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Voorwoord

Inhoudsopgave

Blij en trots zijn wij als Stichting Present Terneuzen dat we in 2018 maar
liefst 57 projecten met 338 keer vrijwillige inzet hebben uitgevoerd.
Daarmee hebben we een groot aantal kwetsbare mensen uit onze
gemeente geholpen en een onvergetelijke dag bezorgd.
Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen uit de gemeente
Terneuzen omzien naar arme, zieke en eenzame mensen in hun
gemeente en ontdekken hoe verbindend het is om samen
vrijwilligerswerk te doen. Wij willen alle hulpverleners,
vrijwilligersgroepen, en organisaties daarvoor hartelijk danken. Wij
blijven enthousiast en creatief op zoek naar kansen om die beweging
groter te maken.
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ChristenUnie kandidaten steken de handen uit de mouwen!
Bitterkoud, harde wind en sneeuw weerhield hen niet om te werken in
de moestuin. Binnen werd er samen met cliënten bloemen geschikt.

1. Wat doet Stichting Present Terneuzen
1.1. Doelstelling en doelgroep
Stichting Present Terneuzen wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om
naar elkaar om te zien. De missie van Present Terneuzen is dat we een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee
geholpen worden.
De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit bedrijven, scholen,
kerken, verenigingen en andere sociale verbanden zoals groepen vrienden 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, langdurig werklozen, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande ouders en
zwaarbelaste mantelzorgers.
Als Present Terneuzen werken we altijd samen met maatschappelijke organisaties. Zij hebben de ervaring en kennis in huis om te beoordelen
wie aan de voorwaarden, verwoord onder punt 1.4 voldoet. Daarnaast is de samenwerking tussen Maatschappelijke Organisaties en present
Terneuzen ingebed in het proces van de hulpverlening, waardoor er concreet gewerkt kan worden aan hulpverleningsdoelen. Wij geloven in een
gemeente waar mensen er zijn voor elkaar.

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.
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Als je moet
verhuizen en je ziet
er als een berg
tegenop! Hoe
bijzonder is het dan
dat je helpende
handen krijgt van
mensen die je niet
kent.
“Zonder jullie hulp
zou de verhuizing
nog steeds niet zijn
gerealiseerd!
Meneer zelf is erg
blij met hoe het is
verlopen! Hij heeft
een positieve
ervaring opgedaan,
waardoor hij de
verhuizing aankon.
Hij is daardoor erg
dankbaar en kijkt er
met een goed gevoel
op terug. Jullie
hebben hem er
doorheen geholpen”
hulpverlener
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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 vrijwilligers en hulpvragers – in hun eigen
leefomgeving – met elkaar verbinden.

1.3 De formule
Unieke werkwijze
Present Terneuzen werkt aanbodgericht. Dit betekent dat het specifieke aanbod van een groep vrijwilligers centraal staat. De groepsleden geven
vanuit wensen, tijd en mogelijkheden 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.
Present Terneuzen heeft de volgende kenmerken:
• Het project is afgebakend in tijd. De vrijwilligersgroep weet wanneer het project plaatsvindt en hoeveel tijd het kost.
• De inzet komt op de goede plek terecht. De vrijwilligersgroep weet dat de hulp echt iets betekent.
• Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden zijn professioneel geregeld. De groepsleden kunnen meteen aan de slag en
hoeven zich niet bezig te houden met allerlei randvoorwaarden.

1.4 Typisch Present
Samenwerking met maatschappelijke organisaties
Present Terneuzen organiseert alle ontmoetingen via maatschappelijke organisaties die vanuit hun professie mensen in kwetsbare posities
bijstaan.
We hanteren de volgende criteria:
• De hulpvrager heeft onvoldoende geld, gezondheid en/of netwerk om de hulpvraag anders in te vullen dan met de hulp van de
vrijwilligers.
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Jeugdgroep van de GKV Zaamslag en jongeren van Katshuis Terneuzen beleefden samen een
mooie dag in de Efteling! “Wat een superleuke dag was het!! Mooi om te zien dat de hele groep
met elkaar omgaat, helpt waar nodig en samen een hoop lol heeft. Echt een super ontspannen
dag! Bedankt voor alle inzet, geregel, meedenken, en het meegaan!” hulpverlener
Dank aan alle jongelui en de GKV-kerk in Zaamslag die het uitstapje naar de Efteling mogelijk
maakte met een gift. Ook dank aan Spar Zaamslag voor de sponsoring van de lunch!

Present onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties in en rond Terneuzen, en vraagt de betrokken professionals voor hun cliënten
te indiceren of ze voor de inzet van een groep in aanmerking komen. Deze professionals zorgen dat de inzet van vrijwilligers geborgd wordt in
een hulpverleningstraject gericht op het hervinden van eigen kracht. De inzet van een groep vrijwilligers komt via deze professionals terecht bij
hele verschillende doelgroepen.

Vanwege ons verbindende werk in informele zorg worden steeds meer hulpvragen bij ons gemeld. We werken vanuit aanbod van groepen, dus
vullen niet elke hulpvraag in. Als we zelf geen groep klaar hebben staan op het moment dat een hulpvraag bij ons binnen komt, of als we voorzien
dat we voor de betreffende hulpvraag niet kunnen voorzien in passend aanbod, besteden we tijd aan een goede doorverwijzing. Zo verwijzen
we door naar Aan-Z, We-Helpen en service in de Regio.

1.5 Landelijke beweging
In tien jaar tijd is de formule van Present uitgegroeid tot een beweging met meer dan zeventig
lokale stichtingen. In 2017 hebben zo’n 38.000 vrijwilligers zich ingezet in ruim 6.900 groepen. De
landelijke Stichting Present biedt scholing aan, bewaakt de formule, ontwikkelt nieuwe
concepten en investeert in landelijke contacten en publiciteit. Jaarlijks worden voor
bestuursleden, coördinatoren en vaste vrijwilligers 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.
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2. Kenmerkend voor het jaar 2018
2.1 Projecten
In 2018 is er bij Present Terneuzen meer werk verzet dan in 2017. Er zijn dit jaar 57 projecten begeleid en hieraan hebben 338 vrijwilligers
deelgenomen. De doelstelling voor 2018 om invulling te geven aan 30 projecten ten dienste van de Terneuzens samenleving is hiermee
ruimschoots gehaald. Bij 21 projecten waren dat projecten waarbij kwetsbare mensen in isolement een steuntje in de rug hebben gekregen van
andere mensen op praktische wijze. Bij 36 sociale projecten stond de ontmoeting centraal. Unieke en afgebakende projecten. Veel nieuwe
groepen vrijwilligers wisten Present te vinden. Ruim 75% van de vrijwilligers die zich in 2018 inzette, deed dit eenmalig. Op pagina 10 is een
factsheet met de kerncijfers van 2018.

2.2 Verdeling en herkomst vrijwilligers
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herkomst groepen

2.2.1 jongeren
25

Dit jaar hebben verschillende groepen jongeren van het

Zeldenrust-Steelantcollege en het later genoemde
Lodewijkcollege afdeling Zeldenrust zich ingezet. In
september gaven 6 studenten van de HZ Vlissingen zich op
om via Present Terneuzen meer dan 40 uren te maken in het
kader van oriënteren in het werkveld. Zij doorliepen een
traject waarbij in 12 projecten heel mooie ontmoetingen
plaatsvonden. In 2019 krijgt dit een vervolg. Er zet een
duidelijke trend door dat jongeren en studenten het leuk
vinden om iets voor de mensen in hun eigen gemeente te
betekenen.

20
15
10
5
0
overheid

school

studenten
Groepen

kerk

vrienden

overig
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Rotary Club Terneuzen bezorgde de ouderen van zorgcentrum de Molenhof een onvergetelijke middag.
Zo werd er een tour door het land van Axel gegeven onder leiding van een gids, waar er door dorpjes
gereden werd waar een aantal bewoners van de Molenhof vroeger woonden. Naast de tour werden er
op de woningen cup cakes gebakken en met bewoners gewandeld door andere leden van de Rotary Club.
De middag werd afgesloten met een kopje koffie en een bolus in museum het Warenhuis in Axel. Tijdens
de rondleiding in het museum werden mooie verhalen over vroeger gedeeld.
“Van deze middag kunnen we nog lang nagenieten!” welzijnsmedewerker

2.2.2 kerken
In het overzicht is af te lezen wat de herkomst is van de die zich hebben ingezet afgelopen jaar. Een duidelijke trend is te zien hoe kerken met
Present Terneuzen graag een Presentdag willen organiseren. Op 1 dag met meer dan 40 vrijwilligers in meerdere projecten hun handen uit de
mouwen steken. De verbindingen die ontstaan zijn een waardevol onderdeel geworden van de werkwijze van Present Terneuzen.

2.2.3 Serviceclubs
Blij zijn we het afgelopen jaar geweest met het aanbod van verschillende
serviceclubs en Rotary Terneuzen. Present heeft voor deze clubs 4
projecten gerealiseerd en 1 volledig voorbereid. Het project is op het laatste
moment helaas gecanceld door te weinig aanmeldingen. Innerwheel heeft
2 middagen verzorgd in verzorgingstehuis de Molenhof. De Rotary
Terneuzen heeft bewoners van de Molenhof een rondrit door het land van
Axel aangeboden met aansluitend een bezoek aan het museum in Axel. In
2019 krijgt dit een vervolg.

SOORTEN PROJECTEN
creatief
koken
muziek maken
ondersteuning

spel
uitstapje
verwenactiviteit

2.3 Soorten projecten

behangen
klussen

tuinieren
Present Terneuzen kenmerkt zich door de keuze in praktische en sociale
projecten. Bij praktische projecten wordt eenmaal een groep ingezet
verhuizen
waarbij de hulp terechtkomt bij mensen die worden aangedragen door de
opruimen/schoonmaken
Maatschappelijke Organisaties. De mensen die aangedragen worden door
verven
hulpverleners voldoen aan de voorwaarden beschreven onder punt 1.4
geen voorkeur
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 de afbeelding is een mooie verdeling tussen de praktische en sociale projecten te zien, en is te zien wat voor soort projecten de groepen
hebben uitgevoerd.
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Leden van Serviceclub Inner Wheel Zeeuws-Vlaanderen gaven de bewoners van Zorgcentrum de Molenhof een bijzondere middag.
De handverzorgingsmiddag startte met een kleine introductie op hoe handen van de bewoners te verzorgen, door een van de
leden. Aanraking is een van de basisbehoeften van de mens. Het kan direct invloed hebben op hoe mensen zich kunnen voelen.
Na demonstratie en korte uitleg wat het effect van aanraking is, zijn de dames zelf in tweetallen aan de slag gegaan op de
woningen.
Een week later waren er opnieuw leden van Innerwheel aanwezig in de Molenhof, om bewoners mee te nemen voor een heerlijke
wandeling. Ze genoten van de 1 op 1 aandacht in de vorm van een praatje, een luisterend oor en de activiteit. ‘Kers op de taart’
noemde de welzijnsmedewerker deze middagen.

2.4 Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke Organisaties

De belangrijkste netwerkpartners voor Present Terneuzen zijn de 30
25
Maatschappelijke Organisaties. De hulpverleners van deze
25
organisaties komen bij de klant thuis en zien de hulpvraag achter
de voordeur. De maatschappelijke organisaties zijn dan ook voor 20
Present Terneuzen de aangewezen partners om hulpvragen aan 15
9
te melden, zodat deze kunnen worden gekoppeld aan het aanbod 10
5
van een groep vrijwilligers. Dit is een aanvulling op de dienst die
3
3
3
5
2
2
2
een Maatschappelijke Organisatie zelf verleent, nl. één op één. Zo
1
1
1
0
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.
Maatschappelijke Organisaties
In de afbeelding hiernaast is een overzichtje te zien van
de verschillende organisaties waarmee
Present Terneuzen projecten 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.
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“Bij mijn terugtreden als voorzitter van Present Terneuzen wil ik nog graag
met ieder die dit leest het volgende delen: ‘Omzien naar elkaar’ als ultieme
doelstelling van Present Terneuzen heeft, zoals reeds duidelijk is gebleken,
in de samenleving binnen onze gemeente inmiddels vruchten afgeworpen.
Laat het een stimulans zijn op de ingeslagen weg verder te gaan!" Joop
Dees
"Als voorzitter wil ik me er graag voor inzetten dat vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio Present weten te
vinden. Zodat er een duurzaam samenspel ontstaat waardoor het mogelijk
blijft dat stukje extra te bieden aan al diegenen die dat nodig
hebben” Ralph van Dijk

3. De mensen van Present
De organisatie van Stichting Present Terneuzen bestaat uit een onbezoldigd bestuur, operationeel team en 1 betaalde coördinator. Op 13
november 2018 hebben we afscheid genomen van Joop Dees. Sinds de werkgroep en oprichting is Joop, als voorzitter, betrokken geweest bij
Present. Onder zijn enthousiaste leiding werd Present Terneuzen op de kaart gezet. De tijd is gekomen om het voorzitterschap over te dragen
aan Ralph van Dijk. Joop blijft als lid van het comité van aanbeveling aan de stichting verbonden

3.1. Bestuur
In 2018 bestond het bestuur uit Joop Dees (scheidend voorzitter september 2018), Ralph van Dijk (voorzitter per 1 september 2018), Gerry Loof
(secretaris), Frank Kolijn (penningmeester), Patrick Dobbelaar (algemeen bestuurslid) en Anita Simons (algemeen bestuurslid).
In 2018 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.

3.2. Comité van aanbeveling
J. Bos, oud-wethouder gemeente Terneuzen; drs. J.M. Spijker, oud-internist; ing. CJJ. Kees de Regt, aannemersbedrijf van der Poel BV; Joop Dees,
medeoprichter en oud-voorzitter van Stichting Present Terneuzen

3.3. 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. Efficiënt en enthousiast koppelt zij vrijwilligers aan hulpvragen, en voorziet
alle betrokkenen van de relevante informatie. Hierbij wordt Carine ondersteund, door vrijwilligers van het OTeam.
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Begin juli werden de sleutels overhandigd door Ralph van Dijk voor
ons nieuwe kantoor in de Zoutvliet. Heel blij zijn we dat we werken
vanuit een eigen plekje, vergaderen met het bestuur en OTeam.
Ook partners, relaties en vrijwilligers kunnen we ontvangen.
Postadres: Rodenbachstraat 17, 4532 CX Terneuzen
Bezoek: van tevoren altijd even appen of bellen

3.4. Vrijwilligersmanagment
3.4.1 OTeam
Het werk in het veld rondom de organisatie van de projecten wordt uitgevoerd door onze zeer enthousiaste en betrokken leden van het OTeam:
Projectbezoekers

De voorbereiding van de projecten wordt uitgevoerd door onze zeer betrokken projectbezoekers. Dat zijn Jan van Dixhoorn
en Cor Verlinde
Groepenbegeleiders De groepen worden begeleid door de enthousiaste en bekwame mensen van het OTeam. Dat zijn: Jan van Dixhoorn, Cor
Verlinde, Joris Nauta, Marie-Christine Krol, Marga Overweg, Riny Dees en Jack Openneer.
Fotografen
Foto’s zijn onmisbaar om de verhalen van de projecten te kunnen vertellen. Riny Dees maakt prachtige foto’s van de
presentdagen.
Jong Present
Jong Present, de Maatschappelijke Diensttijd van Present, bied een jongere tussen de 16-30 jaar een unieke mogelijkheid
om de horizon te verbreden en uit te dagen op het gebied van armoedebestrijding en maatschappelijke hulpverlening.
Vanaf september 2018 zijn we druk bezig geweest om een jongere te werven, met een goed resultaat. Per 1 juli 2019 zal
een jongere een half jaar bij Present Terneuzen mee draaien als projectmanager.

3.4.2 Inzet groepen vrijwilligers
Flexers

Hoewel Present zich richt op eenmalige inzet, melden zich regelmatig vrijwilligers die vaker per jaar een project willen
oppakken. De flexers, voornamelijk nog afkomstig uit kerken, hebben in 2018 2 projecten uitgevoerd.
Groepen vrijwilligers De inzet van al de groepen vrijwilligers heeft het mogelijk gemaakt dat zij zich eenmalig hebben ingezet bij een project. Zij
hebben gesausd, tuinen opgeschoond, gesjouwd, mensen mee naar buiten genomen en voor vele bijzondere ontmoetingen
gezorgd.
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Dit jaar zijn er ook weer verschillende tuinen aangepakt. Door omstandigheden
verwaarloosd de tuin en groeit het onkruid hen bijna boven het hoofd. Er komen dan
klachten uit de buurt. Het is bijzonder wat een persoonlijke ontmoeting doet. De
laagdrempelige manier door samen de tuin aan te pakken, zorgde ervoor dat zij de
steun in de rug kregen die zij zo hard nodig hadden. Zonder deze hulp hadden ze het
niet gered.

4. Jaarrekening 2018
In het overzicht op pagina 22 geven wij u de verkorte balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018. 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.
Present Terneuzen is een organisatie zonder winstoogmerk. Onze kernactiviteit is het begeleiden van vrijwilligers uit de gemeente Terneuzen
die bereid zijn om zich in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen gemeente. Dat vraagt om investeringen in kwaliteit en zorgvuldigheid
voor zowel de vrijwilligers, als de hulpontvangers en de samenwerkingspartners. Zo zijn we betrouwbaar voor al onze partners. Het vaste team
van Present Terneuzen is daarbij erg belangrijk.

4.1 Relaties
Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft de toezegging gedaan om Present Terneuzen met een bedrag te ondersteunen. We
zijn blij met deze steun. Het geeft stabiliteit aan de organisatie. Met woningcorporatie Clavis lopen de gesprekken nog.
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Uitgaven
Directe projectkosten
Kantoorkosten
Promotie, fondsenwerving
Organisatiekosten
Loonkosten
Overige personeelskosten
Totale kosten

Begroting

Exploitatie

2.500
3.225
2.250
7.010
16.500
3.250

2.312
860
402
4.201
18.042
1.989
34.735

27.806

Inkomsten
Fondsen
Bedrijven, kerken en particulieren
Woningcorporaties
Lokale fondsen
Projectsponsoring
Jong Present
Totale inkomsten

Resultaat
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17.500
5.000
5.000
5.000
2.500
-

17.500
4.062
2.500
2.500
870
35.000

27.432

265

-374

In september 2018 was Present aanwezig bij
de vrijwilligersmarkt aan de Hogeschool
Zeeland in Vlissingen. Daarbij gaven 6 zich
studenten op. Zij oriënteren zich in het
werkveld en doen ervaringen op.
Koffiedrinken met de bewoners van de
Amberboomstraat (Tragel), meehelpen bij een
speurtocht met kinderen in de Blide (SVRZ) of
een woning verven voor een mevrouw.
Deze mevrouw is erg dankbaar met de
aangeboden hulp van de studenten. Zij kan
nadat ook haar laminaat vloer gelegd is door
een andere groep, een nieuwe start maken
met haar twee jonge kinderen na een roerige
tijd!
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5. Vooruitblik 2019
Maatschappelijke Diensttijd: Jong Present
Sinds afgelopen najaar is Stichting Present Terneuzen proeftuin voor de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren, die de rijksoverheid wil
instellen. Tijdens de maatschappelijke diensttijd geven jongeren hun handen en tijd voor een ander en leveren zo een bijdrage aan de
samenleving. In 2019 zal er 1 trainee zich enthousiast inzetten voor Present Terneuzen. De jongere leert door dit traineeship diverse kanten van
de samenleving en de daarbij behorende problematiek kennen, in de gemeente Terneuzen. Het traineeship duurt een half jaar en bevordert
talentontwikkeling.

Bedrijven
Stichting Present Terneuzen wil komend jaar bedrijven helpen om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Bedrijven
kunnen zich op verschillende manieren verbinden aan Present Terneuzen, als active of als funding partner. Als active partner enthousiasmeert
u uw medewerkers om 1 of meerdere projecten uit te voeren. Als funding partner kunt u jaarlijks financieel bijdragen. Door met ons samen te
werken heeft u ook meteen toegang tot ons netwerk van betrokken mensen binnen maatschappelijke organisaties die de gemeente Terneuzen
een warm hart toedragen.
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In de media was Present zichtbaar. Artikeltjes in
Streekbeeld, durpsblad, Sigma Personeelsdiensten en
bewonersblad woningcorporatie Woongoed ZeeuwsVlaanderen.
Present Terneuzen is in 2018 onder de aandacht
gebracht en daarmee op de kaart gezet!

6. Dank
Onze dank gaat uit naar iedereen die zich in 2018 via Present Terneuzen heeft ingezet. Samen hebben groepen vrijwilligers, van jong tot oud, het
verschil gemaakt en er is warmte gedeeld onder hen die het goed kunnen gebruiken.
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 inwoners van de gemeente Terneuzen een hart onder de riem te steken en
de helpende hand te bieden.
Dank voor alle bijdragen zowel persoonlijk, als van fondsen en via giften van kerkelijke instanties. Daarnaast ontvingen we een bijdrage via de
Rabo-clubkas campagne.
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 inwoners van de gemeente Terneuzen. 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.
Present Terneuzen blijft doen waar ze goed in is: het matchen van groepen vrijwilligers aan kwetsbare mensen in sociaal isolement voor inwoners
van de gemeente Terneuzen. Present wil een beweging op gang brengen, waarbij omzien naar elkaar steeds meer vanzelfsprekend is.
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