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Jaarverslag 2021

Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van 

Stichting Present Zoetermeer in 2021 

en is bedoeld als verantwoording voor de ontplooide activiteiten.



Samenvatting

In 2021 is Present Zoetermeer verder doorgegroeid. Er is veel samenwerking 

gezocht met andere partijen op het gebied van verschillende onderwerpen. 

• In 2021 waren er 180 projecten waarvan ongeveer 24% achter de 

voordeur. 

• 9 projecten bestonden uit meerdere groepen variërend van 2 tot 56 

groepen. Totaal waren er 328 groepen actief met totaal 1225 vrijwilligers.

• Het operationeel team heeft twee betaalde medewerkers en daarnaast de 

volgende vrijwilligers: 2 groepenbegeleiders, 1 fotograaf en 15 

flexmedewerkers



Samenvatting

• We zijn gestart met het vervolg van Jong Present in de vorm van 

Maatschappelijke Dienst tijd

• We hebben in het programma Samen Ouder Worden het project 

Bonus opa en oma ontwikkelt. Daarnaast waren we trekker van het 

zomerprogramma voor ouderen. En hebben we gesproken met 

buurtbewoners over een programma in de Balijhoeve. Daarnaast 

nog meegedaan als partner aan Magisch Zoetermeer.

• De financiën zijn uitdagend; continuïteit en verbreding van de 

inkomsten behoeven aandacht.
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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 2021

De ambitie voor 2021 was de organisatie meer draagvlak te geven 

door: 

• De goede relatie met de gemeente Zoetermeer bestendigen

• Groter financieel draagvlak creëren door het aanschrijven van 

meer fondsen en het vinden van donateurs en bedrijven

• 225 projecten uit voeren

• Het organisatievlak verbreden door meer menskracht

• Communicatie verbreden en intensiveren. 



Ook 2021 werd sterk beïnvloed door Corona. Toch 
hebben we in 2021 180 projecten gedaan, 
waarvan een aantal projecten uit meerdere 
groepen bestonden. Totaal zijn 328 groepen 
ingezet. Totaal zijn er 1225 vrijwilligers ingezet. 
Van deze projecten was ongeveer 20% praktische 
achter de voordeur.

Naast de korte projecten kenden we een aantal 
langdurige projecten zoals Samen Ouder 
Worden, Bonus Opa en Oma 
en Zomereenzaamheid. Deze projecten zitten niet 

in de tellingen van groepen en vrijwilligers.

Realisatie doelen 2021 (1 van 4)

Tuinproject



Realisatie doelen 2021 (2 van 4)
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De impact van Present – uit de praktijk

Praktisch zijn dit jaar veel tuinprojecten uitgevoerd. 

De groepen hadden daar vanwege corona vaak de 

voorkeur voor boven binnen projecten. 

Bij veel tuinen zien de mensen letterlijk door de 

bomen het bos niet meer. Door het met elkaar aan 

pakken is in 1 dag een groot verschil te maken

Opgeknapte tuin



Realisatie doelen 2021 (3 van 4)

In 2021 is het aantal FTE met 0,22 afgenomen tot 1,00 FTE. Daar 

staat tegenover dat in het operationele team het aantal vrijwilligers is 

toegenomen.

Het aantal flexmedewerkers is ook afgenomen. Dit wordt veroorzaakt 

door een groot aantal ouderen die in corona tijd zijn afgehaakt.



De impact van Present – uit de 
praktijk

Bij de sociale projecten hadden we nog 

met corona te maken, waardoor we 

minder projecten hebben kunnen doen 

dan vooraf beoogd. 

Met de Zomertassen- Sinterklaas-

en Kerstpakkettenactie voor kinderen 

uit gezinnen in armoede en onze 

bijdrage aan het project 

Magisch Zoetermeer hebben we wel 

als beoogd kunnen realiseren.Sinterklaasactie



Realisatie doelen 2021 (4 van 4)

Het is mede vanwege corona minder goed gelukt om een breder 

financieel draagvlak te creëren. Bedrijven haakte af omdat ze geen 

projecten konden doen. Ook was het moeilijker om fondsen te 

werven voor specifieke projecten. 

Communicatie is aan het verbeteren. Regelmatig een bericht op 

Facebook. Het aantal volgers is gestegen naar 416. Ook staat met 

enige regelmaat een stuk in de krant. Aantal nieuwsbrieven kan nog 

worden verbeterd.



De impact van Present – uit de praktijk

De projecten Bonus Opa en Oma 

en het Zomereenzaamheid maken 

onderdeel uit van het programma 

Samen Ouder Worden. Inmiddels 

zijn in het project bonus opa en 

oma een 3 tal matches gemaakt 

tussen ouderen en gezinnen. 

In de zomer is er een gevarieerd 

programma voor ouderen neer 

gezet.
Concert in kader zomereenzaamheid



Financiën

• Met de inkomsten uit subsidies en specfieke projecten hebben we 

ons gestelde doel bereikt. Met de fondsenwerving is dit niet 

gelukt, waardoor de inkomstenkant tijdelijk geen gelijke tred heeft 

gehouden met onze uitgaven.

• Omdat deze uitgaven binnen de begroting bleven beschikten 

we over voldoende liquide middelen om dit op te vangen.

• Uitkomst is echter wel een negatief resultaat en een 
beperkt negatief eigen vermogen.

• Voor 2022 zetten we daarom in op versterking en verbreding van 

onze inkomstenkant en met name het daarin verkrijgen van meer 

continuïteit.



Financiën 2021  – Balans en Resultaten

Balans Stichting Present Zoetermeer

in euro’s 31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen 1.513 18.309

Overlopende activa 7.002 13.656

Totaal Activa 8.515 31.965

Eigen vermogen -950 267

Overlopende passiva 9.465 31.699

Totaal Passiva 8.515 31.965

Winst & Verliesrekening Stichting Present Zoetermeer

in euro's 2021 2020

Inkomsten 75.452 93.434 

Financiële baten 3.895 2 

Totaal opbrengsten 79.347 93.436 

Personeelskosten 71.865 76.810 

Organisatiekosten 8.144 12.365 

Kantoorkosten 554 1.342 

Financiële lasten - 439 

Totaal kosten 80.563 90.956 

Resultaat -1.216 2.480 



Vooruitblik 2022

De vooruitzichten voor 2022 zijn positief. Financieel willen we dit jaar 

een breder draagvalk creëren. Bestaande projecten die zeker een 

vervolg krijgen zijn de Zomertas en het Sintproject. 

Ook in 2022 faciliteren we één van de fysieke punten voor de 

vrijwilligersondersteuning van de gemeente Zoetermeer en continueren 

we het programma Samen Ouder Worden. De reguliere subsidie 

hiervoor loopt in juli af maar we willen hier een vervolg aangeven. 

Kortom, we doen waar we goed in zijn: vrijwilligersgroepen begeleiden 

in het doen van zinvol vrijwilligerswerk voor mensen in maatschappelijke 

nood in onze stad.



Bestuur

Bestuur

Matthé Vermeulen (voorzitter a.i.)

Ger van Vilsteren (penningmeester)

Secretaris (Vacant)



Contact

Operationeel team

Gerda Griffioen (algemeen coördinator)

Leonie Link (projectcoördinator)

T: 06-24975092

Frans Halsstraat 3

2712 JS  Zoetermeer

E: info@presentzoetermeer.nl

www.presentzoetermeer.nl



Bijlage: onze partners in 2021

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 2021

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


