JAARVERSLAG 2018

Jaarverslag 2018

Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting
Present Zoetermeer in 2018 en is bedoeld als verantwoording voor
de activiteiten die zijn ontplooid.

Samenvatting
In 2018 is er een nieuwe algemeen coördinator gekomen en is de
organisatie als geheel aan het groeien gegaan. Daarmee behoorde
dit jaar tot een van de betere jaren in haar bestaand.
✓ In 2018 waren er 166 projecten waarvan ongeveer een derde
achter de voordeur
✓ Vanaf 1 april is er een nieuwe algemeen coördinator voor 0,5
FTE
✓ Het operationeel team is uitgebreid met 3
groepenbegeleiders, 1 administrateur, 1 PR medewerker en 6
flexmedewerkers
✓ De financiën zijn gezond
✓ De punten voor de verduurzaming krijgen gestalte
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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 2018
De ambitie voor 2018 was de organisatie meer draagvlak te geven
door:
• Te zorgen voor een goede relatie met de gemeente Zoetermeer
• Groter financieel draagvlak creëren door het aanschrijven van
meer fondsen en het vinden van donateurs
• 100 Projecten uit te voeren
• Het organisatievlak te verbreden door meer menskracht
• Communicatie te verbreden en te intensiveren.

Realisatie doelen 2018 (1)
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De impact van Present – uit de praktijk
In april was er in samenwerking met het
InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) een
tijdcollecte waaraan 57 mensen meededen. Er werden,
tuinen aangepakt, er werden muren behangen, er werden
allerlei klussen gedaan bij iemand thuis, er werd gewerkt op
de stadsboerderij en er werden pannenkoeken gebakken
voor dementerende ouderen, hamburgers gemaakt voor
verstandelijk gehandicapten en ook gingen ze naar de
kinderboerderij en was er een gezingsuitje. Kortom veel
activiteiten. Vlak daarna zijn 26 MBO studenten zorg actief
geweest. Zij hebben gekeken wat hun talenten waren en
deze vervolgens ingezet. Zo deden zij een tuinproject,
hebben schoongemaakt, gingen een dagje uit met ouderen
en maakte een High Tea voor mensen van de voedselbank.

Realisatie doelen 2018
Door de subsidie van de gemeente konden we de interne organisatie uitbreiden
naar 0,5 FTE. De nieuwe coördinator heeft in korte tijd 1 administratieve kracht, 2
groepenbegeleiders, 1 PR medewerker en 5 flexwerkers. Daarmee is de interne
organisatie sterker geworden.
Tevens is er aandacht geweest voor andere, nieuwe financieringsbronnen. Hiervoor
is administratief goed bijgehouden van welke woningbouwverenigingen de
woningen zijn die zijn aangepakt. Hier kan in 2019 op doorgepakt worden. De
organisatie doet mee aan Jong Present. Er is een fonds bijgekomen die voor 2019
is aangeschreven en ook lokale organisaties hebben een grotere steun gegeven.

De impact van Present – uit de praktijk
Een alleenstaande moeder met 6 kinderen stond er
sinds kort alleen voor. Toen wij daar voor het eerst
binnenkwamen leek het om een paar kleine klusjes
te gaan. Een van deze klusjes was haar fiets
opknappen. Hierdoor kon ze al snel een baan
accepteren die in een ander deel van de stad was.
Doordat we bij haar binnen kwamen en moesten
kijken wat er moest gebeuren kwamen we op
plekken in haar huis waar normaal niemand mocht
komen. De boel was door de ex partner vernield en
we besloten dat we daar ook iets aan wilde doen om
er een leefbaar thuis van te maken. Twee
flexmedewerkers hebben daar een behoorlijk aantal
dagen aan gewerkt.

Realisatie doelen 2018
Er is een PR plan gemaakt en dit heeft geleid tot het regelmatig publiceren van een
nieuwsbrief, wekelijks een Facebook bericht, Blog’s op de website van
hulpverleners, hulpontvangers en vrijwilligers. Daarnaast wordt gezocht naar
publiciteit in de plaatselijke media. Dit heeft onder andere geleid tot de
samenwerking met Magische Kerst, wat vervolgens weer publiciteit opleverde. Dit
heeft de naamsbekendheid van Present in Zoetermeer vergroot.

De impact van Present – uit de praktijk

Een kapper in Zoetermeer knipt met zijn leerlingen
een keer in het kwartaal mensen die een
kappersbezoek niet kunnen betalen. Het is mooi om
te zien hoe mensen als een lelijk eendje binnen
komen en weg gaan als een mooie zwaan.

Onze partners in 2018
Maatschappelijke
Organisaties:
Humanitas
Ipse de Bruggen
Leger des Heils
Limor
Stichting Perspectief
GGZ Rivierduinen
De Herbergier
Middin
Kwadraad
GGZ Parnassia
Ipse de Bruggen Maatwerk

Scholen:
Welthuis/Buytenhaghe
Welthuis Magnolia
Welthuis/Vivaldi
Welthuis/Domus
Welthuis/Monteverdi
Schuldhulpmaatje
Palet Welzijn
Leger des Heils

MBO Rijnland
Clausschool
ONC Clauslaan
Bedrijven:
SBB
Kapper Kieven
Weidemolen
Overheid:
Gemeente Zoetermeer
Stadsboerderij Buitenbeest

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
Gtime Citychurch
Evangeliegemeente
Perron Centrum
Halte 2717
PCI/H. Nicolaasparochie

Financiën 2018
•
•
•

Onze financiële doelen voor 2018 zoals begroot zijn gehaald. De subsidie van de gemeente in 2018
was cruciaal voor de continuïteit. In 2017 ontbrak deze.
Met de inkomsten zijn er boven verwachting veel projecten uitgevoerd. 166 i.p.v. de begrote 100.
Om dit te realiseren is een professionele (project) coördinatie onontbeerlijk.
In 2019 is het zeer belangrijk om inkomsten te werven van een brede groep fondsen en
subsidiegevers.

Financiën 2018 – Balans en V&W-rekening
Balans Stichting Present afdeling Zoetermeer
31-1231-122018
2017
Activa
Passiva
Liquide middelen

Overlopende activa

26.555

0

8.916 Eigen vermogen

5 Overlopende passiva

31-12-2018 31-12-2017
Winst & Verliesrekening Stichting Present afdeling
Zoetermeer
1.662

1.495

24.892

7.426

26.554

8.921

31-12-2018

31-12-2017

40.751

15.449

0

0

Totaal opbrengsten

40.751

15.449

Personeelskosten
Organisatiekosten
Kantoorkosten
Totaal kosten

29.506
10.520
558
40.583

13.679
1.116
797
15.592

167

-143

Sponsoring
Financiële baten en lasten

Totaal Activa

26.555

8.921 Totaal Passiva

Resultaat

Vooruitblik 2019
De vooruitzichten voor 2019 zijn nog weer beter dan in 2018 omdat er zich nieuwe mogelijkheden aandienen
om uit te breiden. Zo ligt het in de bedoeling een samenwerking aan te gaan met SAMBA (SAMenspraak
Balijhoeve). Hiervoor kan een projectcoördinator worden aangetrokken. Ook is er voldoende budget om voor
het reguliere werk een projectcoördinator aan te trekken en kunnen de uren van de algemeen coördinator
worden uitgebreid. Hierdoor kunnen we doen waar we goed in zijn: vrijwilligersgroepen begeleiden in het
doen van zinvol vrijwilligerswerk voor mensen in maatschappelijke nood in onze stad.
Vervolgens willen investeren in contacten met het bedrijfsleven, zodat zij uit het oogpunt van maatschappelijk
ondernemen Present als partner weten te vinden. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en
geloofsgemeenschappen in Zoetermeer bestaan. Ook op het gebied van naamsbekendheid willen we blijven
groeien. We streven naar 150 projecten voor 2019, 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 2019 opnieuw bijdragen aan de beweging waarin mensen het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien!

Contact
Bestuur
Dick Sonneveld (voorzitter)
John Tan (penningmeester)
Chris Londt (secretaris)
Matthé Vermeulen

Operationeel team
Gerda Griffioen (algemeen coördinator)
Karine Engels (coördinator)
Corrie van Abswoude (coördinator)
T: 06-38017911
E: info@presentzoetermeer.nl
www.presentzoetermeer.nl

