Jaarverslag 2020
Ook voor de stichting Inloophuis Passie was 2020 een bijzonder jaar.
Nagenoeg het gehele jaar konden we geen bezoekers ontvangen vanwege de uitbraak van
de coronapandemie.
Begin 2020 hebben we nog enige workshops kunnen organiseren, vooral koken en
schilderen, maar half maart moesten we sluiten. Met een paar weken beperkte openstelling
in de zomer konden we bij lange na niet onze plannen realiseren die we voor ogen hadden
met ons activiteitenplan 2020. Uiteraard zullen we de activiteiten weer opstarten als we de
pandemie achter ons hebben gelaten.
Onze vrijwilligers hebben tijdens de meerdere lockdowns telefonisch contact proberen te
houden met de mensen die ons zo hard nodig hebben en die zoveel ontspanning en kracht
halen uit het Inloophuis. Dit werd zeer gewaardeerd.
Financieel was 2020 een slecht jaar.
Met een negatief resultaat van bijna € 12.000 is er helaas een flinke deuk geslagen in het
vermogen. De kosten liepen grotendeels door terwijl de inkomsten achterbleven.
Zo ging bijvoorbeeld de beklimming van de Mont Ventoux niet door. Hierdoor was er geen
bijdrage uit deze activiteit die jaarlijks veel geld opbrengt.
Ook donaties en ontvangsten uit fondsen bleven achter. In deze lastige tijd hielden veel
instanties en bedrijven de hand op de knip. Begrijpelijk, maar voor organisaties zoals de
onze is dit de levensader.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Als coördinator wordt een medewerkster
ingehuurd op basis van detachering met ingang van 1 juli 2020.
Vooruitzichten 2021
Ten tijde van het schrijven van het verslag is de wereld nog immer in de greep van de
pandemie. Langzamerhand worden de beperkende maatregelen versoepeld. Sinds half mei
kunnen we weer, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, beperkt open zijn.
Hierdoor kunnen we weer gaan doen waar we goed in zijn.
De bezoekers zijn blij dat er weer fysiek contact mogelijk is bij het Inloophuis ofschoon het
nog voor velen moeilijk is om de stap weer te zetten.
We hopen na de zomer weer volledig aan de slag te kunnen om onze missie en doelstelling
te verwezenlijken in samenwerking met alle vrijwilligers, coördinator en bestuur.
Oprichtster Klasien van Olst heeft haar taken als voorzitter van het bestuur per 1 april 2021
neergelegd, na bijna acht jaar. Mede door Klasien is het Inloophuis zeer succesvol
geworden. Zij was de stuwende kracht achter dit prachtige initiatief. Uiteraard ook met
behulp van de vele vrijwilligers die ons bijstaan. Wij bedanken Klasien voor de geweldige
inzet de afgelopen jaren.
De werkzaamheden van Klasien worden overgenomen door Janneke Sparreboom - van der
Spoel.

Ook de penningmeester Wim van Liempt is gestopt met zijn werkzaamheden. Na bijna zes
jaar op ons geld te hebben gepast heeft Wim besloten om per 1 maart 2021 het stokje over
te dragen aan Peter van der Mee.
We zijn Wim zeer dankbaar voor zijn inzet en expertise.
Als laatste heeft ook bestuurslid Jaques Zweemer, na bijna vier jaar, besloten om zijn
werkzaamheden te beëindigen. Het vakgebied van Jacques betrof met name de medische
kant. Ook Jacques zijn we zeer dankbaar voor zijn inzet en expertise. Hij wordt opgevolgd
door Evelien Jacobs.
Het nieuwe bestuur wordt gecompleteerd door het zittende bestuurslid Johan Tijink.
Het bestuur, zowel het “oude” als het “nieuwe” bestuur doet de werkzaamheden
onbezoldigd.

