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Jaarverslag 2017
Stichting Present Terneuzen



Aanbodgericht
Present gaat uit van het aanbod van vrijwilligers. 
Groepen vrijwilligers zijn afkomstig uit verenigingen, 
bedrijven, organisaties of kerken.
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Praktische Projecten
Bij praktische projecten helpt een groep iemand thuis 
meteen grote klus. Een kinderkamer behangen, rommel 
naar de stort brengen, een woonkamer sauzen. Of een  
groene tuin opruimen.
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Present Terneuzen. In dit 
verslag wordt beschreven hoe we onze plannen voor 2017 gestalte 
hebben kunnen geven en blikken we vooruit op 2018.

2017 was een bijzonder jaar. Afgelopen jaar was ons eerste jaar actief als 
Stichting Present Terneuzen. Er hebben zich 113 vrijwilligers ingezet voor 
een ander. Negentien keer hebben we een groep vrijwilligers mogen 
koppelen aan andere mensen. Verschillende ontmoetingen tussen 
hulpontvangers en hulpgevers kwamen tot stand. De samenwerking met 
de maatschappelijke organisaties is daarbij essentieel gebleken. 

Regelmatig worden we benaderd door organisaties met verzoeken om 
de inwoners van de gemeente Terneuzen te ondersteunen. Het werk was 
mogelijk door de inzet van ons vaste Operationele Team, kortweg OTeam 
genoemd. Regelmatig worden we geraakt door de inzet van mensen 
voor elkaar. We zijn heel blij met alle werkzaamheden en blijven vol
enthousiasme en creatief op zoek naar kansen om ons doel te
realiseren: dat het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien
in de gemeente Terneuzen.

Namens het bestuur van Stichting Present Terneuzen,

Joop Dees
Voorzitter van het bestuur
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Sociale projecten 
Afgelopen jaar hadden we ook sociale activiteiten in 
instellingen.  Spelletjes doen met ouderen, wafels 
bakken met mensen met een verstandelijke beperking. 
Of mensen in een rolstoel even mee naar buiten nemen 
voor een wandeling.
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1. Wat doet Stichting Present Terneuzen

1.1. Doelstelling en doelgroep

Present Terneuzen werkt vanuit de volgende visie:

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare
mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties
die daarmee geholpen kunnen worden. De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in
willen zetten. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden, groepen vrienden, buurtgenoten of gezinsleden. Zij
zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën
en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische
problemen. Als Present Terneuzen werken we altijd samen met maatschappelijke organisaties. Zij hebben de ervaring, kennis en kunde in huis
om te beoordelen wie aan deze voorwaarden voldoet. Daarnaast is het ingebed in het proces van de hulpverlening, waardoor er concreet gewerkt
kan worden aan hulpverleningsdoelen. Wij geloven in een Terneuzen waar mensen er zijn voor elkaar. Een stad waar buren samenwerken om
een zieke buurman te helpen met het opknappen van zijn tuin. We hopen dat een alleenstaande moeder met vier kinderen hulp krijgt bij haar
verhuizing door mensen uit haar buurt, kerk of vereniging.

1.2 Kernwaarden

Wij geloven in een Terneuzen waar mensen er zijn voor elkaar. Dat wordt zichtbaar in de volgende kernwaarden:

Ieder mens is waardevol

Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen aandacht en respect. Daarom wil Present Terneuzen zich met hart en ziel inzetten
om mensen echt mens te laten zijn. Ieder individu is waardevol en heeft iets moois te bieden. We doen voor elk project ons uiterste best om dat
voor alle betrokkenen zichtbaar te maken.



Dit is een leuke klus om te doen en geeft een goed
gevoel als je anderen helpt die het zelf niet meer kunnen
vrijwilliger
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Dichtbij verbinden

Present is geworteld in de lokale samenleving. Een van onze belangrijkste waarden is dat we lokaal onze verantwoordelijkheid willen nemen. In
Terneuzen willen wij bouwen aan netwerken met maatschappelijke partners. Tegelijkertijd willen wij ook mensen dichtbij – in hun eigen
leefomgeving – met elkaar verbinden.

1.3 De formule

Unieke werkwijze

Present Terneuzen werkt aanbodgericht. Dit betekent dat het specifi eke aanbod van een groep vrijwilligers centraal staat. De groepsleden geven
vanuit wensen, tijd en capaciteit aan wat ze willen doen. Dit kan variëren van het opknappen van een huis tot het bakken van wafels met ouderen
in een verzorgingstehuis. We gaan uit van de kracht van de vrijwilliger(s) en zetten die zo goed mogelijk in. Deze werkwijze voorkomt dat mensen
zich vanuit plichtsgevoel inzetten.

Present Terneuzen heeft de volgende kenmerken:

• Het project is afgebakend in tijd. De groep wil weten wanneer het project plaatsvindt en hoeveel tijd het kost, zodat het in te plannen is. Zij
bepalen hoeveel tijd ze ergens voor hebben.
• De inzet komt op de goede plek terecht. De groep weet dat de hulp echt iets betekent.
• Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden zijn professioneel geregeld. De groep kan meteen aan de slag en hoeft zich niet bezig
te houden met allerlei randvoorwaarden.

1.4 Typisch Present

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

Als een groep zich heeft aangemeld, zoekt Present Terneuzen een passend project. Dit gebeurt altijd via een maatschappelijke organisatie.
Present Terneuzen is verantwoordelijk voor de groep en de maatschappelijke organisatie is verantwoordelijk voor de hulpontvanger.
Het is aan de maatschappelijke organisatie om in te schatten welke hulp er nodig is en waar de inzet via Present een meerwaarde heeft.
Wij zijn geen hulpverleningsorganisatie, maar willen ondersteunend zijn aan de bestaande hulpverlening. We bieden extra handen aan bij een
maatschappelijke organisatie, zodat er werk verzet kan worden dat niet binnen het normale hulpverleningstraject valt of waar de hulpverlener
geen tijd voor heeft.



Wij waren erg blij met het eindresultaat, maar ook
het koffiedrinken is als waardevol ervaren, er werden
vragen gesteld en wij konden uitleggen wat wij voor
werk doen. Daarnaast was de reuring door het werk wel
erg leuk voor een aantal cliënten die genoten hier enorm van
hulpverlener
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Present Terneuzen heeft een aantal criteria voor het aannemen van hulpvragen. Deze borgen dat de inzet van een groep benut wordt door
iemand die dat ook daadwerkelijk nodig heeft:

• De hulpontvanger heeft zelf onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid om een klus te realiseren.
• De hulp die geboden wordt, maakt de ontvanger niet afhankelijk en passief. Als een groep een klus doet, is degene die geholpen wordt
 in principe aanwezig en hij of zij levert een bijdrage aan het werk op die dag. Dit kan in verschillende vormen.
• De hulp past in een bestaand traject, zodat de bijdrage stimulerend en activerend werkt.

In de voorbereiding van de uitvoering werken Present Terneuzen, een contactpersoon van de vrijwilligersgroep én de maatschappelijke
organisatie samen. De samenwerking met de maatschappelijke organisatie biedt vrijwilligers een garantie dat de hulp goed terechtkomt. De inzet
van een groep is een impuls voor het traject dat de maatschappelijke organisaties met hun cliënten aan gaan.

Waardevol verbonden

Present Terneuzen is er voor en door Terneuzenaars. De groepen vrijwilligers komen uit de gemeente Terneuzen en zetten zich in voor hun eigen
stad. Op deze manier krijgen de burgers een kijkje achter de voordeuren in hun eigen stad, zodat de ogen van de betrokken vrijwilligers geopend
worden voor wat er speelt. Present Terneuzen hoopt zo bij te dragen aan een beweging waarin mensen steeds meer naar elkaar omzien. Deze
bijzondere formule, met een bewezen impact, willen wij dan ook breed in de samenleving uitdragen.

1.5 Landelijke beweging

In tien jaar tijd is de formule van Present uitgegroeid tot een beweging met meer dan zeventig lokale stichtingen. De landelijke Stichting Present
biedt ondersteuning, scholing, bewaakt de formule, ontwikkelt nieuwe concepten en investeert in landelijke contacten en publiciteit. Jaarlijks
worden voor alle betrokkenen de Presentdagen georganiseerd. Ook onderling is er contact tussen de stichtingen in regionale overleggen en via
sociale media. Over en weer worden ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en tips gegeven.



Lancering 
10 maart 2017 was de officiële lancering van Stichting
Present Terneuzen door burgemeester Jan Lonink.
We serveerden soep met ballen, gemaakt door
leerlingen van de Sprong
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2. Kenmerkend voor het jaar 2017

2.1 Projecten

In het eerste jaar Present Terneuzen hebben we in ons
strategisch plan vijftien projecten begroot. Uiteindelijk
hebben we afgesloten met negentien projecten. 113
vrijwilligers hebben zich ingezet en samen 581 uur
vrijwilligerswerk gerealiseerd. Een heel mooi resultaat
voor het eerste jaar. Het waren negentien unieke
projecten waarbij gewone mensen een steuntje in de rug
hebben gekregen van andere gewone mensen, die hen
gewoon een keer kwamen helpen. En dat is juist weer
bijzonder.

Dit eerste jaar hebben we als Present Terneuzen
voornamelijk gewerkt aan het goed en professioneel
opzetten van deze projecten. De werkwijze van Present
is uniek en elk project wordt zorgvuldig voorbereid.

In het overzicht is af te lezen hoe de verdeling per
leeftijdscategorie is van de mensen die zich hebben
ingezet afgelopen jaren. Mooi om te zien dat het van
jong tot oud gaat! De verbindingen die ontstaan tussen
de verschillende leeftijdsgroepen is een waardevol
onderdeel geworden van de werkwijze van Present
Terneuzen. We kregen bijvoorbeeld mooie reacties terug van 
welzijnsmedewerkers uitverschillende verzorgingstehuizen 
waar we projecten hebben uitgevoerd.



Zichtbaarheid 
Stichting Present Terneuzen onder de aandacht brengen 
bij de lokale bevolking! Dorpsfeest Zaamslag 2017. 
Opbrengst van de activiteiten van de gezamenlijke 
kerken was bestemd voor Present Terneuzen. 
Een mooi bedrag!
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2.2 Soorten projecten

Bij Present Terneuzen kun je uit een praktisch of een sociaal project kiezen. Praktische projecten kenmerken zich door de eenmalige inzet van een groep
waarbij de hulp terechtkomt bij mensen die worden aangedragen door de maatschappelijke organisaties. Zij voldoen aan de voorwaarden beschreven
onder punt 1.4 Typisch Present. De sociale projecten kenmerken zich doordat de groepen in contact worden gebracht met een bepaalde doelgroep.
Hierbij staat de ontmoeting met de doelgroep centraal. In onderstaande afbeeldingen ziet u een mooie verdeling tussen de praktische en sociale project-
en. In 2017 negen keer sociaal en tien keer praktisch.



Om de 4 -6 weken wordt er vergaderd door het
bestuur en coördinator. V.l.n.r.: Anita Simons (alg.
lid), Carine Bentveld (coördinator), Gerry Loof (secr.),
staand: Frank Kolijn (penningmeester), Joop Dees
(voorzitter) en fotomakend: Patrick Dobbelaar (alg. lid)
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2.3 Maatschappelijke organisaties

De belangrijkste netwerkpartners voor Present Terneuzen zijn de
Maatschappelijke Organisaties. De hulpverleners van deze organisaties komen
bij de klant thuis en zien de hulpvraag achter de voordeur. De maatschappelijke
organisaties zijn dan ook voor Present Terneuzen de aangewezen partners om
hulpvragen aan te melden, zodat deze kunnen worden gekoppeld aan het
aanbod van een groep vrijwilligers. Dit is een aanvulling op de dienst die een
Maatschappelijke Organisatie zelf verleent, namelijk een op een. Zo hoeft de
Maatschappelijke Organisatie Stichting Present niet als concurrent te zien maar
echt als toegevoegde waarde: een groep wordt éénmalig ingezet. Ons doel is
dat de werkwijze van Present Terneuzen onder de aandacht blijft komen van de
organisaties. De werkwijze die zich kenmerkt door het aanbodgerichte. In de
afbeelding hiernaast, een overzichtje van de verschillende organisaties
waarmee Present Terneuzen een project heeft gerealiseerd of in gesprek is.
Daarnaast zijn we blijvend groepen aan het werven die ook met andere
organisaties een project willen realiseren. Wij zijn als Present Terneuzen ons
bewust van de leemte die bestaat binnen het bestaande aanbod van zorg- en
vrijwilligersorganisaties. In deze lijst ontbreken de volgende organisaties:
woningbouwcoöperatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, ZorgSaam en Credit
Inkomensbeheer en Bewindvoering. Met deze organisaties hebben we
inmiddels projecten uitgevoerd of zijn we in gesprek.



Impuls
Onze samenwerking met maatschappelijke
organisaties is een van de kenmerken van de formule
van Present. De inzet van een groep is een impuls
voor het traject dat de maatschappelijke organisaties
met hun cliënten aangaan.
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3. De mensen van Present

De organisatie van Stichting Present Terneuzen bestaat uit een onbezoldigd bestuur, operationeel team en 1 betaalde coördinator.

3.1. Bestuur

In 2017 bestond het bestuur uit Joop Dees (voorzitter), Gerry Loof (secretaris), Frank Kolijn (penningmeester), Patrick Dobbelaar (algemeen
bestuurslid) en Anita Simons (algemeen bestuurslid).

3.2. Coördinator

Sinds januari 2017 heeft Carine Bentveld de algemene coördinatie. Zij heeft een dienstverband van 12 uur per week. De werkzaamheden variëren
van administratie, presentaties houden, werven van vrijwilligersgroepen, en gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties. Ook het
matchen en voorbereiden van de projecten ligt in handen van Carine. Effi ciënt en enthousiast koppelt zij vrijwilligers aan hulpvragen, en voorziet
alle betrokkenen van de relevante informatie. Hierbij wordt Carine ondersteund, door vrijwilligers van het OTeam.

3.3. OTeam

Het werk in het veld rondom de organisatie van de projecten wordt uitgevoerd door onze zeer enthousiaste en betrokken leden van het OTeam:
Dat zijn: Jan van Dixhoorn (projectbezoeker), Cor Verlinde (projectbezoeker), Joris Nauta (groepenbegeleider/projectbezoeker), Marie-Christine
Krol (groepenbegeleider), Marga Overweg (groepenbegeleider), Riny Dees (presentaties/groepenbegeleider) en Jack Openneer (groepenbegeleider).



Verschillende jongerengroepen hebben zich in 2017
ingezet: 
De mensen reageerden enthousiast toen we een
spelletje gingen spelen dat ze nog van vroeger kenden.
We dronken koffie en aten cake. Ik vond het een geslaagde 
avond wat we zeker nog een keer moeten doen.
jongere
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4. Jaarrekening 2017

In het overzicht op de volgende pagina geven wij u de verkorte balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017. Het is
van belang om alvast een stevig fundament te leggen voor het voortbestaan van Stichting Present Terneuzen als de startsubsidies na het derde
jaar wegvallen. Dit doen we door komend jaar een marketingstrategie te bedenken voor het komende jaar en de jaren daaropvolgend.

UITGAVEN Begroting Exploitatie
TOTAAL TOTAAL

Kantoorkosten 5.400 1.213
Promotie, fondsenwerving 500 2.798
Organisatiekosten 3.950 4.591
Loonkosten 11.700 14.308
Overige personele kosten 2.693 1.468
Totale kosten 27.943 24.460

INKOMSTEN

Fondsen 25.000 21.139
Bedrijven, kerken en particulieren 2.000 2.321
Gemeente 3.500 0
Woningcorporaties 3.500 0
Totale inkomsten 34.000 23.321

Resultaat 6.058 0



16 september 2017
WijZijnPresent: met 40 mensen zeven projecten 
gerealiseerd. In een dag veel Terneuzenaren weer een 
beetje uitzicht gegeven! 
Waardevolle ontmoetingen zijn er ontstaan.
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5. Vooruitblik 2018

Bestuur en OTeam

Omdat Present een dynamische groep is van bestuur en OTeam is het van belang om een continue reflectie te houden op ons bestuur en OTeam.
Daarbij blijven we ontwikkelen in competenties, kennis en kunde en zoeken we naar de juiste mensen binnen de taken die er liggen.

Financiële middelen

Dit jaar hebben we als doel om een marketingstrategie op te stellen voor jaar 2 en 3. Voor de voortgang van Present Terneuzen is het van belang
dat er een stevig fundament ligt. Afgelopen jaar hebben we alle kerken aangeschreven voor een verzoek tot gift of collecte. Dit jaar willen we
opnieuw Present onder de aandacht brengen. Heel graag komen we dit jaar in contact met bedrijven die maatschappelijke betrokkenheid hoog
in het vaandel hebben staan. Een ander doel is om komend jaar onze samenwerking met woningcorporaties uit te gaan breiden.

Communicatie

Voor 2018 hebben we als doel gesteld om onze communicatie te updaten. Onze website wordt vernieuwd met relevante thema’s voor onze
lokaal gedragen stichting. Doel is om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in de gemeente Terneuzen. De huisstijllijn wordt komend jaar
opgezet. Daarmee willen we op een duidelijk en moderne manier onszelf presenteren. Daarnaast wordt elk kwartaal een nieuwsbrief verstuurd
met het laatste nieuws. Elke vrijdagmiddag wordt er een bericht geplaatst op facebook. Doel daarbij is dat het voor onze teamleden steeds meer
een vanzelfsprekendheid wordt om foto’s en verhalen te verzamelen die we via sociale media, de nieuwsbrief en presentaties kunnen delen
(daarin rekening houdend met de privacy van alle betrokkenen).

Projecten

Voor 2018 heeft Present Terneuzen zich tot doel gesteld om in Terneuzen dertig projecten te begeleiden. Voor de zomervakantie hopen we
twintig projecten gerealiseerd te hebben en eind december dertig projecten. Insteek komend jaar is om te evalueren met de groepen en de
organisaties. Waar liggen de kwaliteiten van Present Terneuzen en waar liggen nog groeikansen en kunnen we tijdens de voorbereiding en
uitvoering ons nog professioneler opstellen zodat het project een blijvende en grotere impact heeft op de betrokken partijen. Dit jaar hopen we
onze netwerken uit te breiden binnen de verschillende gemeenschappen. Het inschakelen van bedrijven is daarbij een van onze uitdagingen.



16 september 2017
WijZijnPresent: met 40 mensen zeven projecten 
gerealiseerd. In een dag veel Terneuzenaren weer een 
beetje uitzicht gegeven! 
Waardevolle ontmoetingen zijn er ontstaan.
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6. Dank

Onze dank gaat uit naar iedereen die zich in 2017 via Present Terneuzen heeft ingezet. Samen hebben groepen vrijwilligers, van jong tot oud, het
verschil gemaakt in het leven van meerdere stadsgenoten.

Onze dank gaat uit naar iedereen die Present Terneuzen een warm hart toedraagt en die de unieke formule van Present mee uitdraagt, want
samen maken we die beweging. Als team kijken wij uit om nog meer Terneuzenaren een hart onder de riem te steken en de helpende hand te
bieden.

Onze dank gaat ook uit naar de maatschappelijke organisaties, hulpverleners, medewerkers welzijn en iedereen die op een of andere manier zich
inzet voor het welzijn van Terneuzenaren. Lof gaat uit naar allen die betrokken waren bij de uitvoering van projecten. Waarbij we elke keer weer
merkten dat er veel bewogenheid is onder mensen. Dank ook voor het meewerken en oppakken van verantwoordelijkheden ten aanzien van de
projecten. Mede daardoor werden de projecten op een hoger niveau getild en waren de reacties die we terugkregen erg waardevol.

Present Terneuzen blijft doen waar ze goed in is: het matchen van groepen vrijwilligers aan zieke, eenzame of minder draagkrachtige
Terneuzenaren. Present wil een beweging op gang brengen, waarbij omzien naar elkaar steeds meer vanzelfsprekend is.


