JAARVERSLAG 2019

Jaarverslag 2019

Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting
Present Zoetermeer in 2019 en is bedoeld als verantwoording voor
de activiteiten die zijn ontplooid.

Samenvatting
In 2019 is Present Zoetermeer verder doorgegroeid. Er is veel samenwerking
gezocht met andere partijen op het gebied van verschillende onderwerpen.
• In 2019 waren er 171 projecten waarvan ongeveer een derde achter de
voordeur
• Vanaf 1 september zijn er twee nieuwe project coördinatoren voor totaal
0,72 FTE. De algemeen coördinator heeft een uitbreiding gekregen tot 0,56
FTE
• Het operationeel team bestaat daarnaast uit de volgende vrijwilligers: 2
groepenbegeleiders, 1 administrateur, 1 PR medewerker en 11
flexmedewerkers

Samenvatting
• De financiën zijn gezond
• We hebben meegedaan aan de proeftuin Maatschappelijke
Diensttijd. 4 Jongeren hebben hier aan mee gedaan
• We zijn in de Community tegen Eenzaamheid gestapt
• We hebben meegedacht over de vrijwilligersondersteuning van de
gemeente Zoetermeer
• We zijn gestart met het programma Samen Ouder Worden
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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 2019
De ambitie voor 2019 was de organisatie meer draagvlak te geven
door:
• Relatie met de gemeente Zoetermeer verder uitbouwen
• Groter financieel draagvlak creëren door het aanschrijven van
meer fondsen en het vinden van donateurs
• 150 Projecten uit te voeren
• Het organisatievlak te verbreden door meer menskracht
• Communicatie te verbreden en te intensiveren.

Realisatie doelen 2019 (1
van 3)
We hebben in 2019 171 projecten
gedaan, 21 meer dan we ons
voorgenomen hadden.

De impact van Present – uit de praktijk
In februari was er een groep van
ongeveer 10 mannen die een eerste
project in samenwerking met Present
Zoetermeer deden. Zij hebben met elkaar
in een dag het plafond van een
woonkamer schoongemaakt en opnieuw
gewit. Zij vonden dit zo leuk dat zij
vervolgens nog twee projecten hebben
gedaan. Deze twee projecten betroffen
grote tuinklussen.

Realisatie doelen 2019 (2 van 3)
Door dat we meer inkomsten genereerden is de interne organisatie
uitgebreid naar 1,28 FTE. Het aantal vrijwilligers in het operationele
team is nog aan schommelingen onderhevig. Eind 2019 zijn er 2
groepenbegeleiders, 1 PR medewerker, 1 administratieve kracht.
Daarnaast zijn er 11 flexmedewerkers. Daarmee is de interne
organisatie sterker geworden.
We hebben in 2019 meegedaan aan de proeftuin Maatschappelijke
Diensttijd. 4 Jongeren hebben hier aan mee gedaan waarvan er 3 als
vrijwilliger zijn blijven hangen bij Present Zoetermeer.

De impact van Present – uit de praktijk
In mei zijn we met 60 ouderen een
dagje op stap geweest naar de
Nieuwkoopse plassen. Dit alles is
mogelijk gemaakt door de inzet van
7 vrijwilligers waaronder twee
scholieren die hun maatschappelijk
stage bij Present vervullen. Ook is
Present weer betrokken bij de
Magische kerst een evenement in
Zoetermeer voor ouderen.

Tijdens één van de High Tea’s die
georganiseerd was waren er drie
oudere dames die er achter
kwamen dat zij met kerst alleen
zouden zijn. Zij sprake af met
elkaar kerst te vieren.

Realisatie doelen 2019 (3 van 3)
De naamsbekendheid van Present wordt vergroot door de rol die
Present pakt in allerlei projecten binnen de stad Zoetermeer. Binnen
de politiek zijn we bij bijna alle partijen geweest en de meeste partijen
hebben ook projecten in samenwerking met ons gedaan. Omdat we
deel uitmaken van de community tegen eenzaamheid zijn we ook in
het programma Samen Ouder Worden gestapt. Dit programma zal de
komende drie jaar nog doorgaan.
Daarnaast hebben we meegedacht over de vrijwilligersondersteuning
in de stad en zijn we vanaf 1 januari 2020 ook een van de fysieke
punten waar potentiele vrijwilligers zich kunnen melden.

De impact van Present – uit de praktijk
Een groot deel van de politieke
partijen in Zoetermeer heeft een
presentatie over Present gekregen
en hebben vervolgens een project in
samenwerking met Present gedaan.
Ook is er een school die present
wilde zijn en zij hebben een benefiet
voetbalwedstrijd georganiseerd,
waarmee ze veel geld opgehaald
hebben voor Present.

Tijdens de wedstrijd vertelde de
coördinator dat ze van dat geld
een bed zou kunnen kopen voor
iemand die geen bed had. Ter
plekke werd een bed
aangeboden.

Onze partners in 2019
Maatschappelijke Organisaties:
Humanitas
Ipse de Bruggen:
• Aspergeakker
• Langeberg
• Bisnis
Leger des Heils
Limor
Stichting Perspectief
GGZ Rivierduinen

Palet Welzijn:
• Buytenhaghe
• Magnolia
• Vivaldi
• Domus
• Monteverdi
• Boomgaerd
• Rozentuin
• Gondelkade
• Ouderenadviseurs
• Mantelzorg ondersteuning

Onze partners in 2019
Schuldhulpmaatje
Leger des Heils
Gemiva
Activisie
Woongemeenschap Camee
Carpe Diem
MEE
WZH

GGZ Rivierduinen
De Herbergier
Middin:
• Buytenwegh
• Carry van Bruggenhove
Kwadraad
GGZ Parnassia
Ipse de Bruggen Maatwerk

Onze partners in 2019
Scholen:
MBO Rijnland
Clausschool
ONC Clauslaan
Wereldwijs
Prinses Amaliaschool
Erasmus College
Alfrink College

Overheid en Politiek:
Gemeente
Zoetermeer
Stadsboerderij
Buitenbeest
Politieke partijen:
• CDA
• CU/SGP
• PvdA
• PVV
• Groen Links
• VVD

Woningbouwverenigingen:
Vestia
Goede Woning
Viodomes

Onze partners in 2019
Bedrijven:
Scholte verhuisgroep
Kapper Kieven
Nevat (FME)
Westerpark speeltuin
DN leisure
Cameo

Kerken:
GKV Het Kompas
PGZ:
• Regenboog
• Oase
• Ichtus
• Oosterkerk
• Pelgrimskerk
EG Parousia
Impact Interkerkelijk tienerevent
De Lichtzijde

Onze partners in 2019
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen
Perron 1
Halte 2717
H. Nicolaasparochie
De Pelgrim
Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer
World Servants Zoetermeer
Schuurtje van Vincentius
Pelgrimshoeve

Financiën 2019
• Onze financiële doelen voor 2019 zoals begroot zijn gehaald.
• Met de inkomsten zijn er boven verwachting veel projecten
uitgevoerd 171.
• In 2020 is het zeer belangrijk om inkomsten te werven van een
brede groep fondsen en subsidiegevers.
• Ook is het van belang om meerjarige toezeggingen te verkrijgen

Financiën 2019 – Balans en Resultaten
Balans Stichting Present afdeling Zoetermeer

31-12-2019 31-12-2018
Activa
Liquide middelen

Overlopende activa

31-12-2019 31-12-2018
Passiva

17.776

8.893

26.555 Eigen vermogen

0 Overlopende passiva

Winst & Verliesrekening Stichting Present afdeling
Zoetermeer
-2.213

1.663

28.882

24.892

26.669

26.555

31-12-2019

31-12-2018

56.282

30.564

2

0

Totaal opbrengsten

56.284

30.564

Personeelskosten
Organisatiekosten
Kantoorkosten
Totaal kosten

48.370
8.366
3.424
60.160

22.130
7.891
419
30.440

Resultaat

-3.876

124

Sponsoring

Financiële baten en lasten
Totaal Activa

26.669

26.555 Totaal Passiva

Vooruitblik 2020
De vooruitzichten voor 2020 zijn positief omdat er zich nieuwe
mogelijkheden aandienen om aan mee te werken en hier subsidie of
fondsen voor te genereren. In 2020 faciliteren we een van de fysieke
punten voor de vrijwilligersondersteuning van de gemeente Zoetermeer.
Continueren we het programma Samen Ouder Worden. En gaan
projecten organiseren rondom zomereenzaamheid in samenwerking met
andere partijen in Zoetermeer. 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.

Vooruitblik 2020
We willen investeren in contacten met het bedrijfsleven, zodat zij uit het
oogpunt van maatschappelijk ondernemen Present als partner weten te vinden.
Daarnaast gaan we volop door in de samenwerking met scholen en
geloofsgemeenschappen in Zoetermeer.
Ook op het gebied van naamsbekendheid willen we blijven groeien. We streven
naar 200 projecten voor 2020, met nieuwe groepen vrijwilligers. Daarbij willen
we waar mogelijk de focus houden op de kracht van Present: “projecten achter
de voordeur”.
Daarmee willen we in 2020 opnieuw bijdragen aan een beweging waarin
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien!

Bestuur
Bestuur
Dick Sonneveld (voorzitter tot 1/12) daarna Matthé Vermeulen (voorzitter a.i)
John Tan (penningmeester tot 1/10) daarna Ger van Vilsteren
Chris Londt (secretaris tot 1/2) daarna Vacant
Matthé Vermeulen (lid)

Contact
Operationeel team
Gerda Griffioen (algemeen coördinator)
Leonie Link (projectcoördinator)
Jacqueline Gravesteijn (projectcoördinator)
T: 06-24975092
Frans Halsstraat 3
2712 JS Zoetermeer
E: info@presentzoetermeer.nl
www.presentzoetermeer.nl

