Inloophuis De Ontmoeting, Jaarverslag 2015: een impressie
voorwoord
Het omzien naar elkaar is in de Ontmoeting in 2015 met grote inzet en verantwoordelijkheidsbesef door alle
vrijwilligers samen met de coördinator, Christa Reinhoudt, gedragen.
Gezien de goede inzet van Christa Reinhoudt en de positieve effecten voor het gehele Inloophuis De Ontmoeting,
heeft het bestuur in 2015 haar een vast contract aangeboden. Hiermee vertrouwen we erop dat de stabiliteit naar
bezoekers, vrijwilligers en derden zo goed mogelijk is gewaarborgd.
Het bestuur is in 2015 versterkt met de komst van Evelien Meyer en Jacqueline Groeneweg (afgevaardigden van
vrijwilligers en bezoekers van het Inloophuis). Het Inloophuis is erg blij met hun inzet in het bestuur. Wij wensen hen
een plezierige tijd toe.
Gertjan Noordstra (afgevaardigde van het College van Diakenen PG Hoogland /Amersfoort-Noord ) heeft in februari
2015 helaas zijn functie neergelegd. Wij danken hem hartelijk voor zijn enorme inzet voor het inloopwerk en met
name voor De Ontmoeting.
Het bestuur bedankt wederom alle subsidiegevers en allen die ‘De Ontmoeting’ een warm hart toe droegen zeer
voor de ondersteuning en inzet in brede zin.
Voor 2016 vertrouwen wij erop dat het Inloophuis De Ontmoeting met steun van derden zich weer volledig met
warmte en genegenheid kan inzetten voor de medemens.
Veleda van ’t Westende Meeder
voorzitter
Het Inloopwerk
Een open huis zijn, ruimte geven aan ontmoeting binnen een sociaal
veilige
omgeving waarin je gezien wordt als mens, is de basis voor de activiteiten
van
Inloophuis de Ontmoeting. Dit jaar vonden ook weer bekenden en
nieuwe
inlopers de weg naar De Ontmoeting. Warm opgevangen door onze
gastmensen weten mensen zich gezien en gehoord. Door een
communicatieschrift zijn de vrijwilligers op de hoogte van wat er speelt.
Dankzij
het Inloophuis kunnen mensen hun netwerk vergroten en meerde
activiteiten ontplooien. Of wel door deel te nemen aan het aanbod van de Ontmoeting of door met andere inlopers
iets te ondernemen. Men ondersteunt elkaar over en weer op diverse terreinen; boodschappen doen, vervoer, tuin
onderhouden. Mensen die ziek waren werden bezocht en kregen een kaartje. Zoals ook de jarige die daar prijs op
stellen.
gezamenlijke maaltijden
Het animo voor de maaltijden dit jaar was erg groot. Door onze beperkte capaciteit waren we genoodzaakt om
mensen te vragen af en toe over te slaan zodat meerder mensen mee konden eten. Desondanks werden mensen
gastvrij ontvangen en genoten van de kunsten van de koks. De vrijwilligers (18) maakten er door de gezellige
entourage een sfeervolle avond van. Er was volop gelegenheid voor ontmoeting wat de onderlinge betrokkenheid
versterkte. De maaltijden vonden 20 keer plaats onder leiding van 20 verschillende koks. Met traditiegetrouw een
zomerbuffet waar 25 mensen aan deelnamen.
Oud papier, boekenmarkt en Ontmoetingsaandelen
Deze drie terugkerende fondsenwervende acties hebben samen 36 vrijwilligers.
Maandelijks wordt er door 11 vrijwilligers 6060 kg oud papier op gehaald op diverse
adressen in de buurt. Een gezellige ‘mannen’klus waar iedereen veel plezier aan
beleefd.
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De boekenmarkt vond viermaal plaats. Er werkten zo’n 10 vrijwilligers aan
mee en de markt trok gemiddeld 71 bezoekers per keer. Tevens geeft deze
actie bekendheid aan De Ontmoeting.
De ontmoetingsaandelen actie is een ludieke actie die bedoelt is om mensen
aan ons te binden door een symbolisch aandeel te kopen. De stadsdichter
Nynke Geertsema opende als , speciale gast, deze ochtend.
Project 2015: ‘de Ontmoeting; zichtbaar verbonden”
Hier in vonden we de kern van de Ontmoeting, deze activiteiten geven ruime mogelijkheden om te ‘ontmoeten’ met
bekende en met nieuwe mensen. Hierdoor versterkt de Inloopactiviteit, omdat steeds nieuwe mensen ons weten te
vinden.
Dinsdagmiddag activiteiten
Deze middagen omvatten o.a. een excursie naar een historische tuin en het museum Nairac, lezing over een reis
naar Santiago de Compostella, een Barbecue o.a. georganiseerd door een inloper en een modeshow door een
naburige Modezaak. Zo als voor de hand liggend was de diversiteit in de belangstellenden groot.
Bustocht en tocht met Paardentram
Een groep van 41 mensen genoot eerst van een toeristische tocht over de Veluwe met de bus om daarna in een
paardentram plaats te nemen en de natuur van dichtbij te bewonderen onder begeleiding van een gids. Tot slot was
er een pannenkoek voor iedereen. De deelnemers waren enthousiast over dit uitje.
Veertigdagentijd project voor vluchtelingen in Nederland en kinderen Sri Lanka
Het betrof hier 4 meditatieve momenten met daarnaast informatie over de desbetreffende projecten, gegeven door
deskundigen. deelnemers hebben dit als waardevol ervaren.
FINANCIEEL VERSLAG 2015
Dankzij ondersteuning vanuit de samenleving en vanuit de kerken is ook 2015 voor onze Stichting financieel goed
verlopen. Mede vanuit subsidies van verschillende organisaties kon het projectplan 2015 op goede wijze uitgevoerd
worden. Vanzelfsprekend werd een voorzichtig financieel beleid gevoerd en werden de kosten zorgvuldig bewaakt.
De belangrijkste reden dat 2015 met een financieel positief resultaat werd afgerond was de vergoeding die werd
ontvangen i.v.m. de afwezigheid wegens ziekte van onze coördinator. Dit resulteerde in een onderschrijding van de
begroting van ongeveer € 3800, -.
Het overschot werd mede gerealiseerd door enkele meevallende baten (m.n. verhuur en giften) en over bijna de
gehele linie lagere kosten.
Binnen de projectenorganisatie werd het lagere tekort vooral veroorzaakt door de lagere kosten voor de Yoga. De
reden daarvoor was dat er een groep minder was dan werd verwacht.
De Algemene Reserve van de Stichting, die vooral dient als buffer voor slechtere tijden, kon worden versterkt. Op
deze wijze bouwen we aan een garantie dat de in ontwikkeling zijnde meerjarenplannen van de Stichting in de
komende jaren uitgevoerd kunnen worden.
Voor ons volledige jaarverslag 2014 zie onze website www.inloophuisdeontmoeting.nl
Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de succesvolle projecten en wij hopen en vertrouwen dat
er ook in 2016 weer op uw inzet en uw gulheid gerekend mag worden.
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