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Visie
Een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

ONTMOETINGEN SOEST
Vanuit bovenstaande missie en visie heeft Present Soest in 2017 44 ontmoetingen georganiseerd.
Hierdoor zijn 246 vrijwilligers via 20 verschillende hulp- of zorgorganisaties in contact gekomen met Soester burgers in een
kwetsbare positie. We kunnen de verschillende ontmoetingen onderverdelen in sociale projecten, praktische projecten en
trajecten.
Sociale projecten vinden vaak plaats bij woonlocaties waar specifieke zorg geboden wordt aan mensen met een beperking of
ouderen. Praktische projecten worden meestal gedaan bij mensen thuis, ‘achter de voordeur’. Het gaat hier altijd om mensen
die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of sociaal isolement. Onder trajecten verstaan we projecten die
een langere periode duren waarin er meerdere ontmoetingen zijn, zoals Gezin in de Buurt.
Grafiek 2017-1 geeft de verdeling tussen deze verschillende soorten ontmoetingen weer voor 2017.
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EFFECCTEN

Korte termijn
1.

In 40 eenmalige ontmoetingen (sociaal en praktisch) hebben groepen vrijwilligers concrete hulp geboden.
Grafiek 2017-2 laat zien wat de vrijwilligers aan activiteiten en/of werkzaamheden hebben ondernomen.
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Lange termijn
2.

In 4 ontmoetingen hebben vrijwilligers een langere periode klaargestaan voor anderen. Drie gezinnen hebben een tijd
opgetrokken met een ander gezin dat zelf op dat moment weinig beroep kon doen op een netwerk dat hen kon
ondersteunen met problemen in de gezinsdynamiek. De vierde ontmoeting over een langere periode betrof een
vrijwilliger die regelmatig contact heeft gehad met een leeftijdsgenoot die te maken had met psychiatrische
problematiek en veel tegenslag in zijn leven.

3.

Bij mensen waar een Presentproject is gedaan, horen we vaak terug van de hulpverlener of hulpontvanger zelf dat het
bij hen iets in beweging heeft gebracht. Een klus is geklaard, maar mensen hebben zich ook gezien en gehoord gevoeld
en kregen hierdoor wat meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Ook gaf het mensen weer ruimte, energie en
motivatie om zelf dingen op te gaan pakken of verder te gaan waar de vrijwilligers zijn gestopt.
Vrijwilligers ontdekken hoe ze voor een ander van betekenis kunnen zijn door hun eigen talenten en mogelijkheden in
te zetten. Dit stimuleert tot meer vrijwillige inzet, via eigen netwerken, bestaande organisaties of Present.
In ons jaarbeeld vertellen vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers hun ervaringen in beeld en tekst.

4.

Present Soest heeft in de periode juli 2016 t/m december 2017 in opdracht van de gemeente Soest de pilot
‘Specialisatie Informele Zorg’ uitgevoerd. In deze periode is in de voorbereiding van projecten met zorg- en
welzijnsorganisaties expliciet aandacht besteed aan wat zij kunnen doen om vrijwilligers die via Present binnenkomen
te informeren over de behoefte aan vrijwilligers binnen hun organisatie en om hen te ‘verleiden’ om vaker te komen.
Dit is specifiek gedaan bij kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een psychiatrische achtergrond,
kinderen/jongeren met een meervoudige beperking en mensen met dementie, waarvoor het moeilijker is om
vrijwilligers te vinden.

Present Soest Inhoudelijk Jaarverslag 2017
In de pilotperiode zijn ruim 100 mensen via projecten van Present, vaak voor het eerst, in contact gekomen met
mensen uit een kwetsbare doelgroep.
We weten dat er daarna nog 11 vervolgontmoetingen zijn geweest, waarbij 8 vrijwilligers zich daarna langduriger
hebben verbonden aan een organisatie of instelling. We vermoeden dat er in meerdere gevallen contact is blijven
bestaan, maar dat horen we niet altijd terug en het effect is er soms pas na wat langere tijd.
WIE ONTMOETTEN ELKAAR?
→ DE VRIJWILLIGERS
Present gaat uit van de bereidheid van mensen om iets voor een ander te doen. In Soest doen mensen dat al op heel veel
verschillende manieren. Present zoekt wegen om steeds meer mensen mee te nemen in die beweging. Hiertoe bouwen we aan
een netwerk in de kerken. Vanuit dit netwerk bereiken we andere netwerken waarin mensen actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan
werk, school, verenigingen, buurtnetwerken. Ook in 2017 kwam het merendeel van de groepen (33) vanuit de kerken in Soest
en soms uit de regio. De overige groepen (9) kwamen o.a. bij ons omdat ze via lokale of sociale media van ons hadden gehoord
of naar ons waren doorverwezen. Er deden in 2017 ook 2 groepen vanuit bedrijven mee
Er zijn 10 flexers die op oproepbasis ingezet kunnen worden voor projecten op korte termijn.
Present heeft in 2017 twee keer een Soest-brede Diaconale Doe Dag georganiseerd in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Soest; op 1 april en 28 oktober. Het aantal deelnemers aan deze dagen (ruim 120 ) was nog nooit zo hoog en de Doe
Dag trekt nu ook mensen van buiten de kerken.
In totaal deden er in 2017 246 vrijwilligers mee aan een Presentproject.
Grafiek 2017-3 laat de verdeling per leeftijdscategorie zien.
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→ DE HULPONTVANGERS
Present organiseert alle ontmoetingen via maatschappelijke organisaties die vanuit hun professie mensen in kwetsbare posities
bijstaan. De inzet van een groep vrijwilligers komt via dit netwerk terecht bij hele verschillende doelgroepen.
Grafiek 2017-4 laat zien in welke verhoudingen verschillende doelgroepen in 2017 verrast werden met de betrokkenheid van de
vrijwilligers.

Geholpen doelgroepen

3 x gezinnen met diverse vraagstukken
3 x kinderen
6 x kinderen/jongeren met een meervoudige beperking
14 x ouderen (met dementie)
6 x volwassenen met een psychiatrische beperking
3 x volwassenen met een verstandelijke beperking
9 x overige hulpvragers
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→ DE HULPVERLENERS
De hulpverleners die via Present in 2017 vrijwilligers aan hun cliënten konden verbinden, zijn werkzaam bij de volgende
organisaties:
Amerpoort Soest ( ambulant en woonlocaties) I Beweging 3.0 I Humanitas DMH l Jeugdteam Soest I Ketenzorg Dementie Soest l
King Arthur groep I Kwintes (ambulant en woonlocaties) I Leger des Heils I Lyvore (Soest en Soesterberg) I MEE UGV l
Professionals in NAH l Reinaerde l Samen Veilig I Sociaal team Soest I Stichting Balans I Welzin
Present Soest is een netwerkorganisatie. Door deelname aan diverse netwerken en overleggen, zoals het Netwerk Vrijwillige
Thuishulp, het Charme offensief en de POWER Beursvloer zijn de lijnen kort en weten steeds meer hulpverleners Present Soest
te vinden.
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PRESENT SOEST
OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2017


Deelname landelijke Presentdagen



Afscheid Marianne Unkel (coördinator Present Soest tot december 2016) in de Kleine Melm op 24 januari 2017
We kijken terug op een goedbezochte bijeenkomst. Diverse Soester organisaties waren vertegenwoordigd en konden
afscheid nemen van Marianne Unkel en tegelijk kennis maken met de nieuwe coördinator Carolien Froentjes.



Etentje met werkgroepleden, projectvrijwilligers en bestuur
Een waarderingssubsidie van de gemeente Soest maakte het mogelijk om te gaan eten bij het DLC Café. Een uiting van
dankbaarheid aan de vrijwillige betrokkenheid van deze Soester inwoners.



Deelname Netwerk Vrijwillige Thuishulp, twee keer per jaar in het gemeentehuis
Op 3 oktober zijn in deze groep de resultaten gepresenteerd van de pilot ‘Inzet vrijwilligers voor ‘moeilijke doelgroepen’.



Deelname bijeenkomst vrijwilligersbeleid gemeente Soest



Deelname met een kraam op de Burendag in Overhees



Aanbod gratis workshop Present Soest in de ‘Week van de opvoeding’
Onderwerp: ‘Vrijwilligerswerk met je gezin’.
PR voor Gezin in de Buurt. Inhoud workshop blijft bruikbaar.



Deelname workshop bij Balans over fondsenwerving



Deelname aan Business Event ‘Soest Netwerkt’
Doel: netwerken, contacten leggen en bekendheid Present vergroten.

WERKGROEP SOEST
Medewerkers: Carolien Froentjes (coördinator), Ina van Zwol, Karin van der Valk (vanuit Present Amersfoort)
Vrijwilligers: Jacqueline Niezink, Hans Guido Rietkerk
Namens bestuur: Arnoud Meeder
De werkgroep ondersteunt de coördinator (0,2 fte). De coördinator verzorgt de contacten met het netwerk in Soest en verbindt
de groepen aan passende hulpvragen. De werkgroep denkt en werkt mee op het gebied van communicatie (waaronder
bijhouden van de Facebookpagina en 4 x per jaar uitgave van een nieuwsbrief), financiën, nieuwe concepten en vergroten
bekend Present in Soest. Coördinator, vrijwilligers en bestuurder wonen allen in Soest.
PROJECTVRIJWILLIGERS
Wim Harrijvan, Wouter Niezink, Annette van Schadewijk (t/m september), Guus Kniest (Doedagen), Gert Bouwman (Doedagen)
en Bouke Froentjes
Projectvrijwilligers begeleiden de ontmoetingen en gaan mee met de voorbereidende projectbezoeken.
KANTOORVRIJWILLIGER
René Unkel ondersteunt Present Soest met ICT-vraagstukken.
FOTOGRAFEN
Anthea van den Berg en Karel Krop maken foto’s tijdens de Doe Dagen die gebruikt worden om het werk van Present Soest in
beeld te brengen (o.a. in het jaarbeeld 2017).
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ACHTERGROND
ANBI
Stichting Present Soest is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift is fiscaal aftrekbaar.
Bestuur (onbezoldigd)
Anthea van den Berg-Koopman (tot november 2017) | Jan-Willem van Bruggen (tot mei 2017)| Patrick Donath
Peter van Duinen | Arnoud Meeder l Henny van Silfhout (vanaf november 2017)
Comité van aanbeveling
Jan Hoogland, lector vormend onderwijs VIAA | Jan Huygen, plattelandsondernemer Eemlandhoeve/filosoof | Kees Lugten,
ondernemer | Marnix Niemeijer, initiatiefnemer Micha Nederland, voorzitter LVGS | Klaas-Jan Rodenburg, directeur Landelijk
Steunpunt Rouw | Bas van der Veldt, CEO AFAS |
Stichting Present Soest
info@presentsoest.nl | carolien.froentjes@presentsoest.nl | 06 28220277
www.presentsoest.nl | www.facebook.com/PresentSoest
NL08 RABO 0160 3270 40 | KvK regio Gooi- en Eemland nummer 51516977
Postadres
Postbus 2145
3800 CC Amersfoort

Present Soest maakt als zelfstandige stichting onderdeel uit van een landelijk netwerk van ruim 80 lokale Stichtingen Present
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