Jaarverslag 2015

Mei tot december 2015
Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in het eerste jaar van het bestaan
van Inloophuis Perron16 in Voorthuizen hebben plaatsgevonden.

1. Ontwikkelingen Bestuur
Een commissie, bestaande uit 6 personen vanuit diverse geledingen van de Hervormde Gemeente in
Voorthuizen, heeft het initiatief genomen tot de oprichting van Perron16. Na de opening op 2 mei
2015 bleef daaruit een voorlopig bestuur van 3 personen over: Evert Hein Schuiteman (voorzitter),
Arjan van de Hoef (secretaris) en Aalt Legemaat (penningmeester).
Al tijdens het opstarten van Perron16 is er contact gezocht met de andere kerken in Voorthuizen en
is de uitnodiging neergelegd of deze kerken zitting zouden willen nemen in het bestuur, of anderszins
willen participeren. Doelstelling is om in 2016 een definitieve bestuur tot stand te brengen met leden
uit diverse kerken in
2. Vrijwilligers
Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers. Elke vrijwilliger doet minimaal 1x per maand dienst
als gastheer/gastvrouw in Perron16. Mathilde Overeem en Diana van der Stege zijn coördinator van
de vrijwilligers. Het rooster wordt steeds per kwartaal (3 maanden) gemaakt en per
openingsmoment hebben 2 vrijwilligers dienst. Op zaterdag zijn er twee “shifts”.
In september 2015 vindt de eerste vrijwilligersavond plaats. Naast onderlinge ontmoeting is daarbij
ook ruimte voor een informatief deel. In september 2015 was dat informatie over de sociale kaart
van Voorthuizen, verzorgd door twee medewerkers van Icare.
3. Beheer gebouw
Naar volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers is Peter Overeem actief als beheerder van
Perron16. Hij faciliteert in principe alles wat nodig is om Perron16 te kunnen laten draaien. Bij
afwezigheid wordt hij vervangen door Otto van Middendorp.
4. Openingstijden
In mei 2015 is gestart met de volgende openingstijden voor inloop:
Dinsdag
10.00-12.00 uur
Woensdag
10.00-12.00 uur HomeStart
Vrijdag
10.00-12.00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk)
Zaterdag
10.00-14.00 uur
5. Activiteiten en aantal gasten
a. Perron16 Inloop
Tijdens de “gewone” inloop-uren is het aantal gasten langzamerhand gestegen van ca. 7 naar 12.
Perron16 heeft nog bij elke openstelling bezoekers gehad en zij weten ons meerdere keren in de
week te vinden. De zaterdag en de doordeweekse dagen verschillen niet significant.

b. HomeStart
Op woensdag 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.

c. Diaconaal Netwerk
Op vrijdagmorgen houdt het Diaconaal Netwerk loket. Het Diaconaal Netwerk is een interkerkelijk
initiatief binnen gemeente Barneveld. Dit loket bied de gelegenheid om aan te kloppen voor vragen
rond (financiële) administratie, computergebruik, belastingvragen et cetera. In het verleden hield het
platform spreekuur in Avondrust. Gedurende een half jaar heeft dit slechts 2 bezoeken opgeleverd.
Sinds Perron16 is het aantal contacten al 34x geweest. Voor enkele situaties is meer hulp geregeld.
Jan van de Heuvel zorgt ervoor dat de juiste instanties in contact komen met de hulpvragers. Binnen
Perron16 zijn 6 mensen betrokken bij het Diaconaal Netwerk.

