
Betrokken ondernemen 
met Stichting Present Terneuzen



Handen uit de mouwen
Present Terneuzen bemiddelt tussen groepen 
vrijwilligers en mensen die hulp kunnen gebruiken. 
Dat kan bijvoorbeeld het schoonmaken van een tuin 
zijn, of het opruimen van een garage. 



Betrokken ondernemen 
Wat kan Present Terneuzen betekenen?



Word sociaal aandeelhouder
Participeer in Stichting Present Terneuzen 



Word onze partner 
Dat kan op verschillende manieren

21 ACTIVE PARTNER FUNDING PARTNER



Praktische projecten
In overleg bespreken we de wensen die het team
heeft t.a.v. de uit te voeren projecten. Dat kan lekker 
praktisch zijn, zoals schilderen of behangen. 



Active partner
Jaarlijks één of meerdere projecten met team of afdeling:

650,- per jaar 1.200,- per jaar1
project

2
projecten



Funding partner
Jaarlijkse financiële bijdrage:

1.000,- per jaar 500,- per jaar 250,- per jaar

GOUD ZILVER BRONS



Praktische projecten
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.



Waarom partner worden
Voeg waarde toe aan bedrijf en maatschappij

U onderscheidt zich van de concurrentie

U breidt uw netwerk uit en doet u nieuwe ervaringen op

U kunt voldoen aan de social return verplichtingen bij aanbestedingen



En meer...
Laat in de praktijk zien wat u belangrijk vindt

U motiveert uw medewerkers, doordat ze een een maatschappelijke bijdrage 
kunnen leveren
U werkt aan teambuilding en het verbeteren van de samenwerking

U versterkt uw imago en relatie met uw locale omgeving

U sluit aan bij de huidige maatschappelijke normen en waarden

Medewerkers kunnen hun competenties ontwikkelen, door nieuwe 
leerervaring die ze opdoen



Social return on investment
Voor wat hoort wat

Publiciteit: vermelding op onze website, Facebookpagina, nieuwsbrief en 
Jaarverslag
Rondom uitvoering van project in overleg een persbericht en na afloop een 
certificaat van deelname
Organisatie en bemiddeling bij een maatschappelijk project (of twee) 



Hebben we een deal?
Let’s connect

Stichting Present Terneuzen
Postadres: Rodenbachstraat 17 
4532 CX Terneuzen

info@presentterneuzen.nl
www.presentterneuzen.nl

Patrick Dobbelaar
06-24 54 70 60 



Get social
Er is veel behoefte aan gezelligheid in de 
samenleving. Gewoon gezellig koffiedrinken, een
eindje wandelen, een spelletje. Aandacht geven doet
wonderen. 




