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1. voorwoord

Geachte lezer,
Wij vinden het fijn dat u de tijd neemt om ons jaarverslag te lezen.
Afgelopen jaar is opnieuw duidelijk geworden dat er grote nood is bij vele mensen in onze samenleving. Het
was mooi om te zien dat we door inzet van groepen het verschil konden maken.
Hierbij ons jaarverslag over 2018. Het was een mooi jaar waarbij Present Zuidoost Groningen regelmatig
ingezet is.
Velen hebben zich ingezet via onze stichting en omgezien naar anderen, we hebben mooie en soms emotionele
momenten met elkaar beleefd en allerlei projecten mogen uitvoeren.
Middels dit jaarverslag geven wij u een beeld van onze werkzaamheden en kijken we samen naar de toekomst
en onze plannen.

3.

2. Werkwijze en doelstelling

Stichting Present Zuidoost 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 die ze leuk vinden en dat vrijwilligers 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 kan
oplossen. 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.
Bij deze projecten gaat het om het beter 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.
Daarnaast zijn er ook sociale projecten, waarbij een bepaalde doelgroep met vrijwilligers samen iets gaan doen
en mooie ontmoetingen krijgen.
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 verschillende werelden. Zo brengen we een beweging op gang waarbij men omziet naar mensen die dat
nodig hebben.
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3. Groepen
3.1 Inzet en effect
Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds kunnen we mensen helpen, anderzijds zijn de vrijwilligers vaak blij
verrast: men weet vaak niet dat er zo veel schrijnende situaties in hun omgeving zijn, en men ervaart de
voldoening na het uitvoeren van een klus. Het contact tussen deze twee “partijen” is vaak goed en brengt men
dichter bij elkaar.
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, we werken graag
talentgericht en plezier erin hebben vinden we belangrijk.
Hulpaanvragen kunnen aangemeld worden via onze site. Binnen ons bestand zoeken wij dan naar een
vrijwilligersgroep die zich hiervoor wil inzetten.
Bij Present staat de vrijwilliger centraal. We willen laten zien dat je het verschil kunt maken. Daarbij hebben wij
vaak een organisatietijd van minimaal 4 weken nodig om goede afspraken te maken.
Soms vindt er toch een “haast”klus plaats.
In dit jaar moest een jonge ernstig zieke vrouw met spoed verhuizen naar een aangepaste woning. Deze kwam
beschikbaar in de zomervakantie. In een week tijd waren er zo’n 10 vrijwilligers beschikbaar om haar te helpen
met de verhuizing van een kleine bovenwoning in Veendam naar een aangepaste woning op de begane grond in
Wildervank. Ze vond alle hulp hartverwarmend.
Een ander mooi (sociaal) project was “een high tea”. Dit vond in juni plaats in Veendam, een middag bij de
Breehorn en een middag bij de Woongemeenschap van Cosis en dit werd gedaan door 2 groepen 8 van CBS De
Kern. Het waren leuke, leerzame, vrolijke middagen met ontmoetingen die anders niet zo gauw plaats vinden.
Mede dankzij een project van de overheid, genaamd Leefbaar Thuis, konden we een jonge alleenstaande
moeder in Scheemda helpen. De tuin bij haar woning was open en daardoor kon haar zoontje met beperking
hier niet veilig spelen. Via “Leefbaar Thuis” kon een schutting worden geplaatst door cliënten van een
dagbesteding, onder begeleiding. Ze hebben het allemaal erg fijn gevonden en de moeder was ontzettend blij
met het resultaat.

3.2 Inzet groepen
In 2018 hebben wij 57 projecten uitgevoerd in heel Zuidoost Groningen, met circa 220 vrijwilligers en meer dan
600 uren. En er staan al een aantal voor 2019 op het programma zoals op een vrijdagmiddag in Februari op
diverse plekken projecten voor 50 – 60 volwassen studenten. We willen graag groeien, bij financiële
ondersteuning en dit jaar met ondersteuning van een extra, tijdelijke, inmiddels ingewerkte coördinator die
m.n. ingezet wordt op het begeleiden van jongeren die een Maatschappelijke Dienst Tijd via ons programma
Jong Present volgen en waarvoor we subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. We blijven bezig met het
werven van nieuwe groepen vrijwilligers. Gezien vanuit de hulpvraag (door maatschappelijke organisaties) is er
meer dan genoeg te doen.
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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 iets 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. Toch zien we vaak dat de hulpverlener kijkt wat wel
mogelijk is, omdat men het belang van de hulp via de vrijwilligers ziet en het voor de hulpvrager goed is dat de
hulpverlener betrokken is bij het proces.
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 in 2018 actief in de gemeentes Oldambt en Veendam en beginnend in Stadskanaal. Van de
gemeentes Oldambt en Veendam ontvangen wij structurele subsidies. De gemeente Stadskanaal is vanaf
september een nieuw werkgebied geworden, daar ook hier een uitvoerend team zich voor Stichting Present
inzet, samen met de coördinator. Een gesprek met de gemeente Stadskanaal was positief hierover en de
gemeente subsidieert de Stichting in 2019 met een “opstart”subsidie. Een nieuw lid is vanuit Stadskanaal
toegetreden tot het bestuur.
5 nieuwe ontwikkelingen
Vanuit de hulpvragen (door maatschappelijke organisaties) gezien is er meer dan genoeg te doen. Vele mensen
hebben geen sociaal netwerk, weinig financiële middelen en kunnen heel hard hulp gebruiken om hun
woon/leefsituatie te verbeteren. Daarbij krijgen wijken ook een betere, meer verzorgde uitstraling.
Het is mooi dat voor 2019 een bedrijf in Winschoten zich met 70 personeelsleden heeft aangemeld voor een
projectendag in april, evenals een MBO-opleiding in Veendam met 50 – 60 personen in februari.
In 2018 hebben we ingezet op nog meer samenwerking met groepen.
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 2019.
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6. Vooruitblik

Wij verwachten in 2019 ca. 70 projecten te realiseren in het Oldambt, Veendam en Stadskanaal. Het is een
uitdaging om te zorgen dat het aanbod van vrijwilligers en de vraag om hulp in balans blijft, ook regionaal.
Voor alle drie de gemeentes 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 aanzetten zich in te zetten voor een ander.
Ook in 2019 hopen wij de brug te slaan tussen mensen die willen helpen en mensen die dat nodig hebben.

Antoinet Heikens
Coördinator Stichting Present Zuidoost Groningen

7.

7. Samenstelling bestuur en operationeel team

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Algemeen coördinator:
Tijdelijk coördinator
en coach jongeren:
Operationeel Team:
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Dhr. J. Van Meekeren
Dhr. A. de Vries
Dhr. G.J. van Dijk
Dhr. R. Swarts
Dhr. J. Roerig
Mevr. A. Heikens
Mevr. N. Poelma
Mevr. M. Jonkers (Oldambt)
Dhr. K. De Vries (Oldambt)
Dhr. O. Dijkstra (gemeente Stadskanaal, vanaf augustus 2018)
Dhr. H. Roskam (gemeente Stadskanaal, vanaf augustus 2018)
Dhr. A. Smidt
(gemeente Stadskanaal, vanaf augustus 2018)
Dhr. W. Wever (gemeente Stadskanaal, vanaf augustus 2018)
Dhr. J. Roerig
(gemeente Stadskanaal, vanaf augustus 2018)

8. nawoord

Wij kijken terug op een mooi jaar.
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 2019 doen we daar weer ons best voor.
Ik ben per 1 maart 2017 algemeen coördinator van deze mooie stichting en heb al mooie dingen mogen
meemaken en zie uit naar wat er komen gaat.
Hartelijk dank voor de fijne en goede samenwerking.
Antoinet Heikens
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