
   
 

   
 

 

Jaarverslag 2019 
 
 
 
 
 
1 Januari – 31 december 2019  
Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2019 bij Inloophuis Perron16 in 
Voorthuizen hebben plaatsgevonden. 
 
In het jaarverslag van 2018 waren voor 2019 met name als doelstelling geformuleerd het door 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten vanuit de Denktank en het voortzetten van huidige activiteiten. 
 
1. Ontwikkelingen Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2019 gewijzigd.  
De volgende leden nemen zitting in het bestuur: Johan Borren (voorzitter), Hans den Holder 
(secretaris), Aalt Legemaat (penningmeester), Jeroen Bakker (Algemeen bestuurslid).  
Arjan van der Hoef (PR) heeft afscheid genomen van het bestuur. In zijn plaats is toegetreden Jacco 
Vlijm.  
Daarnaast zijn beide vrijwilligers-coördinatoren Brenda Bangma en Diana van der Stege officieel als 
bestuurslid benoemd. 
De leden van het bestuur komen uit diverse kerken in Voorthuizen. 
 
In 2019 is het bestuur 6 x bij elkaar gekomen: 5x voor een reguliere bestuursvergadering en 1x in 
gedeeltelijke samenstelling voor het meerjarenbeleidsplan. 
Tijdens bestuursvergaderingen worden volgens een vaste agenda alle lopende zaken besproken. 
Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd en ook wordt een actiepuntenlijst 
bijgehouden.  
In mei heeft de jaarlijkse vrijwilligersavond plaatsgevonden, waarbij het bestuur ook aanwezig was. 
 
Samenvatting besluiten/ontwikkelingen: 
 

• Stroomlijnen van opgeven door gasten voor Maaltijden in Perron16  

• Wijzigen hosting en vernieuwing van de Perron16 website is nodig 

• Informatieavond voor alle betrokken diaconieën van Voorthuizense kerken organiseren 

• Verantwoordelijkheden van de coördinatoren in de gaten houden/delegeren ter voorkoming 
van te grote werkdruk. 

• Aanschaf en installatie van een airco onderzoeken en regelen 

• Een kascommissie wordt ingesteld 

• Stroomlijnen verantwoordelijkheden n.a.v. functie Denktank c.q. uitvoering plannen. 
Aanwijzen afgevaardigde bestuur naar Denktank. 

• Donderdag 26 december 2019/2e Kerstdag is Perron16 geopend 

• De vrijwilligers ontvangen voor de kerst een attentie en bedankkaart (gesponsord). 

• In mei 2020 is het 5-jarig jubileum van Perron16.  
 
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), Myriam van Geresteijn, Wim van der 
Vegte,  Harry Gutter. 
In 2019 hebben afscheid van de Denktank genomen: Tineke Kieft, Gert Noorlander en Diana van der 
Stege. 
Als nieuw Denktank-lid is toegevoegd Matthijs van der Ham. 
 
Initiatieven die door het bestuur zijn goedgekeurd en gestart, ofwel verder worden voorbereid om in 
2020 te worden gestart: 
- Speel-o-theek Het Wagonnetje (geopend oktober 2019) 
- Repaircafé (in voorbereiding) 
- Wandel-rustpunt voor ouderen /met begeleiding. 
- Taalcafé of Taalhuis (Nederlandse les voor statushouders of laaggeletterden). 
 
3. Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is in 2019 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. 
 
Op 16 mei 2019 is de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Locatie was deze keer de kantine-zaal 
van camping Het Beloofde Land (kerkzaal van De Open Hof). 
Als spreekster was uitgenodigd mevrouw Annemiek Hakkers van BuroMediation. Zij reikte ons veel 
praktische tips en voorbeelden aan met betrekking tot de gesprekken met onze gasten en tussen 
gasten onderling; over een vitale sfeer, grenzen aangeven, conflicten vermijden. 
 
4. Beheer 
Het beheer van onze locatie is ook in 2019 uitgevoerd door Peter Overeem. Hij faciliteert in principe 
alles wat nodig is t.a.v. boodschappen, schoonmaak en kleine reparaties 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 verwezen naar het financieel jaarverslag over 2019.  
Het Rabofonds kent Perron16 ook dit jaar een significant bedrag toe. Namens Perron16 dank aan alle 
Rabo leden die Perron16 een warm hart toedragen. 
Verder zijn er inkomsten gegenereerd uit verhuur en stageplekken. 
De website is in 2018 aangepast zodat ook doneren mogelijk werd. Met enige regelmaat worden er 
donaties ontvangen.  
 
6. Maatschappelijke positie  
Maatschappelijk toont Perron16 zijn taak in de samenleving aan via het bieden van taalstageplekken 
aan statushouders. 2 statushouders zijn dit jaar actief geweest.  
Het diaconaal netwerk zal ondersteuning krijgen van een tolk. Hierdoor vinden statushouders hun 
weg makkelijk naar ondersteuning zodra hun coaching traject is beëindigd   
  
7. 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 
Woensdag 08:30-09-30 uur CJG 
Woensdag 10:00-12:00 uur HomeStart 
Woensdag 17:45-19:30 uur Maaltijd (elke 2e woensdag vd maand) 
Woensdag 10.00-12.00 uur Speel-o-theek Het Wagonnetje (elke laatste woensdag vd maand) 



   
 

   
 

Donderdag 10:00-12:00 uur 
Donderdag 16:30-19:30 uur Stichting Philadelphia (2 wekelijks) 
Vrijdag  10:00-12:00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk) 
Zaterdag 09:30-13:30 uur 
Zondag  15:00-17:00 uur 
 
8. Activiteiten en aantal gasten 
a. Perron16 Inloop  
Tijdens de “gewone” inloop-uren ligt het aantal gasten tussen de 10-15 per keer. Diverse bezoekers 
weten ons meerdere keren in week te vinden. Op de zaterdag is er een grotere aanloop van gasten. 
mede vanwege de langere openingstijd en 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 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. Aantal bezoekers gering (0-2 per keer). 
 
f. Centrum voor Jeugd en Gezin 
Vanaf de zomer 2018 heeft het CJG zijn intrek genomen in het Perron. Op woensdag ochtend van 
08:30 – 09:30 kunnen ouders terecht met opvoed vraagstukken. De inloop laat in 2019 t.o.v. 2018 
een lichte groei zien.. Via scholen / huisartsen moeten ouders geïnformeerd worden. Op dit moment 
lijkt het CJG nog niet bij iedereen bekend te zijn. Het CJG werkt aan hun eigen promotie. Perron16 
kan niets anders doen dan reclame te maken op hun eigen website.  
 
g. Communicatie 
Via de website (www.perron16voorthuizen.nl / 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.  
 

http://www.perron16voorthuizen.nl/
http://www.perron16.nl/
http://www.facebook.com/perron16voorthuizen/


   
 

   
 

9 Vooruitblik 
De weg die is ingeslagen om Perron16 minder afhankelijk te maken van de diaconieën zal ook in 2020 
verder worden bewandeld.  Door de toenemende inloop groeit Perron16 uit haar jasje. In combinatie 
met een ambitieus bestuur, gevoed door de denktank, zal Perron16 serieus moeten beraden of de 
huidige locatie de komende jaren toereikend is. Verder onderzoek naar de mogelijkheden zal worden 
opgepakt.    
 
Het programma dat Perron16 biedt is veelzijdig. Daarnaast is het belangrijk te blijven nadenken over 
enerzijds continuering van de lopende activiteiten - of deze waar nodig bij te sturen - en anderzijds 
het ontwikkelen van nieuwe passende initiatieven waarmee Perron16 dienstbaar kan zijn aan de 
Voorthuizense samenleving 
  
Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen 
Juni 2020 


