JAARVERSLAG 2015
In juli 2013 is de stichting Inloophuis Passie opgericht en in oktober ontvingen we de eerste
bezoekers.
Na de eerste publiciteit in het voorjaar 2013 melde zich al potentiële bezoekers en ook voldoende
vrijwilligers.
De stichting heeft dan nog geen financiële middelen, wel is er ondersteuning door een plaatselijke
supermarkt die de boodschappen ter beschikking stelt. En er kan gratis gebruik gemaakt worden
van een training/vergader ruimte. Deze locatie ligt niet in het centrum, is niet bereikbaar met
openbaar vervoer en heeft een beperkte ruimte. Toch is er voor gekozen om op deze wijze te
starten want er bleek direct behoefte en interesse te zijn aan het Inloophuis.
Er wordt gestart met 2 dagdelen waarin men kan binnenlopen voor een gesprek en er worden
creatieve en ontspannende activiteiten aangeboden. Na 3 maanden blijkt er al behoefte te zijn aan
3 dagdelen.
Deze eerste periode kenmerkt zich vooral door werving, selectie en training van vrijwilligers. Het
Inloophuis onder de aandacht brengen van de doelgroep en het zoeken naar voldoende financiële
middelen om uiteindelijk een “eigen” onderkomen te krijgen. Een eigen locatie, in het centrum,
goed bereikbaar en geschikt voor meerdere activiteiten en gesprekken tegelijkertijd.
De stichting gaat op zoek naar donateurs, veelal particulieren die maandelijks een klein bedrag
willen geven. Sponsoren, plaatselijke bedrijven die een bedrag of een dienst c.q. goederen leveren.
Er worden ook acties gedaan zoals een wijnverkoop, benefietavond en deelname aan de Mont
Ventoux. Het KWF heeft ons met een bedrag ondersteunt waarmee wij vooral de
naamsbekendheid konden vergroten.
Door deze activiteiten groeit langzaam het banksaldo, met de intentie om voldoende middelen te
hebben om duurzaam een eigen locatie te kunnen exploiteren.
Na 1 jaar blijkt door de gestage groei van het aantal bezoekers dat het Inloophuis wel degelijke in
een behoefte voldoet. Landelijk komt er steeds meer aandacht voor de inloophuizen (er zijn
inmiddels >90 in Nederland). Ook in Lelystad krijgt het Inloophuis “aanzien” en de gemeente kent
een startsubsidie ter beschikking.
Begin 2015 kunnen we met een plaatselijke makelaar een mooie huurovereenkomst sluiten voor
een eigen locatie, voorheen een kantorencomplex maar goed te verbouwen tot een huiselijke en
veilige plek die voldoet aan ons programma van eisen. De verbouwing en inrichting neemt een
aantal maanden in beslag maar in september 2015 kunnen de bezoekers ontvangen worden in het
nieuwe Inloophuis en vanaf dat moment zijn we 4 dagdelen per week open. Direct groeit het
aantal bezoekers en de activiteiten nemen toe in aantal en diversiteit.
De naamsbekendheid van het Inloophuis is inmiddels groot er is sprake van een stevig netwerk
met de professionele mensen die zich bezig houden met dezelfde doelgroep. De noodzaak en het
nut van het Inloophuis staan als een…..huis.
De komende tijd zal onze aandacht vooral gaan naar de borging van de kwaliteit van onze
activiteiten door onder andere voldoende en goed getrainde vrijwilligers, coördinatie van
activiteiten en het vergaren van voldoende financiële middelen. Het aantal donateurs en
sponsoren groeit langzaam en we richten ons ook nog steeds op plaatselijke en landelijke acties.
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Deze samenvatting is slechts een korte weergave van 2 ½ jaar, voor een vollediger beeld kunt u
ook onze website bezoeken.
In de loop van 2015 is onze missie en visie aangescherpt. Deze wordt weergegeven in ons
waardenhuis.
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