JAARVERSLAG 2015

Jaarrapportage 2015

Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present
Zoetermeer in 2015 en is bedoeld als verantwoording voor de
activiteiten die zijn ontplooid.

Samenvatting
Van 2012 tot 2015 is Present uitgegroeid tot een organisatie die
samenwerkt met vele partners in Zoetermeer en waarmee vele
vrijwilligers zich verbonden voelen.
 In 2015 geen beoogde extra middelen voor ‘verduurzaming’
 In 2015 wel opnieuw groei van het aantal projecten
 Operationeel team maakt overproductie
 Aandacht voor inbedding lokaal
 Het rondkrijgen van de financiën blijft een aandachtspunt
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Missie Present

Mensen in beweging brengen voor elkaar
Dat doen we door een brug te slaan tussen mensen die iets te
bieden hebben en mensen die daarmee iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Doelen Present Zoetermeer 2015
De ambitie voor 2015 was hoog ingezet:
• Groei van aantal projecten doorzetten: 100 groepen
• ‘Excelleren’ met de organisatie: inzetten op verduurzaming:
• Versterken strategische partnerschappen
• Uitbreiden en versterken team
• Verbeteren naamsbekendheid
• Borgen financiële continuïteit

Realisatie doelen 2015 (1)
De ambitie voor 2015 was hoog
ingezet. Daarbij was uitgegaan
van extra capaciteit en middelen
om een omslag in de organisatie
te kunnen maken. Die extra middelen zijn er niet gekomen.
Desondanks is de groeidoelstelling
meer dan waar gemaakt:
met 155 groepen.

De impact van Present – uit de praktijk
Het witten van een door roken sterk vergeelde
woning. Tot grote blijdschap van de hulpvrager
is ook de elektrische voorziening in de keuken
hersteld. In die twee dagen is er ook gewerkt
aan het zelfvertrouwen van de hulpvrager. Een
alleenstaande vrouw die door omstandigheden
de regie op haar leven verliest, en in problemen
raakt. Aan het begin vertelde ze het als pijnlijk te
ervaren om anderen toe te laten in haar ellende.
Aan het einde van de twee dagen was ze blij om
die schaamte van zich af te kunnen zetten, en
dankbaar voor het zetje in de goede richting:
weg met de grauwsluier en de vergeler; licht in
huis en hoofd en hart.

Realisatie doelen 2015 (2)
De ambitie voor 2015 was hoog ingezet. Daarbij was uitgegaan van extra capaciteit
en middelen om een omslag in de organisatie te kunnen maken. Die extra middelen
zijn er niet gekomen. Voor die tegenvaller is de begroting aangepast en zijn de
doelstellingen getemporiseerd.
De gewenste omslag naar een stevige vrijwilligersorganisatie (‘verduurzaming’) is
uitgesteld naar 2016.
In 2015 was 0,4 fte beschikbaar. De inzet was bijna de helft groter!

Realisatie doelen 2015 (3)
De ambitie voor 2015 was hoog ingezet. Daarbij was uitgegaan van extra capaciteit
en middelen om een omslag in de organisatie te kunnen maken. Die extra middelen
zijn er niet gekomen. Voor die tegenvaller is de begroting aangepast en zijn de
doelstellingen getemporiseerd.
Daardoor was er ook minder ruimte om te werken aan het versterken van
strategisch partnerschap. Veel energie is gestoken in de samenwerking met de
gemeente. Dat heeft geleid tot een subsidiebijdrage voor 2016.

De impact van Present – uit de praktijk
“We fietsten gisteren met bijzonder enthousiaste
tieners weer naar huis. Ze hebben echt genoten
van de avond dat ze bij de Handpalm te gast
waren en van de contacten met de bewoners.
"Ik ga dit nooit meer vergeten" "Volgend jaar wil
ik wel weer" "Het was echt superleuk“.
“Wat een super gaaf bericht zeg!! Ik heb het
uitgeprint en op de groepen gehangen, vind dat
de bewoners mogen weten hoe leuk de tieners
het hebben gevonden en dit was echt geheel
wederzijds!! We hebben een leuke en heel
gezellige avond gehad!!”

Realisatie doelen 2015 (4)
De ambitie voor 2015 was hoog ingezet. Daarbij was uitgegaan van extra capaciteit
en middelen om een omslag in de organisatie te kunnen maken. Die extra middelen
zijn er niet gekomen. Voor die tegenvaller is de begroting aangepast en zijn de
doelstellingen getemporiseerd.
Ook wat minder dan de inzet, maar toch vrijwel gerealiseerd: de doelstelling voor
verbetering van de naamsbekendheid. Er is succesvol geworven voor een Comité
van Aanbeveling, de Nieuwsbrief is gelanceerd en er is veel publiciteit gegenereerd
middels Facebook. Met name de ‘Karavaan-campagne’ voor vluchtelingenhulp in
Griekenland heeft veel Zoetermeerders bereikt en gemotiveerd.

Realisatie doelen 2015 (5)
De ambitie voor 2015 was hoog ingezet. Daarbij was uitgegaan van extra capaciteit
en middelen om een omslag in de organisatie te kunnen maken. Die extra middelen
zijn er niet gekomen. Voor die tegenvaller is de begroting aangepast en zijn de
doelstellingen getemporiseerd.

Daardoor was er ook minder ruimte om te werken aan de financiële continuïteit.
Veel energie is gestoken in de samenwerking met de gemeente. Dat heeft geleid tot
een subsidiebijdrage voor 2016.
Succesvol was de subsidieaanvraag samen met vijf Present-organisaties in de
regio. Present Zoetermeer realiseerde bijna 90% van de aangevraagde bijdragen.
De gewenste meerjarige financiële continuïteit is helaas niet gerealiseerd.

De impact van Present – uit de praktijk
Het doel was om een hulpkaravaan naar
Griekenland te organiseren in de herfstvakantie.
Ruim 60 vrijwilligers hebben zich in die week
ingezet. Er zijn zoveel spullen verzameld dat
vrijwilligers tot half november zijn doorgaan om
de goederen te sorteren en te verpakken.
In totaal hebben 123 vrijwilligers in 13 dagen in
Bleiswijk bergen werk verzet. Mensen van
kerken, scholen en bedrijven, vaak in groepen.
Eind november zijn de spullen per schip en
vrachtwagen vervoerd naar Griekenland. Daar
zijn de goederen verdeeld over de diverse
eilanden waar de vluchtelingen aankomen.

Onze partners in 2015
Maatschappelijke
Organisaties:
Stichting Buitengewoon
Zorg Directzorg
Herbergier
Hof van Seghwaert
Humanitas Zoetermeer
Ipse de Bruggen
Jeugdbescherming
Just a Break
Leger des Heils
Limor
Middin Ambulant
Middin Haagsebos
Mika

Mooi/VIP
Palet Welzijn
Participarte
De Sprank (Berkel)
Welthuis/Buytenhaghe
Welthuis Magnolia
Welthuis/Morgenster
Welthuis/Seghewaert
Welthuis/Vivaldi
Wijktuin Rokkeveen
WZH-Oosterheem
Vluchtelingenwerk
Zoetermeer

Scholen:
VWO Oranje Nassau
College
ROC ID – College
Vakopleiding ID – College
Praktijkonderwijs Atrium
Hogeschool Rotterdam
Bedrijven:
Atos Zoetermeer
Just Notarissen
De Goede Woning
Vestia Zoetermeer
Vidomes Zoetermeer
Rabo-bank

Kerken:
GKV Kompas
PKN Ichtus
PKN Oosterkerk
PKN Regenboog
PKN Tienerkerk Pijnacker
EG Parousia
Impact Interkerkelijk
tienerevent
Overheid:
Gemeente Zoetermeer
CDA Zoetermeer
D66 Zoetermeer
PVDA Zoetermeer

Financiën 2015
•
•
•
•

Begroting was 62.000 Euro
Bijgestelde begroting is 32.775 Euro
Realisatie van uitgaven is 38.706 Euro
Realisatie van inkomsten is 38.712 Euro

Financiën 2015 – Balans en V&W-rekening
31-12-2015 31-12-2014

Activa
Liquide
middelen

31-12-2015 31-12-2014

31-12-2015

Begroting

37.903

32.725

810

50

Totaal opbrengsten

38.712

32.775

Personeelskosten

24.287

19.950

Organisatiekosten

13.828

14.220

591

360

38.706

34.530

6

-1.755

Passiva

38.994

Eigen
5.159 vermogen

Sponsoring
269

263
Financiële baten en lasten

Overlopende
activa

Totaal
Activa

7.780

46.774

Overlopende
54 passiva

Totaal
5.213 Passiva

46.504

46.774

4.950

5.213

Kantoorkosten
Totaal kosten

Resultaat

De impact van Present – uit de praktijk
Soms zit het tegen…..
Zo ook met een groot project voor een groot gezin. Met een bijzondere geschiedenis in
Zoetermeer terechtgekomen. Maar het lukt maar niet om op orde te komen, en na een half jaar
leven ze nog steeds ‘uit de verhuisdozen’. Present is door de gezinscoach gevraagd om een
zetje te geven in de goede richting: door het aanpakken van de zolderverdieping – een top-down
aanpak, maar wel met medewerking van het gezinshoofd. Present had aan dit project een
managementteam van een groot Zoetermeers bedrijf gekoppeld – een prachtklus voor teamwork
in de praktijk. Maar helaas, door onvoorziene omstandigheden moest dit team verstek laten
gaan; met nog slechts een week te gaan….. En dan blijkt de veerkracht van de vrijwilligers. We
plaatsten een nood-oproep in een aantal Zoetermeerse kerken, en het project kon gelukkig
alsnog worden uitgevoerd. Tot grote vreugde van het gezin – en een stimulans voor het
gezinshoofd, die nog diezelfde avond het vervolg oppakte.

Vooruitblik 2016
In 2016 blijven we doen waar we goed in zijn: vrijwilligersgroepen begeleiden in het doen van
zinvol vrijwilligerswerk voor mensen in maatschappelijke nood in onze stad.
Om in die groeiende behoefte te kunnen voorzien is een verdere versteviging van het
operationeel team prioriteit. Dit willen we met behulp van vrijwilligers realiseren (budgetneutraal).
We streven naar een stabilisatie van het aantal projecten, met nieuwe groepen vrijwilligers.
Daarbij willen we waar mogelijk het accent verleggen naar de kracht van Present: de ‘projecten
achter de voordeur”.
Door verder te investeren in de naamsbekendheid en de relaties van Present Zoetermeer hopen
we nieuwe (financiële) partnerschappen te kunnen aangaan om de continuïteit te waarborgen.

Daarmee willen we in 2016 opnieuw bijdragen aan de beweging waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien!
.

Contact
Bestuur
Matthé Vermeulen (voorzitter)
John Tan (penningmeester)
Douwe Visser (secretaris)
Flip Bakker (fondsenwerver)
Ingeborg ter Laak
Dick Sonneveld
Operationeel team
Mirjam Konijn – Spaans (coördinator 2015)
Maarten Goossensen (coördinator 2016)
T: 06-38017911
E: info@presentzoetermeer.nl
www.presentzoetermeer.nl
.

