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Voorwoord  
 
We kunnen terugkijken op een bijzonder goed jaar voor Stichting 
Present Terneuzen. We hebben 406 vrijwilligers bereid gevonden om 
samen 57 projecten uit te voeren en 3 extra acties, en we organiseerden 
een lezing over eenzaamheid voor onze netwerkpartners.  Daarmee 
hebben we een groot aantal kwetsbare mensen uit onze stad geholpen 
en een onvergetelijke dag bezorgd. Daarnaast hebben 2 trainees een 
traject Maatschappelijke Diensttijd bij ons gevolgd, een pilotproject 
vanuit de Rijksoverheid. Het is mooi om te zien dat veel inwoners van 
de gemeente Terneuzen omzien naar arme, zieke en eenzame mensen 
in hun stad en ontdekken hoe verbindend het is samen vrijwilligerswerk 
te doen.  
Wij willen alle hulpverleners, vrijwilligersgroepen, bedrijven en 
organisaties daarvoor hartelijk danken. Wij blijven enthousiast en 
creatief op zoek naar kansen om die beweging groter te maken.  
 
Namens het bestuur van Stichting Present Terneuzen,  
 
Voorzitter Ralph van Dijk 
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FLEXERS 

Stichting Present zet groepen 

vrijwilligers in bij mensen die 

juist de inzet van een groep 

goed kunnen gebruiken. Als je 
je als individu wilt aanmelden 
voor onze projecten kun je 

ingedeeld worden als flexer. De 
flexers bij elkaar vormen 
groepen die zich meerdere 
keren per jaar als groep 

inzetten op diverse projecten. 

In verschillende 

groepssamenstellingen zetten 

ze zich in op verschillende 
plekken voor mensen die wel 

wat hulp kunnen gebruiken. In 

2019 werden er 5 projecten 
door flexers uitgevoerd.  
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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. 
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.  
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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.  
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 2019 hebben zo’n 43.500 vrijwilligers zich ingezet in ruim 8.000 projecten. 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 2019     

 
2.1 Projecten  
Elk jaar maken we een groei door. In 2019 is er bij Present Terneuzen meer werk verzet dan het jaar daarvoor.  Er zijn dit jaar 57 projecten 
begeleid en hieraan hebben 406 vrijwilligers deelgenomen. De doelstelling voor 2019 om invulling te geven aan 55 projecten ten dienste van de 
Terneuzens samenleving is hiermee gehaald. Bij 27 projecten waren dat projecten waarbij kwetsbare mensen in isolement een steuntje in de rug 
hebben gekregen van andere mensen op praktische wijze. Bij 30 sociale projecten stond de ontmoeting centraal. Unieke en afgebakende 
projecten. Veel nieuwe groepen vrijwilligers wisten Present te vinden. Daarnaast deden wij 3 extra acties. Rond de zomervakantie brachten we 
22 zomertassen gevuld met speelgoed, tegoedbonnen en buitenspeelgoed bij adressen die aangemeld werden. Tijdens de kerstperiode 
koppelden we kerstengelen aan 27 adressen. Deze kerstengelen waren een lichtpuntje in de donkere periode rondom kerst. Daarnaast kregen 
we 55 kerstpakketten van Dow om te bezorgen bij mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Op pagina 10 is een factsheet met de 
kerncijfers van 2019. 

 
2.2 Verdeling en herkomst vrijwilligers 
2.2.1 Bedrijven 
In oktober organiseerden we voor het eerst een personeelsdag. 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stak de handen uit de mouwen met 60 
personeelsleden. In het interview op pagina 14 is te lezen wat de 
maatschappelijke impact is van een dergelijke actie.  
 

2.2.2 Rotary Terneuzen 
Afgelopen jaar heeft Rotary Terneuzen zich 2 maal ingezet met in 
totaal 26 Rotarians. Zij verbinden zich met hun jaarlijkse actie aan de 
Molenhof in Zaamslag. In mei verzorgden zij een aspergemaaltijd voor 
60 cliënten van de Molenhof, voor een groot gedeelte gesponsord 
door lokale ondernemers. En in december waren ze Present bij de 
Dickensmaaltijd in de Molenhof en verzorgden zij de hapjes en een 
goodiebag voor alle cliënten van de Molenhof.  
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2.3 Zorgpartners Aan-z en Clavis tekenen samenwerkingsovereenkomst 
De belangrijkste netwerkpartners voor Present Terneuzen zijn de Maatschappelijke Organisaties, oftewel zorgpartners. Zij zien het belang steeds meer van 
de inzet van een groep vrijwilligers. Dat resulteerde in 2019 dat Aan-z en Clavis een samenwerkingsovereenkomst tekenden.  De hulpverleners van deze 
organisaties komen bij de client thuis en zien de hulpvraag achter de voordeur. De zorgpartners 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 Aan-z verleent, nl. één op één. Zo kan Present gezien worden als toegevoegde waarde: een groep wordt éénmalig ingezet. Met meerdere zorgpartners 
zijn we in gesprek om een samenwerking aan te gaan.  
 

2.3.1 Clavis 
Op 25 april ondertekenden Clavis en Stichting Present een samenwerkingsovereenkomst met een proef voor een jaar. Na het proefjaar wordt bekeken of de 
samenwerking voortgezet wordt. De start van de samenwerking is in ieder geval succesvol, zie pagina 6 voor een mooie reactie van de hulpontvanger 
waarvan de verhuizing in samenwerking met Clavis en Stichting Het Steunpunt Terneuzen werd uitgevoerd. In 2019 realiseerden we 9 projecten bij huurders 
van Clavis. De hulpaanvragen varieerden van behangen, verhuizen, verven, tuinieren en hulp bij het afvoeren naar de stort. Totaal werden 40 vrijwilligers in 
164 vrijwilligersuren ingezet.  
 

2.3.2 Aan-z  
Aan-z en Present gaan samenwerken in de gemeente Terneuzen. Daar waar mogelijk kan er een beroep worden gedaan op elkaars vrijwilligers en expertise. 
In 2019 realiseerden we 10 praktische projecten die aangemeld werden vanuit aan-z succesvol.  Daarbij werden groepen o.a. ingezet voor schilderen; 
tuinieren; schoonmaken; klussen en verhuizen. Totaal werden er 44 vrijwilligers in 203 vrijwilligersuren ingezet. Daarnaast kregen 12 gezinnen aangemeld 
via aan-z een zomertas; 6 adressen werden aan kerstengelen gekoppeld en 27 adressen werden aangemeld waarbij Present een kerstpakket aanbood. 
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PARTNERCERTIFICAAT 

Directeur Ruben Karel van Clavis: 
“Clavis investeert in de leefbaarheid 

van wijken en kernen. Wij vinden het 

belangrijk, dat onze huurders prettig 

wonen. Door een samenwerking met 
Present aan te gaan leveren wij een 
bijdrage hieraan. Vrijwilligers van 

stichting Present leveren net dat stukje 

extra op het gebied van welzijn en 
leefbaarheid voor mensen die dit op 
dat moment nodig hebben. We hopen 

deze samenwerking verder uit te 

bouwen. Nieuwe vrijwilligers zijn 

welkom, zodat er nog meer mensen 
geholpen kunnen worden”. 

 

Op 25 april  ondertekenden dhr. Ruben 

Karel (directeur-bestuurder Clavis) en 
Frank Kolijn (penningmeester Present 
Terneuzen) een partnercertificaat.  
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3. Maatschappelijk betrokken ondernemen 
 
Steeds meer bedrijven willen hun maatschappelijk betrokken ondernemen vorm geven. En daarmee van betekenis zijn voor de gemeente Terneuzen. 
Stichting Present Terneuzen helpt daarbij om maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Daarbij biedt Present een ontmoeting met het 
kwetsbare en vaak onzichtbare deel van de samenleving. 
Door met Present samen te werken, hebben bedrijven meteen toegang tot ons netwerk van betrokken mensen binnen maatschappelijke organisaties die de 
gemeente Terneuzen een warm hart toedragen. 
Bedrijven kunnen zich op verschillende manieren verbinden aan Present Terneuzen: als active of funding partner. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAN WESTEN 

Van Westen mannenmode draagt 

Present Terneuzen een warm hart toe 

en ondersteunt dit initiatief met een 
bijdrage, daarvoor ondertekenden 
Johan van Westen en Carine Bentveld 
een partnercertificaat.  
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4. De mensen van Present 
 
De organisatie van Stichting Present Terneuzen bestaat uit een onbezoldigd bestuur, operationeel team en 1 betaalde coördinator.  

 
4.1. Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur uit Ralph van Dijk, Gerry Loof (secretaris), Frank Kolijn (penningmeester), Patrick Dobbelaar (algemeen bestuurslid) en Anita 
Simons (algemeen bestuurslid). Begin oktober trad Gert Post toe als algemeen lid van het bestuur.  

 
4.2. 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 

 
4.3. Coördinator  
Sinds januari 2017 heeft Carine Bentveld de algemene coördinatie. Zij heeft per januari 2019 een dienstverband van 16 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.  

 
4.4. Vrijwilligersmanagment 
4.4.1 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 en Riny Dees. 
Fotografen   Foto’s zijn onmisbaar om de verhalen van de projecten te kunnen vertellen. Riny Dees maakt prachtige foto’s van de presentdagen.  
Webmaster In 2019 werd het operationele team uitgebreid met Gijs Dees. Hij neemt het beheer van de website en de uitingen via de 

nieuwsbrief als taak over Carine.  
Jong Present Per 1 juli 2019 is Nynke Pijpelink voor een half jaar bij Present Terneuzen als projectleider aan de slag geweest. In september kwam 

daar Maik Verpoorte nog bij. Samen zetten zij de projecten voor de 12 HZ studenten op.  
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4.4.2 Inzet groepen vrijwilligers 
Flexers  Hoewel Present zich richt op eenmalige inzet, melden zich regelmatig vrijwilligers die vaker per jaar een project willen oppakken. 

Inmiddels is de flex groep uitgebreid tot zo’n 20 mensen die zich in zetten in projecten. In 2019 werden er 5 projecten uitgevoerd. 
Daarnaast werden enkelen ingezet om kerstpakketten te verspreiden.  

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.  

 
 

 
 
 

 

SAMENWERKING AAN-Z 

Op 1 oktober werd een project gerealiseerd om de 

samenwerking tussen aan-z en Present eerder in 

2019  ondertekend, te bekrachtigen. Wethouder 

Jurgen Vervaet was hierbij aanwezig. Samen met 

voorzitter van Present, Ralph van Dijk haalde hij 

een uit de kluiten gewassen Pampus uit de tuin. 

Aansluitend werden er nog een aantal klusjes 

uitgevoerd. Van het samen koffie drinken genoot 

de bewoonster zichtbaar: "Ik heb in tijden niet 

zo’n volle kamer met visite gehad". We lieten een 

dankbare mevrouw achter, blij met deze hulp. 
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4. Jaarrekening 2019 
 
In onderstaande overzicht geven wij u de verkorte balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019. Inmiddels ligt er een basis 
waarop we verder het voortbestaan van Stichting Present Terneuzen kunnen bouwen. Het komende jaar vallen de startsubsidies weg. Dat wordt een 
spannend jaar met nieuwe kansen die er zich voordoen, zoals het maatschappelijk betrokken ondernemen voor bedrijven. 
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.  
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5. Ervaringsverhaal  
 
Er is iets in gang gezet 
 
We ontmoeten Jaap bij hem thuis. In zijn gezellige woning ontvangt hij ons gastvrij. We praten over koetjes en kalfjes, over zijn vrijwilligerswerk bij Stichting 

Landschapsbeheer Zeeland. Met passie vertelt hij over de liefde voor de natuur, over snoeiwerk en zijn fascinatie voor knotwilgen.  

 

Jaap (54) vertelt over ons iets over zijn leven. Sinds vijf jaar is hij gescheiden en dat was het begin van een neergaande spiraal. Vervolgens verloor hij zijn baan en kwam 

hij in de ziektewet terecht. Gelukkig kwam Jaap in contact met het maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Maartje, begeleider van het Leger des Heils, geeft hem 

advies en ondersteunt waar nodig op praktisch en psychisch gebied.  

 

regelmaat en structuur 

“Met Maartje heb ik het goed getroffen”, zegt Jaap. “Er is een hele goede klik en die positieve wisselwerking heeft een goede invloed op mij en mijn situatie.” Maartje 

zorgt voor regelmaat en structuur in het dagelijkse leven van Jaap. Zij komt ook met het idee om het huis van Jaap eens een grote opruim- en schoonmaakbeurt te 

geven, samen met vrijwilligers van stichting Present Terneuzen. Voordat de groep vrijwilligers komt, gaat Jaap met Maartje eerst een grote opruimactie houden. 

Overbodige spulletjes worden door Jaap en Maartje uit de woonkamer gehaald. Dat geeft het al een veel gezelligere sfeer. 

 

gezellig koffiedrinken, met verse koeken 

De dag zelf in oktober 2019. Jaap heeft een goede voorraad schoonmaakspullen in huis gehaald, sponsen en zemen. Genoeg voor iedereen. Een team van Stichting 

Woongoed komt het huis een fikse schoonmaakbeurt geven, stofzuigen, keuken soppen, kastjes geleegd en ramen gezeemd. Jaap is blij. Maar waar hij met het meeste 

plezier op terugkijkt, is het contact met de mensen. En het gezellig koffiedrinken, met verse koeken. De vrijwilligers waren heel geïnteresseerd in Jaap en zijn 

vrijwilligerswerk. Jaap: “Het was een geweldige ochtend voor mij, dit was echt een stap in de goede richting. Natuurlijk ook fijn dat alle troep afgevoerd werd naar de 

stort.” Hij voegt eraan toe: “Het was goed dat ze er waren, maar ook weer prima dat ze weer gingen. Het was best een stap om zomaar mensen in je huis te laten en dat 

ze aan je spullen zitten.” Achteraf is er ook een gesprek geweest om te vragen hoe iedereen het ervaren heeft en of de ochtend aan de verwachting had voldaan.  

 

In november 2019 komt er nog een groep vrouwen uit de ‘flex-groep’ van Present een middag werken. “Je merkt dat je situatie geleidelijk weer aan het verbeteren is,” 

blikt Jaap terug. “Een opgeruimd huis heeft ook invloed op je gedachten en gevoelens, daar komt ook dan steeds meer orde en structuur in.”  

 

zelf aan de slag 

“Het bijhouden is nu een stuk gemakkelijker, nu er een hele goede basis is,” aldus Jaap. Hij vervolgt: “Naast het bijhouden ben ik nu zelf ook aan de slag gegaan, zo ben 

ik nu op de eerste etage begonnen en ga ik kamer voor kamer aanpakken. En straks in het voorjaar ga ik een start maken met de tuin en het schuurtje. Het heeft me 

aangespoord, ik heb genoeg van het uitstellen.” 
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6. Vooruitblik 2020 
 
Het ultieme doel in 2020 van Stichting Present Terneuzen is dat groepen vrijwilligers ervaren dat het leuk is om je vrijwillig voor een ander in te zetten en 
dat de behoefte ontstaat dat vaker te doen. De weg naar Present Terneuzen moet daarbij als vanzelfsprekend worden gevonden waar het gaat om vraag en 
aanbod van en naar inzet van groepen vrijwilligers.  
 
Maatschappelijke organisaties zijn samenwerkingspartners en binnen de gemeente wordt ervaren dat inzet van groepen vrijwilligers van Present het 
verschil maken door het gat op te vullen tussen beroeps- en mantelzorginzet. 
De ambitie is om het komende jaar licht te groeien naar 80 projecten in 2020. Daarbij zijn we afhankelijk van voldoende beschikbaarheid van groepen 
vrijwilligers die ingezet kunnen worden. Bovendien moet alles goed te organiseren zijn, en moet er voldoende financiële dekking zijn. 
 
Om alles goed uit te kunnen voeren worden de coördinatie werkzaamheden uitgebreid; waarbij er 2 vrijwillige projectcoördinatoren voor elk circa 4 uur per 
week worden aangetrokken.  
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7. Dank 

 
Onze dank gaat uit naar iedereen die zich in 2019 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, bedrijven 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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