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De Wâlden 

 

 

Bezoekadres: 
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9285 LH Buitenpost 

 

Telefoon: 06 – 53 38 08 47 

E-mail: info@presentdewalden.nl. 

www.presentdewalden.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

KvK: 68856857 
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Bankgegevens: 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

Doelstelling 
Stichting Present De Wâlden is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die willen 
geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
 
Vanuit een christelijke sociale basis wil Stichting Present De Wâlden een maatschappelijke 
beweging op gang brengen en gaande te houden, waarbij inwoners van de gemeenten 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel het vanzelfsprekend vinden elkaar te helpen met een 
klus, een praatje of een ander contact. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit: 

– Bert Nijboer, Noardburgum (voorzitter) 

– Meindert Weerman, Hurdegaryp (vice-voorzitter) 

– Cor Kwakernaak, Burgum (secretaris) 

– Wietse Terpstra, Buitenpost (penningmeester) 

– (vacature) (lid) 

 

De operationele leiding van de stichting wordt gevormd door Amo Draijer die op projectbasis 
een coördinerende taak heeft en die voor zijn inzet betaald wordt.  

 

Oprichting 
Stichting Present De Wâlden is opgericht op 29 mei 2017 en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 68856857 
 

ANBI 
Stichting Present De Wâlden staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Het fiscaal nummer is: 857620228 

Overige informatie over Stichting Present De Wâlden is te vinden via: 

www.presentdewalden.nl 

 

Rapportageperiode 
Dit is het tweede jaarverslag van Stichting Present De Wâlden; het jaarverslag beslaat het 
kalenderjaar 2019. Dit in tegenstelling tot het eerste jaarverslag dat de periode van 29 mei 
2017 (datum van oprichting) tot en met 31 december 2018 besloeg. Dat is toen gedaan 
omdat er voor 1 december 2017 relatief weinig activiteiten ontwikkeld zijn behoudens het 
opstarten van de stichting. 
Door het verschil in de rapportageperiode van 2018 en 2019 is de vergelijking van deze twee 
jaren enigszins discutabel. 
 
De twee belangrijkste sponsoren in de opstartfase zijn het Oranjefonds en het Kansfonds. Zij 
hebben per 1 december 2017 hun bijdrage toegezegd en betalen hun bijdrage gedurende de 
eerste 3 jaar. 
 

http://www.stichtingpresent.nl/dewalden/
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BESTUURSVERSLAG 
Bestuur 
Na de oprichting van Present De Wâlden, in mei 2017, is de bestuurssamenstelling vanaf 
november 2018 met 4 personen bijna compleet; een 5e persoon wordt nog gezocht. 
Het bestuur vergaderde in 2019 5 keer, steeds in aanwezigheid van de coördinator; plaats 
van vergadering is bij de voorzitter thuis. Enkele vaste agendapunten waren: werkplan 
coördinator (terugblik en vooruitblik activiteiten), financiën, fondswerving en 
communicatie/PR. Tevens is dit jaar een strategisch plan geschreven 
(https://stichtingpresent.nl/dewalden) 
 
Fondsenwerving 
Omdat de financiële bijdrages van het Oranjefonds en het Kansfonds na 3 jaar stoppen 
(vanaf 2021 vervallen de bedragen van deze fondsen) hebben we in 2019 extra energie 
gestoken in (voorbereidingen van) eigen fondswerving. We kunnen daarbij 3 groepen 
onderscheiden, nl: 

– Bedrijfsleven;  
– Kerken;  
– Maatschappelijke organisaties.  

 
De eerste resultaten zijn daarvan al te noemen, zoals de donatie van de Wiersma Reitsma 
Stichting (€ 2.000 in 6 achtereenvolgende jaren). Ook is met de Woningbouwstichting Woon 
Friesland overeengekomen dat onze Present De Wâlden per opgeknapte woning 250 euro 
ontvangt. 
 
Dit jaar is tevens een groep ambassadeurs gevormd. Deze personen bezitten een grote 
naamsbekendheid en beschikken over een groot netwerk in de twee gemeenten. Zij dragen 
Present een warm hard toe, voorzien het bestuur van ideeën en doen een “goed woordje” bij 
bedrijven en organisaties. 
 
Ook zijn voorbereidingen gestart om “Vrienden van Present” op te zetten. Bedrijven worden 
daarbij tegen een jaarlijkse bijdrage genoemd in presentaties en nieuwsbrieven van Present.  
De digitale nieuwsbrief van Present is dit jaar 2 keer uitgebracht en wordt naar ca. 150 
betrokkenen verstuurd. 
 
Projectteam 
Het bestuur verrichtte ook dit jaar weer zelf een “Presentklus” onder leiding van de 
coördinator. Dit zorgt behalve voor feeling met de uitvoeringspraktijk ook voor teambuilding.  
De coördinator van het eerste uur, Amo Draijer, heeft als ZZPér vanaf september 2017 een 
aanstelling op projectbasis van 12 uur per week. Werkende weg is er ondersteuning van 
Amo gekomen door vrijwilligers voor uitvoering van specifieke taken. Dat heeft in de loop van 
2019 geresulteerd in een Operationeel Team, bestaande uit de volgende personen: 

– Amo Draijer, Buitenpost (Algemene leiding) 
– Ineke Antuma, Buitenpost (PR) 
– Ate te Neijenhuis, Surhuisterveen (Groepenbegeleider) 
– Anita Vellema, Kootstertille (Website) 

Daarnaast zijn er enkele “flexwerkers” beschikbaar  die als vrijwilliger meerdere keren 
ingezet willen worden voor bepaalde taken. 
 
Projecten 
Het tweede projectjaar 2019 heeft een continuering laten zien in activiteiten. Drie projecten 
springen eruit qua aantallen:  

– Het FLY4YOU project,  
– het LCdoet-project in maart  
– Sinterklaasproject in december. 



Stichting Present De Wâlden  Jaarverslag 2019 
 

 
6 

 
Het project FLY4YOU betrof een vliegevenement op 22 juni, bestemd voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. Door verschillende Presentstichtingen werden hiervoor zo’n 150 
kinderen uitgenodigd. Hiervan kwamen 14 kinderen uit de regio waarin Stichting Present De 
Wâlden werkzaam is en werden 6 vrijwilligers ingezet. De kinderen hebben de dag van hun 
leven gehad. Door het FLY4YOU-project is deze zomer geen zomerproject uitgevoerd.  
 
LCdoet omvatte een project van het Lauwers College in Buitenpost waarbij op de NLdoetdag 
van vrijdag 15 maart alle leerlingen uit leerjaar 2 een maatschappelijk project doen. Als 
Present hebben we hieraan meegewerkt en hebben in totaal 84 leerlingen aan 12 projecten 
kunnen koppelen.  
 
Het Sinterklaasproject heeft betrekking op het bezoeken en verrassen van kwetsbare 
gezinnen met jonge kinderen. Dit jaar werden 16 gezinnen uit onze regio bezocht. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht te zien van aantallen en soorten projecten, en tevens 
de inzet van aantal vrijwilligers.  
 

Omvang en soort projecten en inzet vrijwilligers in 2019: 

 

    totaal 
praktische 
Projecten 

Sociale 
Projecten 

Aantal vrijwilligers 
Aantal 
uren 

2019           

Januari   - - - - - 

Februari   1 1  - 4 14 

Maart   14 10 4 93 470 

April   4 4  - 16 85,5 

Mei   2 2  - 10 55 

Juni   6 4 2 20 113 

Juli   1 1  - 4 28 

Augustus   2 2 -  10 73,5 

September    - - - - - 

Oktober   3 3  - 16 81 

November   1 1  - 4 36 

December   16  - 16 128 160 

Totaal 2019   50 28 22 305 1.116 

 

Als we de resultaten van 2019 vergelijken met de meerjarenbegroting in het Strategisch Plan 

dan zijn de resultaten in aantal projecten aanzienlijk hoger dan het begrote aantal van 20 en 

zelfs ook hoger dan het begrote aantal projecten in 2020!  
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JAARREKENING 

A GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 
 

Grondslagen voor waardering 
Algemeen 
Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande. 
 
Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteit van de organisatie. 

Grondslagen voor balanswaardering 
Materiële vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Bij de berekening 
wordt uitgegaan van de volgende percentages: Inventaris 20%. 
Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel 
afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa 
opgenomen. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 

Schulden 
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn dan wel een harde 
toezegging is gedaan. 

 Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen 
zodra deze voorzienbaar zijn. 
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B BALANS PER 31 december 2019 
 

ACTIVA 31-12-2019  31-12-2018 

 

Vorderingen -  1.500 

Liquide middelen 13.747  497 

        

Totaal 13.747  1.997 

        

PASSIVA        

 

Reserves        

Overige reserves 1.014    -430   

 1.014  -430 

Kortlopende schulden 

 

1.358  1.427 

Overlopende passiva 11.375  1.000 

        

Totaal 13.747  1.997 
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C  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 2019 2019  2018 

 

Baten            

Eigen fondsenwerving 24.259   28.000    30.268   

Subsidies -   4.000    -   

            

Totaal baten 24.259 32.000  30.268 

 

Lasten            

Projectkosten 17.335 20.800  22.684 

Organisatie- en 
kantoorkosten 5.189 8.585  7.641 

Kosten eigen 
fondsenwerving 291 2.200  373 

            

Totaal lasten 22.815 31.585  30.697 

            

Resultaat 1.444 415  -430 

 

Resultaatbestemming            

Overige reserves 1.444 415  -430 
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D  KASSTROOMOVERZICHT 31 december 2019 

 

 Werkelijk  Werkelijk 

 2019  2018 

 

Resultaat 1.444  -430 

 

Afschrijvingen        

Voorzieningen      

Cash flow 1.444  -430 

 

Mutaties werkkapitaal        

- Vorderingen 1.500    -1.500   

- Kortlopende schulden -69    1.427   

- Overlopende passiva 10.375    1.000   

 11.806  927 

       

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 13.250  497 

Kasstroom uit investeringen -       

        

Netto kasstroom  13.250   497 

Stand liquide middelen op 
31/12/2019 13.747  - 

Stand liquide middelen op 
31/12/2018 -497  497 

Stand liquide middelen op 
29/05/2017  -   0 

Mutatie liquide middelen 13.250  497 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2019 
 

Activa 
 

Materiële vaste activa 
Er zijn geen materiele vaste activa met een boekwaarde op 31 december 2019. 
 
Vorderingen en overlopende activa    

 31-12-2019 31-12-2018 
Transitoria/nog te ontvangen 
toezeggingen over 2018 - 1.500 
Nog te factureren bedragen/projecten 
2018 -  - 

 -  1.500 

 
Transitoria betreffen nog te ontvangen & nog te factureren bedragen uit hoofde van 
uitgevoerde projecten en toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies voor het 
verslagjaar.  
 
Present de Wàlden heeft bij het Oranjefonds een voorwaardelijk recht op een subsidie 

aanvulling. Deze aanvulling is niet opgenomen omdat nog niet aan de gestelde voorwaarden 

is voldaan. Voor het jaar 2019 is het voorwaardelijk recht maximaal op € 4.625 (25% van het 

toegezegde bedrag) en voor 2018 € 1.500 (10% van het toegezegde bedrag). Het voldoen 

aan de voorwaarden om de maximale subsidie te ontvangen is niet eenvoudig. Dit ondanks 

dat Present de Wâlden goed bezig is. 

 
 
Liquide middelen    

 31-12-2019 31-12-2018 

Rabobank betaalrekening 13.747 497 
    

 13.747  497 
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Passiva 
 
Reserves 
De post reserves wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in 
het leven is geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke 
wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. 
 

 

Overige reserve    

 31-12-2019  31-12-2018 

stand per 1 januari - 430 - 
Toegevoegd (winst) 1.444 - 
Onttrokken (verlies) -  430 

 1.014  - 430 

 

De overige reserve is gevormd door het resultaat van de Verlies- en winst rekening. 
 

Kortlopende schulden    

 31-12-2019  31-12-2018 

Crediteuren 1.348 1.417 
Bankkosten 10 10 
    

 1.358  1.427 

 

De kortlopende schulden hebben hoofdzakelijk betrekking op Coördinatiekosten zoals 
nog te betalen vergoeding voor de coördinator. Tevens zijn nog enkele declaraties 
opgenomen van de coördinator welke betrekking hebben op 2018. 

 

Overlopende passiva 

 31-12-2019  31-12-2018 

Nog te betalen accountantskosten 2.000 1.000 

Vooruitontvangen Oranjefonds 2020 9.375 - 
    

 11.375  1.000 

 

De accountant moet de jaarrekeningcontrole nog uitvoeren. Hiervoor is € 2.000 
gereserveerd. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 

Baten 
 

 werkelijk  begroting  werkelijk 
 2019  2019  2018 

 
Oranjefonds 7.875 12.500 15.000 
Kansfonds 9.136 10.000 9.718 
VSB - - 5.000 
Lokale fondsen 2.254 1.500 300 
Kerken en particulieren 3.944 1.500 250 
Partners - 1.000 - 
Woningcoorperaties 1.050  1.500 - 
Overige -  - - 
      

 24.259 28.000 30.268 

Subsidies      
 werkelijk  begroting  werkelijk 
 2019  2019  2018 

Bijdragen van overheid:  
Gemeente Achtkarspelen - 2.000 - 
Gemeente Tytsjerksteradiel - 2.000 - 

      

 -  4.000  - 

      

Totaal Baten 24.259  32.000  30.268 
 

De inkomsten zijn ten opzichte van 2019 lager dan de begroting. Het gros van de totale 
inkomsten komt van twee grote subsidieverstrekkers. Het realiseren van de verwachte 
inkomsten is moeilijk terwijl Present de Wâlden goede dingen realiseert. 
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Lasten 
 

Projectkosten 
Stichting Present De Wâlden heeft een overeenkomst op projectbasis, met betrekking tot 
coördinatie-activiteiten. Hij levert een essentiële bijdrage aan het realiseren van de 
organisatiedoelen. 
 

 werkelijk  begroting  werkelijk 
 2019  2019  2018 

Coördinatiekosten 16.457 16.350 21.417 
Reis- en verblijfkosten 489  1.250 922 
Opleiding en training 187  500 170 
Vrijwilligers- en stagevergoeding 15 2.000 - 
Overige coördinatiekosten 187  700  175 

 17.335  20.800  22.684 

 

Coördinatiekosten 
De Coördinatiekosten bestaan alleen uit de kosten met betrekking tot coördinatie-activiteiten. 
 

Reis- en verblijfkosten 
Doordat van kilometervergoedingen door bestuur en vrijwilligers meestal wordt afgezien, 
blijven de uitgaven bijzonder laag. De reiskosten inzake het bezoeken van projecten en 
opdrachtgevers worden vergoed. 
 

Organisatie- en kantoorkosten 

 werkelijk  begroting  werkelijk 
 2019  2019  2018 

Bijdrage Present Nederland 4.070 3.950 6.318 

Internettoegang -  325 - 

Oprichtingskosten en kosten KvK -  - 153 

Accountantskosten 1.000  3.000 1.000 

Bankkosten 119  160 170 

Kantoorbennodigdheden -  550 - 

Telefoonkosten -  600  - 

 5.189  8.585  7.641 

 

Bijdrage Present Nederland 
Present Nederland ontvang een vergoeding voor de ondersteuning van Present De Wâlden.  
 

Accountantskosten 
De subsidieverstrekkers hebben soms als voorwaarde een accountantsverklaring bij de 
jaarrekening. 
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Kosten eigen fondsenwerving 
 werkelijk  begroting  werkelijk 
 2019 2019 2018 

Drukwerk, materiaal en      
overige promotionele activiteiten 291 2.200 373 

      

 291  2.200  373 

 

 

Fondsenwerving is een integraal onderdeel van het Presentconcept. Het is veelal moeilijk 
vast te stellen of activiteiten gericht zijn op draagvlakversterking of dat er sprake is van 
specifieke fondsenwervingsactiveiten. Het beleid van Present De Wâlden is er op gericht om 
niet alleen afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies. De fondsenwerving is gericht op 
verwezenlijking van dat doel. Ondanks de toename van de bestede tijd aan fondsenwerving 
zijn de kosten zeer beperkt gebleven. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 

A BEZOLDIGING BESTUURDERS 
 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet, tijd en 
betrokkenheid bij Stichting Present De Wâlden. 
 

B CONTROLEVERKLARING 

 

Het bestuur van de Stichting Present De Wâlden heeft in haar vergadering van 6 januari 
2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. 
 
Een controleverklaring van een externe accountant wordt door de subsidieverstrekkers aan 
het eind van het project (na drie jaar) gevraagd. Om kosten te besparen wordt aan het einde 
van het derde jaar een accountantscontrole uitgevoerd. 
 

 


