Jaarverslag 2017
Na een haalbaarheidsonderzoek door een werkgroep is Stichting Present De Fryske Marren opgericht
bij notariële akte op 6 april 2017. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te

bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Na de oprichting is gestart met hulp van Present Nederland met Fondsenwerving om een financiële
basis te leggen voor het aanstellen van een betaalde coördinator.
We hebben van het Oranjefonds, het Kansfonds en het VSB fonds een positieve reactie ontvangen
zodat we konden starten. Ook hebben we een bijdrage ontvangen van het Iepen Mienskips Fûns
voor de opstartkosten en we mochten een bijdrage ontvangen van de diaconie van Sintjohannesga.
In augustus 2017 heeft een sollicitatieprocedure plaats gevonden en mevrouw Annelien Ellerman is
door het bestuur benoemd als coördinator van de stichting voor 12 uur per week.
Per 1 september 2017 is mevrouw Ellerman als coördinator aan de slag gegaan, waarbij tot 31
december 2017 een uitbreiding van 4 uur per week bekostigd kon worden uit het IMF.
De eerste maanden is vooral aandacht besteed aan het maken van afspraken, inwerken en scholing
van de coördinator. Tevens zijn door de coördinator allerlei contacten gelegd met organisaties in het
sociaal domein om Present De Fryske Marren te presenteren en bekendheid te geven aan het werk
van Present. Daarvoor zijn ook PR materialen aangeschaft en is materiaal ontwikkeld.
De coördinator heeft een aantal presentaties gegeven voor het werven van groepen vrijwilligers.
De officiële start werd verzorgd door het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente De Fryske Marren. Zij waren de eerste vrijwilligersgroep die aan de slag ging voor Present
De Fryske Marren. Deze start is gebruikt om publiciteit te krijgen zodat steeds meer mensen in De
Fryske Marren bekend worden met Present.
In december is nog een Kerstengel project gedaan en een praktische klus met flex-vrijwilligers. Een
eerste begin!
De basis voor 2018 is gelegd:
De samenwerking met organisaties, gemeente, instellingen etc. verloopt in het algemeen erg
plezierig en biedt mogelijkheden voor samenwerking op langere termijn.
Zorginstellingen zijn positief over mogelijk inzet van groepen van Present.
Het enthousiasme van aangemelde groepen om iets te doen voor Present biedt voldoende
mogelijkheden voor 2018.

