fasen bestaat:

initiatief ook zo goed.”
- Bewoner

Stichting Present matcht
Een tuinontwerper/

een groep vrijwilligers met

hovenier zorgt voor de

een aantal bewoners en

planten en tuinaarde.

stelt in overleg een datum
vast voor de make-over.

Op die dag knappen
vrijwilligers een tuin op,
onder begeleiding van
Stichting Present, de
hovenier en de hulpverleners/wijkbeheerders.

Met het Apostolisch Genootschap en Stichting Sociaal Tuinieren werken we aan de landelijke uitrol.
De ambitie is dat er eind 2022 minstens 30 lokale vestigingen van Stichting Present projecten
uitvoeren, daarbij ondersteund door de Stichting Sociaal Tuinieren. In 2020 hebben al 15 lokale
stichtingen Present Sociaal Tuinieren weten te implementeren!
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