
JAARVERSLAG 2020



Jaarverslag 2020

Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting 
Present Zoetermeer in 2020 en is bedoeld als verantwoording voor 

de activiteiten die zijn ontplooid.



Samenvatting

In 2020 is Present Zoetermeer verder doorgegroeid. Er is veel samenwerking 

gezocht met andere partijen op het gebied van verschillende onderwerpen. 
• In 2020 waren er 368 projecten waarvan ongeveer een 15% achter de 

voordeur

• Het aantal sociale projecten is vanwege de Corona maatregelen enorm 
gestegen. 

• Het operationeel team bestaat daarnaast uit de volgende vrijwilligers: 1 
groepenbegeleider, 1 administrateur, 1 MDT-er en 22 flexmedewerkers



Samenvatting

• De financiën zijn gezond
• We zijn gestart met het vervolg van Jong Present

• We hebben veel samengewerkt met de organisaties achter 
Zoetermeer voor elkaar

• We hebben het Samen Ouder Worden programma voor zover 
mogelijk verder uitgewerkt

• Het aantal scholen en bedrijven waar we mee samenwerken 

neemt toe



Inhoud jaarverslag

• Missie Present
• Doelen Present Zoetermeer 2020
• Realisatie van doelen in 2020

• Partners in 2020
• Financiën in 2020

• Vooruitblik op 2021
• De impact van Present - drie verhalen uit de praktijk



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 2020

De ambitie voor 2020 was de organisatie meer draagvlak te geven 
door: 
• Relatie met de gemeente Zoetermeer verder uitbouwen rondom 

vrijwilligersondersteuning
• Groter financieel draagvlak creëren door het aanschrijven van 

meer fondsen en het vinden van donateurs en bedrijven
• 200 Projecten uit te voeren
• Het organisatievlak te verbreden door meer menskracht

• Communicatie te verbreden en te intensiveren. 



Realisatie doelen 2020 (1 
van 3)
We hebben in 2020 368 projecten gedaan, 168 meer 
dan we ons voorgenomen hadden. Dit is mede een 

gevolg van de inzet van vrijwilligers in de eerste 

lockdown periode.Totaal zijn daarbij 2163 unieke 

vrijwilligers ingezet met een totaal van 16296 

mensuren.
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De impact van Present – uit de praktijk
In februari hebben we met onze 

vrijwilligers uit de  flexgroep en nieuwe 
vrijwilligers een vrouw geholpen die in 
Zoetermeer kwam wonen. Zij verbleef op 

dat moment in Groningen en moest daar 
weg. Er was geen geld beschikbaar maar 

een woningbouwvereniging in Groningen 
had wel een inboedel staan. Zelfs in 
Groningen stonden er vrijwilligers klaar 

om te helpen. Totaal hebben er 14 
vrijwilligers bij dit project geholpen.



Realisatie doelen 2019 (2 van 3)

In 2020 zijn we 1 van de fysieke punten voor de 
vrijwilligersondersteuning van de gemeente Zoetermeer. Voor 

matching van vraag en aanbod wordt gebruik gemaakt van de 
website Zoetermeer voor elkaar. Dit zou van start gaan op het 
moment dat de Corona pandemie uitbrak. Samen met de 

organisaties die aan Zoetermeer voor elkaar meewerkte en de 
gemeente Zoetermeer hebben we de vrijwillige energie die vrij kwam 

gematcht met de hulpvragen. Ook zijn in samenwerking projecten 
gerealiseerd waarbij aandacht was voor mensen die dat goed konden 
gebruiken. 



De impact van Present – uit de praktijk

Een greep uit de projecten die in samenwerking met andere partijen 

zijn gerealiseerd in de eerste lockdown periode zijn: bloemenactie, 
koppeling met de boodschappendienst van het UVV, online 
huiswerkbegeleiding van Piëzo, maaltijden maken en bezorgen, 

kaartjes maken en bezorgen, tuinprojecten, wandelen en muziek 
maken op afstand. Present Zoetermeer is coördinator voor 

Zoetermeer voor het initiatief #Nietalleen. 



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. Zo geeft 
het programma Samen Ouder Worden de mogelijkheid om specifieke 
projecten voor en door ouderen te doen. We zijn trekker van het 

project zomereenzaamheid waarbij we de samenwerking zoeken 
tussen zoveel mogelijk partijen. Door de Corona pandemie is het 

project in 2020 nog niet door gegaan maar de samenwerking is er 
wel. Daarnaast wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om 
activiteiten te ontwikkelen in de Houtbuurt in de wijk Rokkeveen. 

Ouderen worden daar zelf bij betrokken.



De impact van Present – uit de praktijk

Present Zoetermeer is met 2 nieuwe 

bedrijven in contact gekomen die 
zich in willen zetten in Zoetermeer. 
Naast de al bedrijven die al langer 

verbonden zijn. Ze hebben onder 
andere een tuinproject gedaan en 

bewoners van een nieuw 
verpleeghuis welkom geheten in de 
wijk waar het bedrijf is gevestigd.  



Financiën 2020

• Onze financiële doelen voor 2020 zoals begroot zijn gehaald. 

• Met de inkomsten zijn er boven verwachting veel projecten 
uitgevoerd 368. 

• In 2020 zijn met name fondsen geworven die Corona gerelateerde 

projecten financierden.
• Voor 2021 is het van belang dat we meerdere grote fondsen krijgen 

die onze doorontwikkeling mogelijk maken
• Ondertussen is het van belang meer fondsen te werven uit de 

Zoetermeerse samenleving (bedrijven, particulieren, kerken)

• Ook is het van belang om meerjarige toezeggingen te verkrijgen



Financiën 2020  – Balans en Resultaten

Winst & Verliesrekening Stichting Present Zoetermeer

2020 2019

Inkomsten 93.434 56.283

Financiële baten 2

Totaal opbrengsten 93.434 56.285

Personeelskosten 76.810 46.088

Organisatiekosten 12.365 10.650

Kantoorkosten 1.342 3.425

Financiële lasten 437 

Totaal kosten 90.954 60.163

Resultaat 2.480 -3.878

Balans Stichting Present Zoetermeer

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen 18.309 17.776

Overlopende activa 13.656 8.893

Totaal Activa 31.965 26.669

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen 266 -2.213

Overlopende passiva 31.699 28.882

Totaal Passiva 31.965 26.669



Vooruitblik 2021

De vooruitzichten voor 2021 zijn positief omdat er nieuwe projecten 
geïnitieerd worden waarvoor subsidie en fondsen voor geworven  
kunnen worden. Nieuwe projecten: Bonus opa en oma, Mix en Match, 

Zomereenzaamheid, Kerstengelenproject. Bestaande projecten die 
zeker een vervolg krijgen: Zomertas en Sintproject. Ook in 2021 

faciliteren we een van de fysieke punten voor de 
vrijwilligersondersteuning van de gemeente Zoetermeer. Continueren we 
het programma Samen Ouder Worden. 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 blijven investeren in contacten met het bedrijfsleven, zodat zij uit het 
oogpunt van maatschappelijk ondernemen Present Zoetermeer 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 225 projecten voor 2021, 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 2021 opnieuw bijdragen aan een beweging waarin 

mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien! 



Bestuur

Bestuur

Matthé Vermeulen (voorzitter a.i.)

Ger van Vilsteren (penningmeester)

Secretaris (Vacant)

Wieteke van der Burg (algemeen 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



Bijlage: onze partners in 2020

Maatschappelijke Organisaties:
Humanitas
Ipse de Bruggen
Ipse de Bruggen maatwerk

Leger des Heils
Limor

Stichting Perspektief
GGZ Rivierduinen
Schuldhulpmaatje

Gemiva
Activisie

Woongemeenschap Camee
Carpe Diem
MEE

WZH Oosterheem

Palet Welzijn:
• Buytenhaghe

• Magnolia
• Vivaldi
• Domus

• Boomgaerd
• Rozentuin

• Gondelkade
• Ouderenadviseurs
• Mantelzorg ondersteuning

De Herbergier
Middin

Kwadraad
GGZ Parnassia
Buurtzorg

Floriadehof
Fonteynenburg



Bijlage onze partners in 2020
Scholen:

Prins Clausschool
ONC Clauslaan
Wereldwijs

Koningin Wilhelminaschool

Overheid en Politiek:

Gemeente Zoetermeer
Politieke partijen:
• CDA

• CU/SGP
• PvdA

• VVD

Woningbouwverenigingen:

Vestia
Goede Woning
Vidomes

Bedrijven:

Kapper Kieven
Nevat (FME)
DN leisure

Dashua
Van Dorp

Kerken en nevenorganisaties:

GKV Het Kompas
Protestantse gemeente Zoetermeer
EG Parousia

De Lichtzijde
Nicolaasparochie

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen

Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer 

(ILOZ)
Schuurtje van Vincentius
Pelgrimshoeve

Perron 1
De Pelgrim

Halte 2717


