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1.

voorwoord

Geachte lezer,

Wij vinden het fijn dat u de tijd neemt voor het lezen van ons jaarverslag.
Afgelopen jaar is opnieuw duidelijk geworden dat er grote nood is bij bepaalde groepen in onze samenleving,
het was mooi om te zien dat we door inzet van groepen het verschil konden maken.
Hierbij ons jaar verslag over 2015, het was een mooi jaar waarbij Present Zuid-Oost Groningen meer in gezet is
dan ooit tevoren.
Velen hebben zich ingezet via onze stichting en omgezien naar anderen, we hebben mooie en vaak emotionele
momenten met elkaar beleefd en veel projecten mogen uitvoeren.
Middels dit jaarverslag geven wij u een beeld van onze werkzaamheden en kijken we samen naar de toekomst
en onze plannen.
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2. Werkwijze en doelstelling

Stichting Present Zuid-Oost Groningen (hierna te noemen Present) organiseert korte projecten voor groepen
vrijwilligers. Deze vrijwilligers bepalen zelf wat voor soort project zij willen doen, wanneer ze dat willen doen
en hoeveel tijd ze daar voor beschikbaar willen stellen, hierdoor zorgen wij er voor dat vrijwilligers projecten
doen dat ze leuk vinden en doen waar hun talenten liggen
Door deze manier van werken maken we het mogelijk dat ook drukbezette mensen, die geen tijd hebben om
structureel vrijwilligerswerk te doen, toch iets voor een ander kunnen betekenen.
De projecten die we realiseren doen we in samenwerking met maatschappelijke organisaties.
De beroepsmatige hulpverlener loopt in het hulpverleningstraject tegen problemen aan die hij/zij niet zelf op
kan lossen. Wij bieden een groep vrijwilligers aan die mee kan helpen om een gedeelte van een sociaal of
praktisch probleem uit de weg te ruimen.
Projecten zijn vaak projecten achter de voordeur zoals verven, behangen, vloeren leggen, verhuizen, tuinwerk
enz.
Bij deze projecten gaat het om het leef- en/of bewoonbaar maken van een woning en tuin.
In alle gevallen gaat het bij praktische projecten om mensen die zelf geen geld en sociaal netwerk hebben.
Deze mensen hebben vaak ook een mentaal of fysiek probleem en worden begeleid door erkende
hulpverleners.
De samenwerking met de maatschappelijke organisaties vinden wij erg belangrijk. Dit geeft ons de garantie dat
de hulp nodig is en op de juiste plaats terecht komt.
Het doel van het samen brengen van vrijwilligers en hulpontvangers is om een ontmoeting te creëren tussen
twee heel verschillende werelden. Zo brengen we een beweging op gang om om te zien naar mensen die dat
nodig hebben

4.

3.

Groepen
3.1 Inzet en effect

Het mes snijdt aan 2 kanten, enerzijds kunnen we mensen helpen maar ook de vrijwilligers zijn vaak blij verrast,
vaak niet wetend dat er zo veel schrijnende situaties in hun omgeving zijn, en de voldoening na het uitvoeren
van een klus.
Het contact met de hulpontvangers maakt de vrijwilligers bewust van zijn eigen kansen, rijkdom en
mogelijkheden, vrijwilligerswerk geeft een andere kijk op de samenleving.
Wij vinden het belangrijk dat het soort vrijwilligerswerk past bij degene die het uitvoert, het moet leuk zijn
maar ook talent gericht.
Klussen kunnen aangemeld worden via onze site. Binnen ons bestand zoeken wij dan naar een vrijwilligers
groep die zich hiervoor wil inzetten.
Bij Present staat de vrijwilliger centraal, die willen we laten zien dat je het verschil kunt maken, daardoor zijn
wij een organisatie tijd van minimaal 4 weken nodig om goede afspraken te maken.
Geen haast klus of toch wel?
Wat mij het meest is bijgebleven van het afgelopen jaar is een haast klus op het Groningerland.
Een sociaal beperkt jong stel dat onder begeleiding was van diverse organisaties ontdekte hun
e
zwangerschap pas in de 7 maand en had niet een voldoende goede thuis situatie om het kindje thuis
op te voeden, het was er niet schoon en basis voorzieningen waren niet aanwezig, kortom het kindje
zou niet thuis kunnen wonen.
Wij werden ingeschakeld door een aantal organisaties en hebben binnen ons netwerk een fantastische
groep bij elkaar gebracht. Deze groep heeft in 1 week tijd de woning opgeruimd, schoongemaakt en
voorzien van alle noodzakelijkheden voor het ontvangen van de baby.
Doormiddel van een oproep waren alle benodigdheden binnen een week bij elkaar gezocht.
Het kindje dat ook nog eens een maand te vroeg geboren is kon met vader en moeder mee naar huis.
Daar doe je het voor!

3.2

Inzet groepen
In 2016 hebben we 59 projecten gerealiseerd, De meeste vrijwilligers waren afkomstig uit de
plaatselijke kerken. Omdat wij als Present aansluiten bij de mogelijkheden van de moderne vrijwilliger
is praktisch diaconaat mogelijk voor iedereen. Een voordeel is dat vrijwilligers uit kerken al
georganiseerd zijn in groepen, ook is er vaak al jaren een samen werking of binding met de kerken
Zoals gezegd hebben we in 2016 59 projecten uitgevoerd met 183 vrijwilligers die zich totaal meer dan
1250 uur hebben ingezet, in 2015 lag het aantal projecten op 40 een stijging van ruim 47%
In 2016 hebben wij 22 projecten uitgevoerd in Menterwolde, 20 in Veendam en 13 in Oldambt, de rest
van de projecten hebben wij net buiten ons gebied uitgevoerd zoals in Pekela en Stadskanaal.
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4.

Samenwerking

4.1 Kerken
Net als in voorgaande jaren maakt een groot aantal groepen uit verschillende kerken gebruik van
Stichting Present om zich in te zetten voor hun naasten. Het aantal kerken waaruit de groepen
komen is groter geworden in vergelijking met vorig jaar.
Voor kerken is de Present methode goed te gebruiken om zichtbaar te zijn in de buurt, Present heeft
als christelijke organisatie goede contacten met de kerken.
4.2 Maatschappelijke organisaties
Inzet van Present gaat uitsluitend via maatschappelijke organisaties, op deze manier weten we zeker
dat het aanbod van de groepen vrijwilligers goed terecht komt en dat het binnen het
hulpverleningstraject past, hierdoor is de kwaliteit ook gegarandeerd.
Een goede samenwerking met de maatschappelijke organisaties is van groot belang om een project
goed voor te bereiden en uit te voeren.
veranderingen in de zorg en de beperkte beschikbaarheid van uren baart ons zorgen, steeds vaker is
begeleiding door de maatschappelijke organisatie in het voortraject als ook tijdens de uitvoering
lastig omdat er te weinig uren beschikbaar zijn.
Dit wordt ook veroorzaakt doordat de uitvoering vaak op zaterdag plaats vindt, een dag waarbij er
minder gewerkt wordt door de maatschappelijke organisaties.
Present is verantwoordelijk voor de vrijwilligers en voor de organisatie van het project. De
hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de hulpontvanger.
4.3 Gemeentes
Onze stichting is actief in de gemeentes Oldambt, Menterwolde en Veendam, van de gemeentes
Oldambt en Veendam ontvangen wij structurele subsidies, mede hierdoor hebben wij onze
werkzaamheden in 2016 kunnen uitbreiden.
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5 nieuwe ontwikkelingen

Ook 2016 was een jaar waarbij veel vluchtelingen naar Europa zijn gekomen, Ook Nederland en in onze regio
opvang Blauwe Stad hebben hun aandeel hierin geleverd.
In 2016 hebben we een aantal projecten uitgevoerd in samenwerking met het Coa, met de inzet van een grote
groep zijn we erin geslaagd de opvang en woningen een gezelliger uiterlijk te geven d.m.v. het creëren van
tuintjes, Hierbij was het mooi om te zien dat er steeds meer bewoners mee gingen doen, dit was een mooi
voorbeeld van een gezamenlijk project, hierdoor zijn ook blijvende contacten ontstaan tussen de bewoners en
vrijwilligers.
In 2017 zetten we in op nog meer samenwerking met groepen, zowel binnen de kerken maar ook daarbuiten.
Doordat wij werkzaam zijn in een groot gebied is het van belang om aanbod en vraag meer op elkaar af te
stemmen.
Door regelmatig contact met maatschappelijke organisaties willen wij onze samenwerking met hen verder
uitbreiden in 2017
Voor de kerken gaan wij meer inzetten op de “presentdag” een door ons georganiseerde dag waarbij er
meerdere projecten opgestart worden, de vrijwilligers kunnen dan meedoen met een project dat bij hun past,
hierbij zullen we praktische en sociale projecten aanbieden.
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6. Vooruitblik

Wij verwachten in 2017 ruim 50 projecten te realiseren in Oldambt, Menterwolde en Veendam. Het is een
uitdaging om te zorgen dat het aanbod van vrijwilligers en de vraag om hulp in balans blijft, ook regionaal.
Voor Menterwolde en Veendam gaan we op zoek naar vrijwilligers voor ons operationeel team, we zien uit
naar een mooi en enerverend jaar waarbij we nog meer groepen kunnen aanzet zich in te zetten voor een
ander.
Ook in 2017 hopen wij de brug te slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die dat nodig hebben.

Peter Hof
Coördinator Stichting Present Zuid-Oost Groningen
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7.

Samenstelling bestuur en operationeel team

Bestuur:
Voorzitter:

Dhr. J. Van Meekeren

Secretaris:

Dhr. R. Zigter

Penningmeester:

Dhr. M. Nieborg

Algemeen coördinator:

Dhr. P. Hof

Operationeel Team:

Mevr. M. Jonkers
Dhr. K. De Vries
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8.

nawoord

Wij kijken terug op een mooi jaar waarbij er meer projecten zijn uitgevoerd dan de jaren hiervoor.
Bijzondere dank gaat hierbij uit naar onze vrijwillige medewerkers en ons operationeel team, maar ook naar de
vele vrijwilligers die het werk mogelijk maken. Hun inzet was indrukwekkend.
Nood blijft bestaan en hulp is altijd nodig ook in 2017 doen we daar weer ons best voor.
Ik ben ruim 1.5 jaar algemeen coördinator van deze mooie stichting maar heb per 1 maart 2017 een nieuwe
uitdaging gevonden.
Wij hebben voor onze stichting een nieuwe enthousiaste coördinator gevonden in Antoinet Heijens
Per 1 maart neemt zij mijn taken over.
Ik wens haar veel succes en plezier.
Hartelijk dank voor de fijne en goede samenwerking.
Peter Hof
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