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Jaarverslag 2017

Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting
Present Zoetermeer in 2017 en is bedoeld als verantwoording voor
de activiteiten die zijn ontplooid.

Samenvatting
In 2017 heeft Stichting Present Zoetermeer een moeilijk jaar gehad
omdat Gemeente Zoetermeer geen subsidie heeft kunnen
toezeggen. Hierdoor zijn er minder projecten uitgevoerd dan in de
jaren daarvoor.
✓ In 2017 waren er 40 projecten waarvan de helft achter de
voordeur
✓ De algemeen coördinator is vanwege de financiële krapte
drastisch terug gegaan in het aantal contracturen
✓ Het operationeel team van vrijwilligers is kleiner geworden
✓ Het rondkrijgen van de financiën is een aandachtspunt
✓ Er is een plan geschreven voor verduurzaming
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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 geholpen kunnen worden.

Doelen Present Zoetermeer 2017
De ambitie voor 2017 is niet beschreven omdat het voortbestaan
aan het begin van het jaar aan een zijden draadje hing
Doel was daarom het voortbestaan te consolideren door
• Projecten uit te voeren
• Nieuwe geldbronnen aan te boren
• Plannen maken voor een doorstart in 2018

Realisatie doelen 2017 (1)
De ambitie voor 2017 was niet zo hoog.
Ondanks de beperkte mogelijkheden zijn
er toch 40 projecten uitgevoerd, 60
minder dan het jaar daarvoor
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De impact van Present – uit de praktijk
In mei ging er een grote groep van de evangelische Chinese
kerk in Zoetermeer aan de slag. Er werden muren gewit,
tuinen aangepakt en er werden pannenkoeken gebakken
voor dementerende ouderen.
Vervolgens ging er een grote groep van het ILOZ (Inter
Levens-beschouwelijk Overleg Zoetermeer) via Present aan
de slag. Moslims, christenen, Hindi, Bahai's en leden van de
mormoonse gemeenschap zetten zich samen in voor de
kwetsbare mensen in onze stad. Ook hier werd er flink
geklust, maar gezinnen genoten ook gezamenlijk van een
fijne ochtend bij Boerderij het Geertje. Om af te sluiten met
het Impact Event. Daar hebben ruim 60 jongeren zich
ingezet in verschillende verpleeg- en verzorgingstehuizen in
Zoetermeer.

Realisatie doelen 2017
Door de beperkte financiële middelen in dit jaar is de interne organisatie
ingekrompen tot ruim 0,2 fte. Twee van de vaste vrijwilligers moesten vanwege
veranderingen in de privésfeer hun werk voor Stichting Present Zoetermeer stop
zetten.
Om meer financiële draagkracht te hebben is geïnvesteerd in het zoeken van
andere geldbronnen te weten collectes in kerken en zoeken van nieuwe fondsen.
Voor 2018 is er opnieuw een subsidieaanvraag naar de gemeente Zoetermeer
gedaan en is gewerkt aan een plan voor verduurzaming

De impact van Present – uit de praktijk
Een jonge alleenstaande moeder moest
noodgedwongen verhuizen binnen Zoetermeer. Haar
nieuwe flatje was behoorlijk uitgewoond. Er moest
veel opgeknapt worden, maar ze stond er helemaal
alleen voor. Gelukkig was er een groep vrienden die
zich via Stichting Present had aangemeld. De
opluchting in haar ogen toen ze hoorde dat we
kwamen helpen zullen we niet snel vergeten.
De groep was zichtbaar geraakt toen ze die dag
afscheid namen, wat was er veel werk verzet in korte
tijd. Met een (kleine) groep kun je in slechts een
halve dag écht het verschil maken in het leven van
een ander.

Realisatie doelen 2017
Door de mededeling dat de gemeente Zoetermeer geen subsidie zal verstrekken in
2017 is ook de publiciteit gezocht. Vooral om duidelijk te maken wat Zoetermeer
gaat missen als Present Zoetermeer er niet meer zal zijn. Er verscheen een groot
artikel in Het Streekblad, het Algemeen Dagblad (editie: Zoetermeer) en ook het
televisieprogramma “Hallo Nederland” van omroep Max gaf hier aandacht aan.

De impact van Present – uit de praktijk

Twee teams van het ministerie van binnenlandse
zaken zijn aan de slag gegaan via Stichting Present
Zoetermeer. Op deze manier hebben zij een team
uitje en krijgen de bewoners van Monteverdi een
mooi opgeknapte binnentuin.

Onze partners in 2017
Maatschappelijke
Organisaties:
Humanitas
Ipse de Bruggen
Leger des Heils
Limor
RIBW Fonteynenburg
Vluchtelingenwerk
Stichting Perspectief
GGZ Rivierduinen

Scholen:
Welthuis/Buytenhaghe
Welthuis Magnolia
Welthuis/Vivaldi
Welthuis/Domus
Welthuis/Monteverdi

MBO Rijnland
Bedrijven:
De Goede Woning
Vidomes Zoetermeer
Nutricia
Overheid:
Ministerie van
Binnenlandse zaken

Kerken:
GKV Het Kompas
PKN Regenboog
PKN Oase
EG Parousia
Impact Interkerkelijk
tienerevent
Samenwerkingsgemeente
De Lichtzijde
De kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der laatste
dagen
Chinese kerk
Gtime Citychurch
Evangeliegemeente

Financiën 2017
• Begroting was te ambitieus door het wegvallen van subsidie
van de Gemeente Zoetermeer
• Bijgestelde begroting is hierdoor gehalveerd
• Realisatie van uitgaven is gehalveerd door gedwongen
drastisch te bezuinigen op personeelskosten (-42%)
• Realisatie van inkomsten is door het aanboren van nieuwe
fondsen en het vinden van nieuwe gulle gevers uiteindelijk
op 50% van de begroting uitgekomen

Financiën 2017 – Balans en V&W-rekening
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Resultaat

Vooruitblik 2018
De vooruitzichten voor 2018 zijn beter dan in 2017 omdat door een subsidie van de gemeente Zoetermeer
en het binnen halen van verschillende nieuwe fondsen de financiële basis voor 2018 gewaarborgd is. Er kan
een algemeen coördinator aangenomen worden voor 18 uur. Daarnaast gaan we bouwen aan de interne
organisatie zodat we kunnen doen waar we goed in zijn: vrijwilligersgroepen begeleiden in het doen van
zinvol vrijwilligerswerk voor mensen in maatschappelijke nood in onze stad.
Vervolgens zullen we partnerschappen aangaan door samenwerking te zoeken met kerken,
(welzijn)organisaties, woningcorporaties en het bedrijfsleven. De samenwerking met scholen en andere
geloofsgemeenschappen in Zoetermeer willen we verder intensiveren. Ook op het gebied van
naamsbekendheid willen we blijven groeien. We streven naar een groei van het aantal projecten voor 2018
tot 100, met nieuwe groepen vrijwilligers. Daarbij willen we waar mogelijk de focus houden op de kracht van
Present: de ‘projecten achter de voordeur”.
Daarmee willen we in 2018 opnieuw bijdragen aan de beweging waarin mensen het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien!
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