
 

Jaarverslag 2022 

Voor de stichting Inloophuis Passie was 2022 een jaar waarin we weer langzaam konden 

opstarten, na een lange coronaperiode.  

Begin van het jaar nog voorzichtig, maar in de loop van het jaar konden we onze deuren 

openen. Echter nog niet zoals we gewend waren. Er werd gewerkt met beperkte 

openingstijden. In de zomer een avondopening geïntroduceerd. Deze werd goed bezocht. 

 

Er waren in het jaar verschillende hoogtepunten. 

De beklimming van de Mont Ventoux kon weer doorgang vinden. Met een team lopers en 

fietsers werd de berg beklommen op 1 en 2 september. Er werd door het team een prachtig 

bedrag van € 18.000, aan sponsorgeld, opgehaald. Hiervan was de helft voor het Inloophuis 

en de helft voor het KWF. 

Op 2 juni en 18 november konden onze gasten weer genieten van een geweldige 

wellnessday.  

Op deze dagen werden bezoekers verwend door professionele medewerkers vanuit een 

kapsalon, beautysalon, acupuntuurpraktijk, manicurestudio, cateraar etc. etc. 

Door deze professionals werd, geheel belangeloos, de bezoekers een geweldige dag 

bezorgd. Er waren nieuwe bezoekers die de weg naar ons Inloophuis wisten te vinden en 

die, na deze mooie dagen, nog steeds terugkeren.  

 

De voorlichtingsavond op 25 oktober, over borstkanker door M. Bollen, internist-oncoloog, 

werd zeer goed bezocht. 

 

Op 30 november werd een herdenkingsavond georganiseerd, mede opgezet door Monuta.  

Een aantal bezoekers had zich aangemeld waardoor het mede een prachtige memorabele 

avond werd. 

 

Ook dit jaar konden niet alle geplande activiteiten doorgang vinden. De workshops die wel 

doorgingen waren een groot succes. Uiteraard mede door de tomeloze inzet van onze 

vrijwilligers en coördinator. 

 

2022 was ook het jaar van het afscheid nemen van “medewerkers” en bestuursleden.  

Onze voorzitter, Janneke Sparreboom - van der Spoel, heeft onze stichting verlaten en gaat 

aan de slag bij de brancheorganisatie van inloophuizen, IPSO. 

Janneke is van zeer grote waarde geweest. Diverse zaken zijn nieuwe leven ingeblazen, 

maar vooral de transitie naar een professionele organisatie heeft zij intensief begeleid. 

Wij zijn Janneke ook zeer dankbaar voor haar inzet en kennis die zij heeft ingebracht. 

De nieuwe voorzitter komt vanuit het midden van de vrijwilligers. Hannie Reeuwijk is bereid 

gevonden om het stokje over te nemen. Uiteraard wensen wij haar veel succes in deze 

functie. 

 

Ook onze coördinator, Jolanda Weening, heeft ons Inloophuis verlaten. Zij was lange tijd 

onze spin in het web en we zijn haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij haar functie 

heeft vervuld. Met een grote inzet en passie. In januari zal er een opvolger starten. 

 

Bij ons vrijwilligerscorps hebben er ook in 2022 mutaties plaatsgevonden. 

Bronwyn Kuipers is gestopt en Hannie Reeuwijk, Alide Vosselman en Rita Dokkum zijn 

toegetreden. 

 

Het bestuur vergadert eenmaal per zes weken.   

Het bestuur doet de werkzaamheden onbezoldigd. 



Financieel was 2022 een veel beter jaar dan begroot. 

Er is met een positief resultaat afgesloten van € 2.108, terwijl de begroting een negatief 

resultaat van € 30.000 aangaf.  

 

Het KWF ondersteunt ons, miv het boekjaar 2022, met een vergoeding voor de loonkosten 

van de coördinator.  

De beklimming van de Mont Ventoux (door team Gerrit de Noord) kon weer doorgaan en 

heeft een prachtig bedrag opgeleverd (vanuit de stichting Groot Verzet Tegen Kanker).  

Vanuit diverse fondsen en de gemeente Lelystad konden we rekenen op een donatie c.q. 

subsidie. 

Tevens ontvingen we bijdragen van serviceclub InnerWheel. Daarnaast heeft het Lelystadse 

bedrijfsleven (BModesto, Mangard, Groene Sluis, Monuta, Jumbo, Ekris, EFA etc.) haar 

steentje bijgedragen. Ook de trouwe giften van particulieren hebben ons goed geholpen. 

Onze vrijwilligers hebben zich weer ingezet om inkomsten binnen te halen. Onder andere 

door de verkoop van (zelfgebakken) oliebollen en (zelf vervaardigde) kerststukjes. 

 

Het bestuur heeft het charmeoffensief doorgezet om de naamsbekendheid van het 

Inloophuis te vergroten en het lokale bedrijfsleven te benaderen om ons (structureel) te 

ondersteunen. 

Hiermee zullen we ook in 2023 doorgaan. 

 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Als coördinator is een medewerkster ingehuurd, 

op basis van detachering, met ingang van 1 juli 2020. 

 

Vooruitzichten 2023 

 

Begin 2023 wordt gekenmerkt door onzekere tijden. Nasleep Corona, oorlog, inflatie en 

energiecrisis. Hierdoor lijken de bezoekers de weg naar het Inloophuis nog niet massaal 

gevonden te hebben. 

  

Vooralsnog kunnen we maar drie dagdelen open zijn en vanaf april is er weer een 

avondopenstelling. 

Het streven blijft om zoveel als mogelijk de deuren te openen. 

Hierdoor kunnen we weer gaan doen waar we goed in zijn. 

 

In 2023 zullen we verder gaan met de door de IPSO geïnitieerde professionaliseringslag. 

Het jaarplan 2023 is zeer ambitieus, maar met de betrokkenheid en gedrevenheid van 

vrijwilligers en bestuur moeten we een heel kunnen eind komen. 

 

De grootste uitdaging ligt nog steeds in het verwerven van inkomsten. Om een sluitende 

exploitatie te realiseren blijft het Inloophuis afhankelijk van donaties, giften, acties en 

subsidies.  

Voor het jaar 2023 hebben we een negatief exploitatieresultaat begroot. Echter door de 

bijdrage van het KWF in de loonkosten van de coördinator een minder groot verlies dan voor 

2022 was begroot. 

Indien alle activiteiten en plannen door kunnen gaan, en met de steun van onze donateurs, 

kunnen we ook voor 2023 het verlies weten te beperken tot een acceptabel niveau. 

 

We hopen in de loop van 2023 weer volledig aan de slag te kunnen om onze missie, visie en 

doelstelling te verwezenlijken, in samenwerking met alle vrijwilligers, coördinator en bestuur.  

 


