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Voorwoord 

Hierbij vindt u het jaarverslag 2019 van 
Stichting Present Hollands Kroon. We kunnen 
gerust zeggen dat we een bewogen jaar achter 
de rug hebben, waarbij we veel hebben kunnen 
betekenen voor onze medemens. 

We hebben met verdriet kennis genomen van 
het overlijden van onze oud-voorzitter en 
bestuurslid Jan Anker. We denken met 
bewondering terug aan een dierbare, sociaal 
bevlogen en betrokken man. 

We hebben weer veel projecten kunnen 
realiseren, met dank aan onze sponsoren. 
Verder in dit jaarverslag worden ze met name 
genoemd. 

Dank voor het werk van Anja Kempeneers en 
Linda Biersteker, die steeds meer uren voor haar 
rekening heeft genomen. In het vorige 
jaarverslag noemde ik al het werk van Jong 
Present: fijn om te zien dat jongeren de weg 
weten te vinden naar Stichting Present. 

In augustus hebben we als bestuur de knoop 
doorgehakt om de activiteiten van het Arker 
Boetje over te gaan nemen. Dit zal plaats 
vinden per 1 januari 2020. 

We zijn blij met alle vrijwilligers, maar kunnen 
nog veel meer werk verzetten als er meer bij 
komen! 

Veel leesplezier! 

Piet Groen 
Voorzitter Present Hollands Kroon 
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1. Over Stichting Present 

1.1 Doelstelling 

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 (hulpverlenings-
organisaties, van gemeenten tot zorginstellingen 
en woningcorporaties) die daarmee geholpen 
kunnen worden. 

1.2 Doelgroepen 

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 en groepen vrienden, buurtgenoten 
of gezinsleden. Zij zetten zich in voor anderen 
met een hulpvraag die problemen hebben op het 
gebied van financiën, gezondheid en/of netwerk. 
In de praktijk betreft dat met name ouderen, 
langdurig werklozen, etnische minderheden, 
chronisch zieken, mensen met een 
verstandelijke beperking of psychische 
problemen, alleenstaande ouders, ex-
gedetineerden en dak- en thuislozen.  
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De formule heeft de volgende kenmerken: 

• Het aanbod van burgers die zich willen inzetten 

is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: wat heb 
jij de samenleving te bieden en wanneer kun je 
tijd beschikbaar stellen? 

• Dat aanbod brengt Present onder de aandacht 

van maatschappelijke organisaties die werken 
op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij 
kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt 
daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige 
inzet − met een eigen unieke kwaliteit − vult het 
werk van professionals aan en versterkt dat.   

• Present werkt met een plaatselijk team 

aangestuurd door een professionele coördinator. 
Het team begeleidt groepen bij hun inzet en 
bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid.  

• Het effect van Present is het grootst als de 

formule plaatselijk gedragen en ingebed is. 
Present Hollands Kroon onderhoudt relaties met 
kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen, woningcorporaties, 
et cetera.  

1.3 De Present-formule 

Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels 
tijdens eenmalige hulpprojecten in voor 
mensen die hulp nodig hebben. Deze cliënten 
worden al begeleid door een maatschappelijke 
organisatie. De betrokken hulpverlener wordt 
actief bij het project van de groep vrijwilligers 
betrokken.    

5 



 

Bij praktische projecten steken vrijwilligers de 

handen uit de mouwen bij iemand thuis. Denk 

aan opruimen en schoonmaken, schilderen en 

behangen, laminaat leggen, verhuizen of een 

tuin opknappen. 

Praktische projecten 
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1.4 De kracht van Present 

Waardevol verbinden | Present verbindt 

vrijwilligers met mensen die ze anders niet 

tegenkomen, waardoor waardevolle ontmoetingen 

mogelijk worden. De bewustwording die dit bij alle 

deelnemers oplevert is even waardevol als de 

geboden hulp. 

Vrijwillige energie benutten | Present verbindt het 
aanbod van vrijwilligers met de hulpvragen van 
maatschappelijke organisaties. In die volgorde. 
Door het aanbod van mensen centraal te stellen, 
kunnen diverse doelgroepen met verschillende 
achtergronden bereikt en geactiveerd worden.  

Samenspel met hulpverleners | In de 
samenwerking tussen Present en maatschappelijke 
organisaties schuilt een unieke kracht, die zich met 
nadruk bij projecten ‘achter de voordeur’ 
manifesteert. Met de interventie van Present 
ontstaat er ruimte en orde en kan er weer gewerkt 
worden aan nieuwe doelen. 

De kracht van samen | Het groepsgewijs werken 
maakt ondersteuning minder kwetsbaar dan een-
op-een-contacten. Het groepsverband biedt een 
lage drempel en zet mensen aan tot actieve  

 

solidariteit. Voor de groep vrijwilligers is het project 
een samenbindende ervaring. Dit zet vervolgens 
vaak weer iets in gang binnen het netwerk waar de 
groep deel van uitmaakt. 

Professioneel begeleiden | Het faciliteren van 
kwetsbare ontmoetingen vraagt om zorgvuldige 
begeleiding. We hechten waarde aan voorlichting 
aan en kennismaking met de groep vrijwilligers, 
een passende match met hulpvragen, 
locatiebezoek, projectvoorbereiding, begeleiding bij 
de uitvoering en evaluatie. 

Lokaal en landelijk draagvlak | Lokaal werkt 
Present samen met netwerken met een 
vrijwilligersaanbod, diverse maatschappelijke 
organisaties, politiek en bestuur. Landelijk vormt 
Present een netwerk van vele tientallen lokale 
stichtingen die elkaar inspireren en ondersteunen. 
Samen Present! 

Gedreven door waarden | Present wordt gedreven 
door waarden, niet door resultaten. Behalve 
‘omzien naar elkaar’ zijn ook gelijkwaardigheid, 
respect en wederkerigheid de waarden waarop 
Present haar handelen baseert. Present heeft een 
christelijke identiteit, maar iedereen die dezelfde 
waarden in praktijk wil brengen is welkom. 
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Present organiseert ook sociale activiteiten, zoals 

uitstapjes voor minima, digitale hulp voor ouderen 

en ontmoetingsdiners. Hierbij werken we vaak 

samen met andere welzijnsorganisaties of kerken. 

Foto: vrijwilligers Wieringer Ontmoetingsdiner 

Sociale projecten 
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2. Present Hollands Kroon in 2019 

2.1 De projecten 

Ook in het afgelopen jaar hebben we het effect van Present weer 

veelvuldig mogen ervaren! Genoeg vrijwilligers die zich willen 

inzetten voor de mensen die hulp kunnen gebruiken. Dit jaar was 

extra bijzonder omdat we het project Jong Present mochten 

uitvoeren. Met dit project konden we jongeren begeleiden in het 

vrijwilligerswerk en ontdekken van talenten. In totaal heeft Present 

Hollands Kroon 6 trainees gehad en nog 4 jonge vrijwilligers die via 

Jong Present met ons meeliepen. We hebben mooie projecten 

gedraaid en mogen zien dat ook de jeugd openstaat voor meer 

naar elkaar omzien. 

Linda Biersteker 

Coördinator 
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1360 uren 

374 vrijwilligers 

62 projecten 

28 
praktisch 

34 
sociaal 

STICHTING PRESENT 
HOLLANDS KROON 

2019 



 

2.2 Samenwerking 

We werkten in 2019 samen met: Altijd Zorg Aanwezig 

(AZA) ▪ Brijder Verslavingszorg ▪ De Jeugd- & Gezins-

beschermers ▪ Esdégé-Reigersdaal ▪ Gemeente Hollands 

Kroon ▪ GGD Hollands Noorden / GGD Vangnet en Advies 

▪ GGZ Noord-Holland-Noord ▪ Heemzorg ▪ Humanitas ▪ 

Incluzio ▪ Kerken in Hollands Kroon ▪ Omring ▪ Stichting 

Diaconie de Ark ▪ Trustee Bewind ▪ VluchtelingenWerk 

Noordwest-Nederland ▪ William Schrikker Groep ▪ Wonen 

Plus Welzijn ▪ Woningbouwvereniging Anna Paulowna ▪ 

Wooncompagnie ▪ Zorggroep Samen  

10 

Present Hollands Kroon heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Incluzio m.b.t. hulpprojecten voor 
cliënten. Present ontvangt hiervoor 
een financiële bijdrage. 

Ook met Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna en Wooncompagnie 
zijn overeenkomsten aangegaan. 
De financiële bijdragen die Present 
van de woningcorporaties ontvangt, 
worden gebruikt voor het 
voorbereiden en begeleiden van 
projecten voor individuele huurders. 
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2.3 Uitgelicht project: praktisch 

Vijfjarig jubileum | Present Hollands Kroon bestond 
dit jaar alweer vijf jaar. Het bestuur vierde dit jubileum 
door zelf de handen uit de mouwen te steken. Een 
praktische klus bij een meneer in Winkel, die hulp 
nodig had met het afbreken van een schuurtje en 
opruimen rondom het huis. Bestuurslid Pietie Voogd: 
"De cliënt was tevreden over het werk, het was weer 
overzichtelijk en opgeruimd. Als groep was het ook 
leuk om te doen. Je maakt elkaar op een heel andere 
manier mee dan tijdens vergaderingen. Iedereen 
vond het voor herhaling vatbaar."  

2.4 Uitgelicht project: sociaal 

Jong Present | Afgelopen jaar hebben we maandelijks 
de Elshof bezocht. Hier wonen dementerende ouderen 
samen in een prachtig verzorgingshuis. Samen met 
onze trainees bezochten we maandelijks op 
dinsdagavond deze ouderen. We dronken samen 
koffie en deden een spelletje. Bloedfanatiek waren de 
ouderen en trainees! Er werd veel gelachen met en om 
elkaar. We hopen weer met een nieuwe groep trainees 
deze avonden in te plannen.  

Lees meer over onze projecten op presenthollandskroon.nl 
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http://www.presenthollandskroon.nl
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2.5 Sponsoring 

Het werk van Present is alleen mogelijk, dankzij de (financiële) 
steun van mensen en organisaties.  

Wij bedanken onze sponsors: Accountantskantoor Silvis & Vos ▪ 
CAV Wieringermeer ▪ Eve & Lilith ▪ ICON Amsterdam ▪ Incluzio ▪ 
Kerkgenootschappen en diaconieën ▪ Kwekerij Siem Munster ▪ 
LMB Doornbos ▪ Oly Advies ▪ Particulieren ▪ Pius Stichting ▪ Pniel 
▪ Quiet fonds ▪ Rabobank ▪ R.T. Heinen ▪ Soroptimisten ▪ Stichting 
Wereldwinkel ▪ Titia Lont Coaching ▪ Wieringer Vrouwengroep 

 

 



 

3. De mensen van Present 

3.1 Bestuur 

Voorzitter: Piet Groen 
Penningmeester: Gerard Knoop 
Secretaris: Marian Kan-Jonkman 
Algemeen bestuursleden: Pietie Voogd & Titia Lont 

3.2 Team 

Algemeen coördinator: Anja de Jong-Kempeneers 
Projectcoördinator: Linda Biersteker 
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PR en Communicatie: Nienke Westra 
Webmaster: Jan Paul Doornbos 



 

4. Financieel overzicht 

Baten en lasten in 2019 

Baten 

Baten van particulieren 

Sponsorbijdragen 

Totaal inkomsten 

Lasten 

Personeelskosten 

Projectkosten / Taalcafé 

Lasten fondsverwerving 

Afschrijvingen 

Kantoorlasten 

Organisatielasten 

Beheer en administratie 

Totaal lasten 

Saldo van baten en lasten 

 

Banksaldo 31-12-2019: € 24.621 

€ 

9.500 

26.779 

36.279 

€ 

26.720 

1.000 

- 

- 

1.450 

2.500 

2.550 

 

  

Begroot 

€ 

8.564 

45.073 

53.637 

€ 

38.616 

1.033 

- 

149 

685 

2.524 

3.452 

46.459 

7.178 

 

  

Gerealiseerd 
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5. Vooruitblik op 2020 

In 2020 willen we natuurlijk doorgaan met onze projecten voor de 
doelgroep; zowel praktische projecten als projecten die gericht 
zijn op ontmoeting. 

Dit jaar richten we ons ook op het Boetje van Present, dat we 
sinds 1 januari 2020 hebben overgenomen van Stichting 
Diaconie de Ark. We hopen hiermee nog meer beweging op 
gang te zetten om naar elkaar om te zien. Hier nauw aan 
verbonden ligt het verhogen van de naamsbekendheid van het 
Boetje en Present in de gemeente Hollands Kroon. 

Verder hopen we de samenwerking met welzijnsorganisaties, 
kerken en bedrijven verder voort te zetten. We gaan uit van een 
jaar vol mooie en nieuwe ontwikkelingen! 
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Stichting Present Hollands Kroon 

Adres 

Brugstraat 35  

1775 BD Middenmeer  

Coördinator 

Linda Biersteker 

06 - 2715 4378 

info@presenthollandskroon.nl 

Bank: NL14 RABO 0142860433 

KvK: 59393122 

ANBI: 853457529 

www.presenthollandskroon.nl 

mailto:info@presenthollandskroon.nl
https://presenthollandskroon.nl

