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“ Iedereen heeft een glimlach 

om te geven”  

 



 

 

Inleiding 
 

 

Vanwege het coronavirus was ook dit jaar weer een bewogen jaar. We werkten als 

team hard aan veel moois. Het jaar 2021 bleek een jaar vol kracht waarin Present 

Houten doorging. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen van 2021 in voorliggend 

jaarverslag! 

 

Positief blijven, kleine groepen inzetten en (online) doorgaan  

Versoepelingen en maatregelen kwamen en gingen in golfbewegingen. Voor ons 

betekende dit vooral kleinere (flex-)groepen inzetten waar dat kon binnen de 

maatregelen die golden.  Gelukkig ging dat goed alhoewel het uitdagingen voor onze 

dagelijkse bedrijfsvoering met zich meebracht. Daar waar groepen zich een paar jaar 

geleden nog in vol vertrouwen aanmeldden bij Present, moesten we nu goed kijken 

waar we welke groepen onder welke omstandigheden klussen konden laten doen. 

Het bleek goed te gaan. Veelal werken met kleine groepen, buiten activiteiten doen 

en wat meer vraaggericht werken.   

  

Ook is duidelijk dat online vergaderen cruciaal is en blijft. Een digitale aanwezigheid is 

onmisbaar.  De kracht van Present ligt in het omzien naar elkaar door elkaar te 

ontmoeten. Fysieke ontmoetingen zitten in het DNA van Present. Ook hier lagen dus 

grote uitdagingen. Konden we fysiek blijven ontmoeten waar het kan en digitaal gaan 

ontmoeten waar het moest zonder in te leveren op de kracht van de fysieke 

ontmoeting? Nieuwsoortige projecten, andere manieren van organiseren, maar ook 

goede apparatuur om mee te kunnen werken. Allemaal zaken waar Present Houten 

mee aan de slag is geweest in 2021.   

  

De kracht van omzien naar elkaar   

Kijk je om je heen, dan vind je genoeg voorbeelden van eenzaamheid. In die situaties 

is vaak ook sprake van gezondheidsproblemen en financiële problemen. Ook in 

Houten. Als we in zo’n situatie weer een project met vrijwilligers tot stand hebben 
gekregen waar de hulpontvangers zo blij en tevreden zijn, waar weer een beetje 



warmte is gebracht, dan besef je het weer: deze manier van werken bij Present is 

uitzonderlijk. Het is onze kracht.   

  

Dit jaar hebben twee scholieren hun maatschappelijke stage kunnen vervullen bij 

Present.  

 

Het vorig jaar opgezette corona-platform Houten voor Houten is dit jaar 

doorontwikkeld tot een enorm krachtig samenwerkingsverband waarin Present 

Houten, zes lokale kerken, vrijwilligersorganisaties, woningcorporatie, Handje Helpen, 

service-clubs en andere instanties samenwerken en hun achterbannen informeren en 

delen met elkaar.   

  

Als afsluiter hebben we in december opnieuw veel kerstpakketten kunnen weggeven 

aan Houtenaren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.   

We zien 2022 vol vertrouwen tegemoet. We richten ons op consolidatie van de 

ambitieuze uitvoering in voorgaande jaren. Wat hebben we met z’n allen veel bereikt. 
Dat is ook door fondsen niet onopgemerkt gebleven. Hopelijk kunnen we hierdoor het 

project Sociaal Tuinieren uitbouwen tot een methode in Houten die practice as usual 

wordt en kunnen we veel blijven doen voor de ouderen en psychisch kwetsbare 

mensen in Houten. Op naar een mooi 2022!   

  

Houten, maart 2022   

Elles Goes, coördinator  

Frank Dijkstra, voorzitter bestuur  

Ellen Bakker, medewerker operationeel team  
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1 Visie en doelstelling  
 

 

Visie 
Present gelooft dat als iedereen één dag hulp biedt aan een ander, we een positiever, 

gelukkiger, vrolijker en socialer Houten creëren. Dat doen we samen. Present wil een 

beweging op gang brengen waarin we omzien naar elkaar. Deze beweging komt tot 

stand doordat Present praktische en sociale klussen organiseert die de vrijwillige 

hulpbieder en de hulpvrager bij elkaar brengen.    

 

‘Present zijn’ kan als individu of als groep. Groepen vrijwilligers komen uit scholen, 
kerken, werk- of sportkringen. De groep vrijwilligers bepaalt zelf wanneer, hoelang en 

voor welk project men zich inzet voor een of enkele Houtenaren. Daarnaast verzorgt 

Present projecten en evenementen die bijdragen aan een nog mooier Houten voor 

álle inwoners. 

 

 

Doelstelling 
Present Houten wil een beweging op gang brengen in Houten waarbij steeds meer 

mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.  
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2 Jaaroverzicht 

Vanwege de coronacrisis was 2021 wederom geen gewoon jaar. Toch was het een 

jaar vol kracht waarin we weer veel hebben kunnen doen. Met de hulp van een 

groeiend aantal flexers en een versteviging van het platform HoutenvoorHouten zijn 

weer veel inwoners van Houten geholpen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Flexers zijn vrijwilligers die hebben aangegeven vaker dan eenmaal 

klussen via Present Houten te willen doen. Present kan deze vrijwilligers actief 

benaderen wanneer vrijwilligers voor een klus gezocht worden.  

 

 

2021 Stichting Present Houten in vogelvlucht: 
 

 339 vrijwilligers voerden 70 projecten uit in gezamenlijk 751 uur. Projecten worden 

steeds groter. Als vrijwilligers meerdere keren terugkomen bij een project, noemen wij 

dat een traject. De trend van het groeiend aantal grote projecten (trajecten) heeft zich 

ook dit jaar voortgezet. De 70 projecten bestaan in 21 gevallen uit trajecten.   

 

 Met de 70 projecten vonden 391 ontmoetingen plaats tussen vrijwilligers en 

hulpontvangers. Niet alleen de hulpontvangers en de vrijwilligers raken met de Present- 

visie bekend (omzien naar elkaar) maar ook hun buren en familie. Hierdoor komt er een 

beweging op gang en is het bereik van de geboden hulp groter dan de direct gemeten 

391 geholpen Houtenaren. 

 

 De groep flexers groeide naar 60 vrijwilligers. 

 

 Leerlingen klussen, doen maatschappelijke stages, en volgen zo praktijklessen 

burgerschap. In 2021 hebben twee leerlingen hun maatschappelijke stage via Present 

Houten gelopen. Ook is het één keer gelukt om een hele klas van College De 

Heemlanden een dag te laten klussen toen de coronaregels dat toelieten. 

 

 Gulle gevers zetten Houtenaren met een beperkt budget in het zonnetje door middel 

van 89 kerstpakketten, 30 sinterklaaspakketten en 16 zomerpakketten. 
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 De eerste Sociaal Tuinierendag is een feit. In april werden zes tuinen in de wijk De Sloot 

tegelijkertijd door 13 vrijwilligers opgeknapt en groener gemaakt. 

 

 Nieuw was de mooie samenwerking met de Verhuisfamilie in 2021. Twee 

verhuisbedrijven uit de regio Utrecht verhuisden onder coördinatie van Present Houten 

en in samenwerking met vrijwilligers van Present Houten twee cliënten van Lister. 

 

 Sint Maarten was een heel mooi feest. Samen met de PGH en de RK-kerk in Houten, 

organiseerde Stichting Present een vossenjacht voor zo’n 50 kinderen van de 
basisscholen. Vrijwilligers waren verkleed als St Maarten, de bedelaar, de soldaat en 

het paard. 

 

 Coronaplatform Houten voor Houten groeide uit tot een stevig samenwerkingsplatform 

waarin Present Houten, alle plaatselijke kerken, de gemeente, Van Houten&co, 

vrijwilligersorganisaties, Handje Helpen, woningcorporatie Viveste en serviceclubs goed 

samenwerken en gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en vrijwilligers. 

 

 Present Houten verstevigt de financiële positie voor een jaar dankzij het kunnen 

aanboren van fondsen specifiek gericht op projecten voor hulp aan ouderen en 

psychisch kwetsbare mensen. 
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3 Projecten 

 

In 2021 werden 70 projecten uitgevoerd met voornamelijk kleine groepen vrijwilligers. 

In pre-corona jaren was de verhouding tussen het aantal praktische en sociale 

projecten vrijwel gelijk. Dit jaar ging het, net als vorig jaar, in bijna 70% van de 

gevallen om een praktisch project (tabel 1). Mogelijk is dit een gevolg van de 

beperkende coronamaatregelen waardoor sociale (groeps)activiteiten niet 

georganiseerd konden worden. Van alle klussen die gedaan zijn, hebben we dit jaar 

in 29% van de gevallen getuinierd. Dit is een stijging van 9% in vergelijking met vorig 

jaar. Ook is er net als vorig jaar veel “geklust”. Dat betekent dat er lampen zijn 
opgehangen en kasten in elkaar zijn gezet e.d.   

De trend van een stijgend aantal trajecten heeft zich dit jaar voortgezet. Er zijn weer 

meer trajecten uitgevoerd dan in voorgaande jaren (tabel 2). Bij trajecten bieden 

dezelfde vrijwilligers, veelal flexers, diverse malen hulp op hetzelfde adres. Dit betrof 

vooral de tuinprojecten, vallend onder ons nieuwe project Sociaal Tuinieren waarbij 

‘vaste vrijwilligers’ worden ingezet op een tuin. 

 

Net als vorig jaar zagen we ook dit jaar een duidelijke toename in het aantal 

hulpaanvragen door hulpverleners van maatschappelijke organisaties. We hebben 

helaas niet in alle hulpvragen kunnen voorzien, waardoor een ‘wachtlijst’ bestaat.  
 

Met de 70 projecten zijn 391 hulpontvangers direct geholpen. Indirect is het bereik 

van de geboden hulp groter doordat Present meer bekend raakt bij hulpverleners, 

hupontvangers en vrijwilligers. En ook familie en buren van hulpontvangers komen in 

aanraking met de Present-visie van omzien naar elkaar. Hierdoor komt er een kleine 

beweging op gang.  

 

Het moeilijkste aan het Presentwerk dit jaar was het behouden van de energie om in 

te springen op de steeds veranderende omstandigheden en coronaregels. Met minder 

vrijwilligers werken, vanuit een leeg kantoor alles zoveel mogelijk digitaal coördineren 

en het werk op een andere manier inrichten, was een flinke uitdaging.  
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Tabel 1. Overzicht typen projecten in 2020 en 2021, Stichting Present Houten  

Sociale projecten   2020    2021    

'Goed doen' actie   0    3  4%  

Geen voorkeur  0    1  1%  

Koken/samen eten  4  5%  2  3%  

Muziek maken  0    1  1%  

Ondersteuning  14  19%  9  13%  

Verwenactiviteit  3  4%  4  6%  

Wandelen  2  3%  2  3%  

Totaal aantal sociale projecten  23  31%  22  31%  

           

Praktische projecten  2020    2021    

Behangen  1  1%  1  1%  

Klussen  13  18%  12  17%  

Laminaat leggen  2  3%  2  3 %  

Opruimen  12  16%  7  10 %  

Schilderen  0    1  1% 

Schoonmaken  4  5%  0    

Tuinieren  15  20%  20  29%  

Verhuizen  4  5%  5  7 %  

Totaal aantal praktische projecten  51  69%  48  69%  

          

Totaal aantal projecten  74    70    

  
  
Tabel 2. Verdeling naar soort groep in 2020 en 2021, Stichting Present Houten   

Verdeling soort groep  2020    2021    

Eenmalig  38  51%  27  39%  

Flex  24  32%  22  31%  

Traject  12  16%  21  30%  

Totaal aantal projecten  74    70    
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3.1 Ontmoetingen in coronatijd 
Kerndoelstelling van Present is het creëren van ontmoetingen tussen vrijwilliger en 

hulpontvanger tijdens projecten. Door ontmoeting ontstaat beweging om naar elkaar 

om te zien. Door de coronacrisis was het ook dit jaar een extra uitdaging om 

waardevolle én veilige ontmoetingen te creëren. De coördinator van Present heeft 

zoveel mogelijk alle projectadressen van tevoren bezocht en op anderhalve meter 

afstand uitleg gegeven aan de hulpontvanger. Vrijwilligers werd gevraagd vooraf een 

zelftest te doen, bij de klus een mondkapje te dragen en zoveel mogelijk afstand te 

houden tijdens het werken. Afhankelijk van de dan geldende regels konden groepjes 

van 2 of 4 vrijwilligers bij mensen thuis worden ingezet.  

 

3.2 Samenwerking met scholen 
Onze samenwerking met de middelbare scholen College De Heemlanden en Het 

Houtens heeft afgelopen jaar vooral op strategisch niveau plaatsgevonden. Normaal 

gesproken verzorgt de coördinator praktijklessen ‘Burgerschap en maatschappijleer’ 
en doen klassen projecten via Present. Zo worden tieners en jongeren meer 

betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in Houten. Met de scholen worden 

jaarlijks overeenkomsten opgesteld over samenwerking en financiële bijdragen. Door 

de coronapandemie en de lockdown van scholen heeft dit jaar echter maar één 

schoolklas van College de Heemlanden projecten gedaan. In één dag tijd heeft de 

klas gedanst met ouderen, geholpen bij de groenvoorziening van de publieke 

speeltuin, geholpen in een tuin van een rolstoelafhankelijke mevrouw, geholpen in de 

Krachtfabriek met het bouwen van insectenhotels en gewandeld met bewoners van 

verzorgingshuis De Loericker Stee.  

Tevens waren dit jaar twee maatschappelijk stagiaires actief. Zij zetten zich in voor 

Reinaerde eetatelier, brachten kerstattenties rond en hielpen bij laminaat leggen.  

 

3.3 Kerst-, Sint- en zomerpakketten  
Het áántal projecten geeft geen inzicht in de grootte van de afzonderlijke projecten. 

Zo is een gordijn ophangen een project, net zo goed als een tuin opknappen. Het 

aantal vrijwilligersuren verschilt uiteraard wel. Bijzondere en grote projecten betreffen 

altijd de projecten rondom de feestdagen.  

In 2021 deelde Present Houten 89 kerstpakketten uit. De vorig jaar opgestarte 

samenwerking op dit gebied met de Rotaryclub Houten en Kerk en Minima is dit jaar 

voortgezet.  

Nieuw was de door Present opgezette doneeractie van kerstpakketten voor Lister. 

Middels een flyer is ons netwerk opgeroepen tot het doneren van kerstpakketten aan 

cliënten van Lister die een kerstpakket goed konden gebruiken.    



 

///////////////////////////////////////////////  13 
                                                                             3 PROJECTEN 

Naast kerstpakketten heeft Present Houten dit jaar ook Sint- en zomerpakketten 

kunnen uitdelen. De actie heeft tot veel energie en enthousiasme geleid. We kregen 

veel bedankjes van zowel ontvangers als vrijwilligers. Deze actie maakt duidelijk dat 

geven leuk is om te doen en gelukkiger maakt.  

 

3.4 De Verhuisfamilie  
Mensen die niet in staat zijn om zelf te verhuizen vanwege onvoldoende netwerk, 

financiën en/of gezondheid helpt Present Houten vaak met verhuizen. Mits hulp wordt 

aangevraagd via een betrokken hulpverlener van een maatschappelijke organisatie. 

Present regelt dan vaak een auto, aanhanger en vrijwilligers om te helpen sjouwen. 

Ook in 2021 hebben we zo weer bij vijf verhuizingen geholpen. Nieuw dit jaar was de 

samenwerking met de Verhuisfamilie bij twee van deze verhuizingen.   

  

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer mensen door 

omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen. Wanneer er te weinig financiële 

middelen zijn, of mensen geen sociaal netwerk hebben, kan dit helemaal een 

onmogelijke opgave zijn. Om mensen een steuntje in de rug te bieden is er de 

Verhuisfamilie. De Verhuisfamilie helpt arme en eenzame mensen in die situatie, met 

medewerking van de vrijwilligers van stichting Present en de gecertificeerde Erkende 

Verhuizers.  

Stichting Present kan maximaal twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de 

Verhuisfamilie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Organisatie voor Erkende 

Verhuizers en stichting Present. Present helpt in het voortraject: ze beoordeelt de 

aanvragen en ondersteunt de hulpvrager. Present schakelt een Erkende Verhuizer in 

die bij de Verhuisfamilie is aangesloten, vervolgens wordt overlegd wat de geplande 

verhuisdatum is. Present schakelt vrijwilligers in om te helpen met het inpakken van 

de inboedel, ook schakelt zij vrijwilligers in die helpen bij de verhuizing zelf. Samen 

met de professionals van de Erkende Verhuizers vormen zij zo de ‘familie’ die in 
sommige situaties hard nodig is.   

  

Door de goede samenwerking met erkende verhuizers uit de regio Utrecht en de 

Verhuisfamilie, heeft Present Houten twee verhuizingen van cliënten van Lister goed 

kunnen laten verlopen.  

  

Een cliënt schreef na afloop van zijn verhuizing: “Het kan zijn dat je er helemaal 
alleen voor staat met je verhuizing, de spanning is dan heel triest. Hulp krijgen van 
Present is een geschenk, ben dankbaar. Ik doe soms graag mee, meer handen doet 
licht werk, voor wie hulp hard nodig hebben.”   
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4 Vrijwilligers 

In 2021 hebben zich minder vrijwilligers ingezet dan het voorgaande jaar, zoals blijkt 

uit tabel 3: meer jongeren, meer senioren, maar duidelijk minder volwassenen. Twee 

jaar geleden steeg het aantal tieners door de samenwerking met de twee middelbare 

scholen. Vanwege de lockdown van scholen heeft deze stijging dit jaar niet 

doorgezet. Net als vorig jaar hebben we slechts één klas tieners kunnen inzetten dit 

jaar. De stijging van het aantal jongeren in 2021 is toe te schrijven aan de jongeren 

van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt. De laatste groep is een nieuwe samenwerking. Jongeren van de GKV 

maakten Sinterklaaspakketten voor Houtenaren. Omdat er ook dit jaar alleen kleinere 

projecten konden worden uitgevoerd, is het totaal aantal vrijwilligersuren minder dan 

in 2019. Dit aantal uren is ook minder dan in 2020. Aangezien ongeveer hetzelfde 

aantal projecten is uitgevoerd is de conclusie dat met minder mensen hetzelfde werk 

is verricht.  

 

Nieuwe vrijwilligers meldden zich dit jaar met name als flex-vrijwilligers via een oproep 

in de nieuwsbrief van Present en via onze eerste pilotdag Sociaal Tuinieren. Flexers 

zijn vrijwilligers die hebben aangegeven vaker dan eenmaal klussen via Present 

Houten te willen doen. Present kan deze flexers actief benaderen wanneer 

vrijwilligers voor een klus gezocht worden. Omdat er geen groepen vrijwilligers aan de 

slag konden, werden weer meer projecten uitgevoerd door vaste flexers. Dit 

versterkte de band tussen Present en vrijwilligers, een doel dat we in 2019 juist voor 

ogen hadden. Ook dit jaar hebben vaste vrijwilligers uit het kantoorteam van Present 

af en toe klussen gedaan zoals opruimen, behangen en tuinieren.  
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Tabel 3. Vrijwilligers: aantal, categorie en uren in 2020 en 2021, Stichting Present 

Houten  

Overzicht vrijwilligers  2020  2021  

Aantal betrokken vrijwilligers  381  339  

Verdeling naar leeftijdscategorie:        

Kinderen (tot 12)  0  0  

Tieners (13-17)  56  55  

Jongeren (18-26)  12  25  

Volwassenen (27-64)  306  243  

Senioren (65+)  7  16  

Aantal vrijwilligersuren  1023  751  

Gemiddeld aantal uren per vrijwilliger  2.7  2.2 
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5 Hulpvragen 

5.1 Hulpontvangers  
De hulpvragen kwamen dit jaar vooral van mensen met een fysieke of psychische 

beperking. Bij elkaar opgeteld leveren deze groepen 52% van onze hulpvragen op 

(tabel 4). Vorig jaar was dat nog 35% van de hulpvragen. Het kan zijn dat de daling 

van de hulpvragen van thuiswonende ouderen gezorgd heeft voor een stijging in de 

groep “mensen met een fysieke of psychische beperking.” We hebben dit jaar iets 
meer eenoudergezinnen met thuiswonende kinderen geholpen. Naar verwachting zal 

deze lijn zich verder voortzetten in 2022.  

 

 

Tabel 4. Hulpontvangers; categorieën in 2020 en 2021, Stichting Present Houten 

Categorie hulpontvangers  2020 2021 

(een)oudergezinnen met thuiswonende kinderen   8% 11% 

(ex) dak- en thuislozen, verslaafden   1% 0% 

Mensen met beperking (fysiek en/of psychisch) :  35% 52% : 

Mensen met een fysieke beperking                 21% 

Mensen met een psychische beperking                 31% 

Ouderen in verzorgingshuis   1% 4% 

Thuiswonende ouderen   37% 11% 

Vluchtelingen   3% 3% 

Overig   15% 19% 
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Net als vorig jaar en ook het jaar daarvoor komen de meeste hulpvragen uit Houten 

Noord-Oost (tabel 5). Opvallend is de stijging van het aantal hulpvragen uit de 

categorie Houten. Dit zijn hulpvragen die niet aan één adres of wijk zijn toe te 

schrijven. Deze stijging is het gevolg van het grote aantal zomerpakketten, bedankjes, 

Sint-pakketten en kerstpakketten die vrijwilligers van Present dit jaar over heel Houten 

hebben verdeeld. Net als in voorgaande jaren komt 2/3 van onze hulpvragen van 

bewoners die in een huurhuis wonen van woningcorporatie Viveste.  
 
 

Tabel 5. Hulpvragen per wijk in 2020 en 2021, Stichting Present Houten 

Hulpvragen - Verdeling per wijk  2020  2021    

Houten (meerdere wijken)  12%  24%  +12%  

Houten Buitengebied  10%  1%  -9%  

Houten N-O  35%  35%    

Houten N-W  21%  24%  +3%  

Houten Z-O  2%  5%  +3%  

Houten Z-W  17%  8%  -9%  

Onbekend/nvt  3%  3%    

Viveste woning  67%  68%  +1%  
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5.2 Maatschappelijke organisaties  
Dit jaar werkte Present met nog meer maatschappelijke organisaties samen dan in 

2020. In 2021 kwamen de hulpvragen van 24 verschillende partijen. Het jaar daarvoor 

waren dat er 16. Een overzicht van alle samenwerkingen staat in figuur 1. Nieuwe 

partijen dit jaar zijn Stichting Abrona, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ervenstaete, 

Handje Helpen, Krachtfabriek, Speeltuin de Speelheuvel, De Voedselbank en Van 

Houten&co.  

 

 
Figuur 1. Samenwerking met maatschappelijke organisaties in 2021, Stichting 

Present Houten 
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Santé Partners
Sociaal Team Houten

Speeltuin de Speelheuvel
van Houten&co

Vitras
Voedselbank

Wereldhuis
ZorgSpectrum

0 2 4 6 8 10 12

Maatschappelijke Organisaties 
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Dit jaar kwamen meer dan vorig jaar het geval was, de hulpvragen uit het Wereldhuis. 

Bijna 14% ten opzichte van 7% vorig jaar. Deze toename is te danken aan het bekend 

raken van de activiteiten van Present onder gebruikers van het Wereldhuis. Ons 

kantoor bevindt zich op hetzelfde adres als het Wereldhuis en onze coördinator 

participeert actief in de groepen die deelnemen aan de activiteiten die worden 

georganiseerd in het Wereldhuis. 

Opvallend is het hoge aantal particuliere hulpvragen. Net als vorig jaar denken wij dat 

dit te maken heeft met het succes van onze samenwerking binnen het hulpplatform 

Houten voor Houten. Houten voor Houten is vorig jaar in coronatijd opgezet. Hier 

kunnen Houtenaren hun hulpvragen stellen zonder tussenkomst van een 

professionele hulpverlener.  
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6 Evenementen, acties en pers 

6.1 Houten voor Houten 
Present was in 2020 een belangrijke partner in het opzetten van het coronaplatform 

Houten voor Houten. Dit netwerk biedt hulp en hoop voor iedereen in de gemeente 

Houten in en ook na coronatijd.   

Houten voor Houten is een initiatief van Stichting Present Houten, vanHouten&co, de 

Houtense kerken, het Rode Kruis, Handje Helpen, Krachtig Plus, de Lionsclub Houten 

en woningcorporatie Viveste. Er is ook een samenwerkingsafspraak met de moskee. 

 

In 2021 heeft het platform zich verder ontwikkeld en is zo uitgegroeid tot een platform 

dat blijft bestaan in Houten, ook buiten corona-tijd. De samenkomst van allerlei 

maatschappelijke organisaties, met ieder hun eigen vrijwilligers, binnen dit platform 

blijkt een waardevolle meerwaarde te hebben. Een vraag kan nu van verschillende 

kanten worden benaderd en er kan ook snel geschakeld worden doordat we op deze 

manier snel van elkaars vrijwilligers gebruik kunnen maken.  

 

Houten voor Houten heeft een telefoonnummer, een e-mailadres en een website 

geopend voor allerlei hulpvragen die zich sinds de coronacrisis kunnen voordoen, 

zoals boodschappen doen, een luisterend oor bieden of tuinonderhoud. De 

binnengekomen vragen worden behandeld in 2 appgroepen die zijn geopend voor 

Houten-voor-Houten-leden. Zo kunnen we snel schakelen met elkaar. Gaandeweg 

2021 zijn het netwerk en de appgroepen ook gebruikt om elkaar vragen te stellen over 

het oorspronkelijke “eigen werk.”  
Van de 70 projecten die Stichting Present Houten in 2021 georganiseerd en 

gecoördineerd heeft, vinden 6 projecten zijn oorsprong binnen Houten voor Houten.   

Hieronder vindt u een casusbeschrijving van een project dat in samenwerking met 

Houten voor Houten is gecoördineerd door Present Houten.  

 

Bij de vrijwilligerscentrale van Houten komt een vraag 

binnen van een mevrouw die op dat moment is 

opgenomen in een ziekenhuis. Zij vraagt of haar hondjes 

kunnen worden uitgelaten door vrijwilligers als zij weer 

thuiskomt uit het ziekenhuis.   

De vrijwilligerscentrale is aangesloten bij Houten voor 

Houten en zet deze hulpvraag in de appgroep voor leden 
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van dit platform. Verschillende organisaties beloven hun 

vrijwilligers, wonend in de desbetreffende wijk, te vragen 

of zij de hondjes van mevrouw willen uitlaten. Ook 

Present Houten bevraagt haar vrijwilligers in die wijk. 

Toevallig weet een van de Presentvrijwilligers dat er in 

die wijk ook een wijk-appgroep bestaat waar zij lid van is. 

Deze vrijwilliger zet de vraag ook uit in de wijk-appgroep. 

Op deze manier komen uiteindelijk uit verschillende 

hoeken 13 vrijwilligers naar voren die mevrouw wel willen 

helpen met het uitlaten van de hondjes.  

De coördinator van Present Houten besluit om een 

appgroep te maken waarin alle vrijwilligers inclusief de 

cliënt en haar dochter zijn opgenomen. De dochter heeft 

een uitlaatschema gemaakt en zo is het uitlaten van de 

hondjes al twee maanden gaande.  

 

 

6.2 Houten Ontmoet 
In samenwerking met Houtenvoor Houten is het project Houten Ontmoet voorbereid. 

De coördinator van Present Houten is lid van de klankbordgroep van dit project.   

Het project wordt ingezet om met ouderen (80-plus) in gesprek te gaan over hoe zij 

de coronapandemie ervaren en wat hen bezighoudt in deze fase van hun leven.   

 

Concreet heeft Present Houten voor dit project twee vrijwilligers gevonden die het 

leuk vinden om in gesprek te gaan met ouderen om te horen wat hen bezighoudt. Zij 

gaan vanaf januari 2022 een bezoek brengen aan ouderen thuis om in gesprek te 

gaan over hoe het gaat met hen en hoe zij de coronapandemie ervaren hebben; zij 

richten zich op de behoeften van de ouderen en bieden een luisterend oor en 

verwijzen eventueel door naar ondersteuning, activiteit of een volgend gesprek. 

 

 

6.3 Healthy Houten  
Stichting Present Houten is in 2021 partner geworden van het Leefstijlakkoord 

Healthy Houten.  Onder leiding van de gemeente Houten is een partnernetwerk 

ontstaan dat alle onderwerpen rondom gezondheid bestrijkt. Vooral op de thema’s 
‘welbevinden’ en ‘eenzaamheid’ heeft Stichting Present Houten geparticipeerd. Er 
was weinig ontmoeting mogelijk door de coronamaatregelen. Dat maakte ook dat het 

partnernetwerk Healthy Houten elkaar alleen digitaal heeft kunnen ontmoeten. 
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6.4 Sint Maarten 
In samenwerking met de PGH en RK-kerk is dit jaar ter ere van Sint Maarten op 

woensdagmiddag een vossenjacht georganiseerd, buiten in het park voor leerlingen 

van de basisscholen in Houten. Op vijf plaatsen in het park konden kinderen 

personen uit het verhaal tegenkomen. Zij vertelden over Sint Maarten en het verhaal 

met de bedelaar vanuit hun gezichtspunt. De kinderen waren ook allemaal 

opgeroepen om iets mee te nemen voor kinderen van gezinnen die gebruik maken 

van de Voedselbank. Bij de Vrek, een van de personage uit het verhaal, konden de 

kinderen hun gift voor de voedselbank inleveren. Aan het eind van de tocht werd wat 

lekkers uitgedeeld en kregen de kinderen warme chocolademelk van Stichting Timon. 
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6.5 In de pers 
In 2021 is Present Houten op 7 momenten in het plaatselijke nieuws gekomen.  

 

 8-2-2021 Er verschijnt een nieuwsbericht op de website van de 

verhuisfamilie over 2 geslaagde verhuizingen waaronder 1 gecoördineerd 

door Present Houten  

  

 10-4-2021 Omroep Houten filmt een interview met de coördinator van 

Present houten over Sociaal Tuinieren en plaatst dit tevens op YouTube  

  

 16-7-2021 Houtens Nieuws plaatst een interview met Presentvrijwilliger 

Domien Flapper  

  

 8-9-2021 Omroep Houten maakt een radio-interview met de coördinator van 

Present Houten op de activiteitenmarkt  

  

 29-9-2021 Artikel in Houtens Nieuws. Leerlingen doen vrijwilligerswerk voor 

Present Houten  

  

 20-10-2021 Er verschijnt een artikel in het Houtens Nieuws over het 

Wereldhuis  

  

 29-12-2021 Groot interview met coördinator en 2 flexvrijwilligers van 

Stichting Present Houten in Houtens Nieuws  
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7 Interne organisatie 

De interne organisatie van Present kende ook in 2021 een aantal veranderingen. 

Onze coördinator Elles Goes is nu drie jaar in dienst. De coördinator is de enige 

betaalde kracht van Present. Via regelmatig werkoverleg met een bestuurslid en het 

digitaal bijwonen van de bestuursvergaderingen werd een goed contact tussen 

bestuur en coördinator gewaarborgd. De coördinator volgde diverse digitale trainingen 

bij Present Nederland, nam deel aan digitaal regionaal overleg, verzorgde de 70 tot 

stand gekomen matches, coördineerde het nieuwe programma Sociaal Tuinieren en 

ontwikkelde een mooie samenwerking met de Verhuisfamilie.  

 

Het operationeel team van vrijwilligers ondersteunt de coördinator. Vanaf februari 

2021 werd het team versterkt met een vierde vaste vrijwillige medewerker, Renate 

Verboom. De vrijwilligers van het operationeel team zetten zich een tot zes uur per 

week in voor Present Houten. In juni kwam zelfs nog een vijfde vrijwilliger, Jory 

VandeWall, bij het operationeel team. Jory heeft zich gemeld doordat hij enthousiast 

was geworden op de Sociaal Tuinierendag. 

 

Het bestuur heeft dit jaar één wijziging ondergaan. In juli wisselde bestuurslid Pieter 

Fokko van Loo zijn plek voor oud CU-raadslid Caspar Voorberg. Het bestuur is 

onbezoldigd maar vervult een actieve bijdrage zoals in de fondsenwerving.  

 

Het Comité van Aanbeveling (CvA) bestaat uit vooraanstaande Houtenaren vanuit de 

overheid, de kerken, het bedrijfsleven, de scholen, de gezondheidszorg en 

maatschappelijke organisaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het 

werk van Present. De leden steunen Present en dragen haar doelstelling en 

activiteiten een warm hart toe wat voor Present van grote waarde is. Er waren geen 

wisselingen in 2021. Alle CvA-leden zijn gekoppeld aan de nieuwe LinkedIn-pagina 

van Present Houten. 

 

Naast het CvA is er voor andere belangrijke relaties van Present een app-groep 

waarin regelmatig berichten over Presentactiviteiten worden geplaatst om hun 

betrokkenheid te vergroten. 
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7.1 Medewerkers Present Houten in 2021  
 

Coördinator  

Elles Goes  

  

Operationeel team  

Ellen Bakker – administratie   

Ria van der Ham – fotograaf  

Ida Harmelink – groepenbegeleider  

Renate Verboom – groepenbegeleider (vanaf februari 2021)  

Jory VandeWall – groepenbegeleider en flexwerker (vanaf juni 2021)  

  

Bestuur  

Frank Dijkstra – voorzitter  

Marike de Reuver-Schuurman – secretaris   

Nelia Kros – penningmeester  

Pieter Fokko van Loo (tot juli 2021)  

Margreet Siebel 

Caspar Voorberg (vanaf juli 2021)  

  

Commissie Fondsenwerving  

Koos Koster - zzp  

Frank Dijkstra – bestuurslid  

Pieter Fokko van Loo – bestuurslid (tot juli 2021)  

Jan Droppers  

Wouter van den Berg  

  

Comité van aanbeveling  

Mr. Jan Willem Janssens – advocaat  

Dhr. Marcel Ebbing – voorzitter huisartsengroep Houten   

Dhr. Gilbert Isabella – burgemeester Houten  

Ds. Rebecca Onderstal – predikant Protestantse Gemeente Houten   

Dhr. Duurt Vonck – directeur Agapè  

Mevr. Lilian Weijman – pastoraal werker parochie H. Paus Johannes XXIII   

Mevr. Mirjam Sterk – CDA-politica  

Dick Looyé – rector-bestuurder van College de Heemlanden en Houtens  
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8 Financiën en fondsen 

Ook in 2021 speelde de coronacrisis Stichting Present Houten parten. Geplande 

activiteiten met grote groepen konden niet doorgaan en dus zijn we wederom op zoek 

gegaan naar activiteiten die wel binnen de coronaregels pasten en hebben we daar 

de fondsaanvragen op aangepast. Met succes hebben wij meerdere fondsen 

aangeschreven voor Sociaal Tuinieren en Ouderen en Psychisch kwetsbare mensen. 

Voor dat laatste project hebben we in 2021 nog niet alle uren kunnen inzetten, dus 

hebben we €25.000 aan ontvangen gelden doorgeschoven naar 2022.   
 

Net zoals voorgaande jaren hebben we ook in 2021 een bijdrage ontvangen van de 

Gemeente Houten. Tevens zijn we dankbaar voor het mooie bedrag dat opgehaald is 

middels collectes in meerdere Houtense kerken en statiegeldacties in Houtense 

supermarkten. Ook is een begin gemaakt om bedrijven in Houten te vragen om een 

sponsorbijdrage.  

 

De leerlingen van de middelbare scholen in Houten konden door de coronacrisis ook 

in 2021 minder activiteiten uitvoeren. De opbrengsten van de scholen zijn hierdoor 

lager dan begroot.  

 

In 2020 hebben we onze donateurs halverwege het jaar een verzoek gestuurd voor 

een extra gift, omdat het werk van onze stichting juist in coronatijd heel hard nodig 

was. In 2021 vonden we dit extra verzoek niet nodig, omdat de fondsaanvragen 

succesvol verliepen.  

 

In 2020 werd in twee wijken in Houten oud papier opgehaald. In 2021 was dit nog één 

wijk. Dit verklaart de lagere opbrengst uit OPA.  

 

Aan de kostenkant zijn er minder grote verschuivingen te zien, omdat de kosten 

grotendeels uit vaste lasten bestaan, zoals salariskosten, huisvestingskosten en de 

bijdrage aan Present Nederland.  

 

We hebben de personeelskosten aan de projecten Sociaal Tuinieren en Ouderen en 

Psychisch kwetsbare mensen toegerekend op basis van de opbrengsten. Daarnaast 

hebben we een vast bedrag aan personeelskosten opgenomen voor niet-project 

gerelateerde uren.  
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De hogere computerkosten zijn te verklaren door de aanschaf van een nieuwe laptop.  

 

Het jaar 2021 hebben we met een mooi positief resultaat kunnen afsluiten. Ook het 

eigen vermogen en de financiële positie hebben zich hierdoor gunstig ontwikkeld. 
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