Jaarverslag 2018

1 Januari – 31 december 2018
Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2018 bij Inloophuis Perron16 in
Voorthuizen hebben plaatsgevonden.
In het jaarverslag van 2017 waren voor 2018 de volgende doelstellingen opgenomen.
1) Financieel meer zelfstandig/zelfvoorzienend…
2) Continuering lopende activiteiten..
3) Ontwikkelen van passende nieuwe initiatieven..
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van
zelfstandigheid. De sponsoring vorm “vrienden van” is live. Er zijn mooie toezeggingen gedaan op
structurele en eenmalige basis. Ook is Perron16 meerdere keren verrast met financiële toezeggingen
vanuit de middenstand uit de regio en kerken uit het dorp.
Perron16 is een fijne plek om elkaar te ontmoeten. We zien een stabiele aanloop en groei in
aantallen bezoekers. Hieruit blijkt dat Perron16 in een behoefte voorziet.
Een kleine kanttekening is dat sommige vaste gasten zich dermate thuis voelen, dat zij graag – zoals
thuis – meedenken in hoe e.e.a. in Perron16 zou moeten gaan. Dit vraagt van de vrijwilligers af en
toe behendige flexibiliteit en sturing.
1. Ontwikkelingen Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2018 gewijzigd. De volgende leden namen zitting in het
bestuur: Johan Borren (voorzitter), Hans den Holder (secretaris), Aalt Legemaat (penningmeester),
Arjan van den Hoef (PR) en Jeroen Bakker (Algemeen bestuurslid). De leden van het bestuur komen
uit diverse kerken in Voorthuizen. Arjan van den Hoef heeft in November afscheid genomen. Jacco
Vlijm, de coördinatoren Diana van der Stege en Brenda Bangma zijn toegetreden als algemeen
bestuurslid.
In 2018 is het bestuur 5x bij elkaar gekomen. Volgens een vaste agenda worden alle lopende zaken
besproken. Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd.
In maart heeft de jaarlijkse vrijwilligersavond plaatsgevonden, waarbij het bestuur ook aanwezig was.
Samenvatting besluiten/ontwikkelingen:
•

Eind maart 2018 is de actie “Vrienden van Perron16” van start gegaan. Het bestuur en
vrijwilligers hebben Perron16 onder de aandacht gebracht. Dorpsbewoners, betrokkenen
kunnen nu middels een abonnement, ticket structureel of eenmalig een donatie doen t.g.v.
Perron16. Ook is er nu de mogelijkheid via de website een gift aan Perron16 te doen.

•

Diverse eenmalige grote giften zijn dit jaar door verschillende bedrijven uit de regio
toegezegd.

•

Het Rabofonds kent Perron16 ook dit jaar een significant bedrag toe. Namens Perron16 dank
aan alle Rabo leden die Perron16 een warm hart toedragen.

•

Er is in November een aftreedschema opgesteld.

•

Met ingang van februari 2018 is er een 2e maaltijd in Perron16 op elke 4e maandag van de
maand.

•

Ook in 2018 heeft Perron16 een plek kunnen bieden aan statushouders om hun taal stage te
kunnen voldoen. Vanuit gemeente en stagiaires word dit erg gewaardeerd. Ondanks de
moeilijke setting een taal te leren, is de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van onze
gasten erg waardevol voor stagiaires. Ze voelen zich thuis.

•

In november en december is er een plek geboden aan een schoolmaatschappelijke stagiaire.
Perron16 krijgt regelmatig een aanvraag hiervoor. We spelen graag een rol om jongeren
maatschappelijk te betrekken. Eén stagiaire is inmiddels vaste vrijwilliger geworden.

2. Denktank
De Denktank heeft de taak nieuwe initiatieven voor Perron16 te zoeken, te doordenken en als
uitgewerkt idee voor te stellen aan het bestuur. Leden van de Denktank zijn: Evert Hein Schuiteman
(voorzitter), Tineke Kieft, Myriam van Geresteijn, Wim van der Vegte, Harry Gutter, Diana van der
Stege en Gert Noorlander.
Op de vrijwilligersavond in maart is samen met de aanwezigen in groepjes gebrainstormd over
nieuwe activiteiten voor nieuwe/andere doelgroepen in Perron16. Daar werd enthousiast in
meegedacht. De uitkomsten van deze brainstorm zijn in de Denktank besproken en m.b.t. een aantal
“levensvatbare” plannen wordt inmiddels gewerkt aan realisatie in 2019.
3. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is in 2018 iets toegenomen. Slechts enkele vrijwilligers zijn gestopt. Elke
vrijwilliger doet minimaal 1x per maand dienst als gastheer/gastvrouw in Perron16. Brenda Bangma
en Diana van der Stege zijn coördinator van de vrijwilligers.
4. Beheer
Naar volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers is Peter Overeem nog steeds actief als beheerder
van Perron16. Hij faciliteert in principe alles wat nodig is om Perron16 te kunnen laten draaien. Otto
van Middendorp is oproepbaar voor praktische klusjes/reparaties en bij afwezigheid van Peter is hij
de eerste vervangende beheerder.
5. Financiën
Voor een financieel overzicht wordt er verwezen naar het financieel jaarverslag over 2018.
Risico’s: Er is i.g.v. financiële nood een toezegging door de grotere partners dit op te vangen.
Op dit moment zijn er geen aanwijsbare financiële risico’s aanwezig.
6. Openingstijden
Maandag
14:00-16:00 uur Perron16 Creatief
Maandag
17.45-19.30 uur Maaltijd (elke 4e maandag vd maand)
Dinsdag
10:00-12:00 uur Inloop
Woensdag
08:30-09-30 uur CJG

Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10:00-12:00 uur HomeStart
17:45-19:30 uur Maaltijd (elke 2e woensdag vd maand)
10:00-12:00 uur Inloop
16:30-19:30 uur Stichting Philadelphia (2 wekelijks)
10:00-12:00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk)
09:30-13:30 uur Inloop
15:00-17:00 uur Inloop

7. Activiteiten en aantal gasten
a. Perron16 Inloop
Tijdens de “gewone” inloop-uren ligt het aantal gasten tussen de 12-16 per keer. Diverse bezoekers
weten ons meerdere keren in week te vinden. Op de zaterdag is er een grotere aanloop van gasten.
Perron16 is zaterdags namelijk 4 uren aaneengesloten open. Ook wordt op de zaterdagen soep
geserveerd. Dit wordt door de lokale horeca/vrijwilligers gekookt en gebracht. Op zondag is het over
het algemeen iets rustiger met 7-10 bezoekers.
b. Perron16-Creatief
Op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is er Perron16-Creatief. Op de eerste maandag van de
maand is er een workshop – een speciale activiteit waarvoor gasten zich kunnen opgeven. Op de
andere maandagen is er inloop met eigen “handwerk”. Er komen 5-7 bezoekers die in goede sfeer
gezellig samen bezig zijn.
c. HomeStart
Op woensdagochtend tussen 10:00 en 12:00 zijn ouders met kleine kinderen welkom bij Homestart.
Er komen 7 à 8 ouders (meest moeders), er is gezellig contact en er lijken ook vriendschappen te
ontstaan. 1x per maand wordt er iets speciaals gedaan zoals samen knutselen, of informatie van een
diëtist of van de bibliotheek. Het consultatie bureau informeert de ouders over HomeStart en
Perron16.
d. Philadelphia-maaltijd
2 x per maand wordt in Perron16 gegeten door begeleid wonende zelfstandigen uit Voorthuizen (en
een bezoeker uit Zwartebroek). 1 Kok, 1 begeleider en 1 Perron-vrijwilliger zijn aan het werk om een
gezellige maaltijd te organiseren met en voor 8 gasten. Het wordt als een gezinssituatie ervaren. Dit
is heel belangrijk voor de bezoekers omdat zij vaak vanuit hun werk alleen thuis komen. Er is altijd
ruimte voor ontmoeting en een praatje. In Barneveld loopt een vergelijkbaar initiatief.
e. Diaconaal Netwerk
Op vrijdagmorgen houdt het Diaconaal Netwerk loket. Het Diaconaal Netwerk is een interkerkelijk
initiatief binnen de gemeente Barneveld. Dit loket biedt de gelegenheid om aan te kloppen voor
vragen rond (financiële) administratie, computergebruik, belastingvragen et cetera. Binnen Perron16
zijn 6 mensen betrokken bij het Diaconaal Netwerk.
f. Centrum voor Jeugd en Gezin
Op woensdag ochtend van 08:30 – 09:30 uur kunnen ouders terecht met opvoed vraagstukken. In
2018 is er weinig aanloop bij het CJG. Betekent dit dat er geen zorg nodig is, of is het CJG niet bekend
onder de ouders. Het CJG werkt aan hun eigen promotie. Perron16 kan niets anders doen dan
reclame te maken op eigen website.
g. Communicatie
Via de website (www.perron16.nl) wordt informatie verstrekt rondom de doelstellingen van
Perron16 en de activiteiten agenda.

Op Facebook (www.facebook.com/perron16voorthuizen/) publiceert Perron16 informatie rondom
activiteiten die zijn geweest of op stapel staan.
8 Vooruitblik
Op dit moment richt Perron16 op het (door)ontwikkelen van de huidige activiteiten:
- Repair cafe
- Spelotheek
- Continuering huidige activiteiten.
De betrokkenheid van onze vrijwilligers met gasten is geen professioneel dienstverlenende relatie.
Belangrijk is om de vrijwilligers handvatten te geven om hun taken goed uit te kunnen voeren. Via de
vrijwilligersavond wordt hier verder aandacht aan gegeven.
Ook in 2019 zal er verder gekeken worden welke initiatieven Perron16 kan initiëren.
Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen
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