Stichting Present Zoetermeer
06-41756899
info@stichtingpresent-zoetermeer.nl
www.stichtingpresent.nl/zoetermeer

Jaarverslag 2012

Rabobank 3881.44.432

1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER
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Douwe Visser, secretaris
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2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INHOUD

STICHTING PRESENT ZOETERMEER

2

VOORWOORD

4

MISSIE

5

DOELEN

6

REALISATIE VAN DOELEN

7

FINANCIEN

9

2013

10

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3

HOOFDSTUK 1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER

2 VOORWOORD
Voor u ligt het aller eerste jaarverslag van Stichting Present Zoetermeer. Dit verslag is bedoeld als
verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.
Stichting Present Zoetermeer is officieel opgericht op 19 juni 2012 met 4 bestuursleden. Vanaf
september is de algemeen coördinator van start gegaan en vanaf 1 november is dit formeel
geworden door een arbeidscontract.
2012 is het startjaar van Stichting Present Zoetermeer geweest en stond in het teken van
kennismaken, bekendheid genereren, draagvlak in Zoetermeer creëren, samenwerking zoeken en
organisatorisch de basis leggen.
Dit eerste jaarverslag is kort en bondig omdat wij eind 2012 echt van start zijn gegaan. Met onze
financiers is overeengekomen dat Stichting Present Zoetermeer een verantwoording aflegt na het
eerste volledige jaar.
Graag tot ziens in 2013!
Matthé Vermeulen, Voorzitter
Ingeborg ter Laak, algemeen coördinator
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3 MISSIE

Missie
De missie van Stichting Present Zoetermeer is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Visie
Door deze brug te zijn, willen we een beweging in de samenleving op gang brengen/ondersteunen
waarbij het voor mensen steeds vanzelfsprekend is om naar elkaar om te zien.
Drijfveer van Present is de maatschappelijke betrokkenheid in Zoetermeer te vergroten, door oog te
krijgen voor hulpbehoevenden, het delen van talenten met anderen, zonder verwachting en in
principe eenmalig.
Het verzorgen van ontmoeting (projecten) van mensen die iets te bieden hebben en mensen die die
hulp goed kunnen gebruiken is de manier waarop Present werkt.
Voor Present staat het aanbod van groepen centraal. Vandaaruit startend begint dit jaarplan met het
bespreken van de potentieel van groepen. Draagvlak in de Zoetermeerse samenleving is nodig om
het werk te kunnen doen. Kerken en christelijke organisaties spelen, naar het aanbod van groepen,
hierbij een belangrijke rol.
Voorwaarden om voor hulp vanuit Present in aanmerking te komen zijn:
- Onvoldoende sociaal netwerk
- Onvoldoende gezondheid
- Onvoldoende financiële middelen
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4 DOELEN VAN STICHTING PRESENT ZOETERMEER
4.1 Start van Stichting Present Zoetermeer
2012 is het startjaar van Stichting Present Zoetermeer geweest en stond in het teken van
kennismaken, bekendheid genereren, draagvlak in Zoetermeer creëren, samenwerking zoeken en
organisatorisch de basis leggen. In 2012 is het strategisch plan opgesteld, dit vormt de basis voor
onze activiteiten de komende periode. Voor 2012 zijn onze doelen:
-

Oprichting van de stichting
Contact met 4 kerken
Contacten met 3 maatschappelijke organisaties
4 projecten
Fondsen werven voor 2013
Opzetten interne organisatie (aanstelling algemeen coördinator, administratie, boekhouding,
personeelszaken, ICT)

Deze doelen en de status t.a.v. de realisatie hiervan wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. De
financiële verantwoording is echter apart genomen en staat in het laatste hoofdstuk.
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5 REALISATIE VAN DOELEN
5.1 Oprichting van Stichting Present Zoetermeer
Stichting Present Zoetermeer is officieel opgericht op 19 juni 2012 met vier bestuursleden. Na de
zomer hebben we van één bestuurslid, de grote aanjager van Present in Zoetermeer, afscheid
moeten nemen i.v.m. een verhuizing. Later is een nieuw bestuurslid toe getreden. Vanaf september
is de algemeen coördinator van start gegaan en vanaf 1 november is dit formeel geworden door een
arbeidscontract en voor 0,3 FTE een betaalde functie. De algemeen coördinator heeft een startnotitie
opgesteld, deze notitie vormde de leidraad voor haar activiteiten.
Status
Doel: Oprichting stichting Present Zoetermeer - behaald

5.2 Contacten
KERKEN
Stichting Present Zoetermeer heeft een breed draagvlak onder Zoetermeerse kerken. Het bestuur is
samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit vier verschillende kerken, te weten Rooms Katholiek
kerk Zoetermeer, Baptistengemeente, Pinkstergemeente en Protestantse Gemeente Zoetermeer. De
bestuursleden hebben een zeer actieve rol in de contacten en samenwerking met de kerken. In 2012
heeft de algemeen coördinator een presentatie verzorgt in het pastores overleg voor alle pastores in
Zoetermeer. Naast de kerken waar de bestuursleden betrokken zijn is er in 2012 één presentatie
gegeven in een andere kerk.
Status
Doel: contacten bij 4 kerken - behaald
M AATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
De eerste contacten zijn gelegd met maatschappelijke instellingen. In 2012 zijn 8 presentaties
gegeven bij verschillende maatschappelijke organisaties in Zoetermeer. Er hebben verschillende
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met de gemeente Zoetermeer. Met het VIP is na een
kennismaking afgesproken om elkaar periodiek om de 6 weken te spreken en de samenwerking daar
waar mogelijk op te zoeken.
Status
Doel: contacten bij 3 maatschappelijke organisaties – behaald
Naast deze specifieke presentaties en kennismakingen is er ook geïnvesteerd in het netwerk door
actief te zijn bij verschillende ontmoetingen. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de vredesweek
en het afscheid van de burgemeester. Op deze manier blijven we werken aan een breed draagvlak
voor Present in Zoetermeer
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5.3 projecten
Datum
project

soort project

12-5-2012

sociaal

1-6-2012

praktisch
(schoonmaak)

20-3-2012

praktisch

24-5-2012

praktisch

17-11-2012 sociaal
30-11-2012 sociaal/prakctisch
december praktisch

groep
4 groepen Parussia - 40
personen tussen de 12 en
16 jaar
4 groepen Reaal
verzekeringen (24
personen)
Parussia (groep 14
mannen)

maatschappelijke
organisatie

Bestuur Stichting Present
Zoetermeer (5 personen)

additionele informatie

Steinmetzdecompaan

groep naar Efteling met (jonge) mensen met
een beperking

afgerond

MEE Den Haag

Gemma is een
De woning is vervuild. Er is behoefte aan een
normaalbegaafde autist van Zoetermeer
grote schoonmaak.
middelbare leeftijd. Zij

afgerond

Jeugdformaat

opknappen van voor en achtertuin

4 groepen KLPD
Limor
Zoetermeer (28 personen)
M25 (10 jongeren van 14 20 jaar)
Parussia - 40 personen
tussen de 12 en 16 jaar

projectomschrijving

adres
hulpontvan
ger
Status

Palet

opknappen huis, verwijderen keukenblok,
verwijderen douchbak, verplaatsen
wasmachine
Helpen instellen apparaten (mobiel, ipad,
etc.) in verzorgingshuis)

Zoetermeer

afgerond

alleenstaande moeder met
twee jonge kinderen, heeft Zoetermeer
last van chronische

afgerond

Zoetermeer

afgerond

Zoetermeer

niet
gebeurd

Mevrouw komt uit 'blijf van
Zoetermeer
mijn lijf huis'en gaat
zelfstandig wonen in

afgerond

Limor of Jeugdformaat
Stiching Kwintes

Inrichten huis schoonmaken en verven

In 2012 zijn 7 projecten opgestart waarvan er 6 succesvol zijn afgerond. Een flink aantal van deze
projecten bestond uit een aantal groepen, in totaal zijn zo’n 120 vrijwilligers ingezet. In de start fase
heeft Present Zoetermeer vanuit Den Haag ondersteuning gekregen bij het uitvoeren van de
projecten.
Status
Doel: realisatie van 4 projecten – behaald

5.4 Opzetten interne organisatie
Een eerste aanzet is gemaakt met het opzetten van een interne organisatie.
PERSONEELSZAKEN
De algemeen coördinator is aangesteld met de bijbehorende salaris administratie die is opgezet. De
algemeen coördinator heeft een startnotitie of eerste werkplan geschreven en vervolgens naar
gewerkt. Er is een overleg structuur uitgewerkt voor bestuursvergaderingen, werkoverleggen en
regio overleggen met Present collega’s. De algemeen coördinator heeft ook meegedaan aan de
training van Present Nederland om het present gevoel echt eigen te worden. Vanuit fonds 1818 is
een basis training maatschappelijk ondernemen aangeboden, ook hieraan is meegedaan.
PROJECTADMINISTRATIE
Vanuit Present Nederland wordt gewerkt aan een nieuw CRM systeem. Om deze reden is ervoor
gekozen om voorlopig hier niet in te investeren en het nieuwe CRM systeem af te wachten. De
projectadministratie zit in een eenvoudig excel bestand. Er moet nog verder gewerkt worden aan een
goed en toegankelijk adressenbestand.
BOEKHOUDING
De financiële administratie is opgezet, mede door steun vanuit Present Den Haag. Er is een systeem
voor boekhouding, salarisadministratie, begroting en dekkingsplan. Bij de Rabobank Vlietstreek is
een rekening geopend.
ICT
De mail loopt via een algemeen mailadres en is toegankelijk. Er is een website voor Present
Zoetermeer, deze moeten we nog wel gaan vullen met de juiste content. Er is een twitter account
aangemaakt en een facebook pagina.
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PR/COMMUNICATIE
In 2012 heeft Present Zoetermeer meerdere keren in de lokale nieuwsbladen gestaan, bij de
oprichting meerdere keren, algemeen over vrijwilligerswerk en de aankondiging van een presentatie
van Present. Bij de oprichting is tevens een interview op de radio, Zoetermeer FM, gegeven. In het
blad ZIN heeft in het decembernummer een vier pagina groot artikel gestaan over Present in
Zoetermeer.
Status
Doel: opzetten interne organisatie – going concern
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6 FINANCIEEL
2012 wat het oprichtingsjaar voor Present Zoetermeer. Vanuit Present Nederland hebben we
ondersteuning gekregen in het aanschrijven van fondsen en het verwerven van de benodigde
financiële middelen. Met verschillende fondsen is het eerste contact gelegd en heeft ook al geleid tot
resultaat.
Hieronder volgt een overzicht van balans en de uitgaven en inkomsten voor 2012.
Balans Stichting Present afdeling Zoetermeer
31-12-2012
Activa
Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal Activa

31-12-2012
Passiva

5.270

10

5.280

Eigen vermogen

3.703

Overlopende passiva

1.577

Totaal Passiva

5.280

Van meerdere maatschappelijke instanties zijn bijdragen ontvangen ter financiering van de
activiteiten van Present Zoetermeer. Het saldo van de liquide middelen betreffen financieringen die in
2012 ontvangen zijn, maar die een doorlooptijd hebben tot in 2013.
De overlopende passiva betreffen diverse kosten die ten laste van het boekjaar 2012 komen, maar in
2013 daadwerkelijk betaald zijn.

Winst & Verliesrekening Stichting Present afdeling Zoetermeer
31-12-2012
Sponsoring

Begroting

13.107

17.000

9

0

Totaal opbrengsten

13.116

17.000

Personeelskosten
Organisatiekosten
Kantoorkosten
Totaal kosten

4.311
4.344
757
9.413

6.267
8.000
3.500
17.767

Resultaat

3.703

-767

Financiële baten en lasten
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Het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat financieringen van projecten in 2012 volledig
ontvangen is, terwijl de kosten van deze projecten doorlopen in 2013.
Gesteld worden dat de werkelijke opbrengst van de sponsoring lager is uitgevallen dan begroot.
Deze lagere opbrengst is volledig toe te wijzen aan SKANfonds, aangezien zij de bijdrage in 2013
betaald hebben.
Ook valt op de kosten veel lager uitvallen dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit
dat in de begroting rekening is gehouden met huur van een kantoorpand, kosten voor een laptop e.d.
Tevens was rekening gehouden met hogere accountantskosten dan deze in werkelijkheid waren.
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Hieronder volgt een verdere specificatie van de baten en lasten van Present Zoetermeer.

31-12-2012
Sponsoring
Subsidies
Giften
Collectes
Schenkingen

Begroting

Totaal

11.500
1.607
0
0
13.107

Totaal

9
0
9

5.667

Totaal

1.871
1.394
596
450
0
4.311

3.950
250
3.000
550
250

Totaal

3.950
0
160
33
149
53
4.344

Totaal

352
294
111
757

50
150
3.300
3.500

Financiële baten en lasten
Rente baten
Rente lasten

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Loonheffing
Pensioenkosten
Vrijwilligersvergoeding
Verzekeringen

Organisatiekosten
Bijdrage Present Nederland
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Representatiekosten
Reiskosten
Bankkosten

Kantoorkosten
Algemene kosten
Telefoon/fax
Administratiekosten

17.000

17.000

0

450
150
6.267

8.000
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7 2013
De ambitie voor 2013 is 30 projecten draaien, uitbreiding van het netwerk, versteviging van de eigen
organisatie en het borgen van de financiële stabiliteit. Dit alles met als doel het vergroten van
maatschappelijke betrokkenheid. Onze grootste beloning is enthousiaste reacties van zowel
hulpontvangers als hulpbieders en ook de maatschappelijke organisaties. Dat geeft ons de
overtuiging dat Present in Zoetermeer tot meerwaarde leidt.
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