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Inleiding
1 Januari – 31 december 2020
Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2020 bij Inloophuis Perron16 in
Voorthuizen hebben plaatsgevonden.
De corona-pandemie heeft vanaf maart 2020 enorme invloed gehad op het openbare leven in
Nederland en daarmee ook op de gang van zaken in Perron16.
Vanaf 13 maart t/m 4 juli is het inloophuis geheel gesloten geweest. Van 5 juli t/m 14 oktober was
het inloophuis onder voorwaarden beperkt open, maar vanaf 15 oktober zijn alle activiteiten helaas
opnieuw opgeschort.
Als gevolg hiervan zijn de doelstellingen voor 2020 niet geheel gerealiseerd.

1. Ontwikkelingen bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2020 gewijzigd.
De volgende leden nemen zitting in het bestuur:
- Johan Borren (voorzitter)
- Hans den Holder (secretaris)
- Ton Lokhorst (penningmeester)
- Aalt Legemaat (bestuurslid inzake verhuizing/verbouwing)
- Jeroen Bakker (algemeen bestuurslid)
- Jacco Vlijm (algemeen bestuurslid)
- Brenda Bangma (algemeen bestuurslid en coördinator vrijwilligers)
- Diana van der Stege (algemeen bestuurslid en coördinator vrijwilligers)
Aalt Legemaat heeft in de loop van 2020 zijn taak als penningmeester neergelegd en is aangebleven
als bestuurslid met speciale opdracht inzake verhuizing/verbouwing. Ton Lokhorst is als nieuw
bestuurslid aangetreden in de functie van penningmeester.
De leden van het bestuur komen uit diverse kerken in Voorthuizen.
Johan Borren en Hans den Holder waren in 2020 herbenoembaar als bestuurslid. Beiden hebben
aangegeven hun rol te willen continueren, met de opmerking dat er een kans bestaat dat zij hun
volgende termijn niet kunnen afmaken.
In 2020 is het bestuur 12 x bij elkaar gekomen: 4x voor een oorspronkelijk geplande reguliere
bestuursvergadering en 8x voor een ingelaste vergadering vanwege een bijzondere aanleiding
(nominatie nationale vrijwilligersprijs, corona-situatie of verhuizing naar nieuwe locatie)
Tijdens bestuursvergaderingen worden volgens een vaste agenda alle lopende zaken besproken.
Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd en ook wordt een actiepuntenlijst
bijgehouden.
Het was de bedoeling om in mei 2020 samen met alle vrijwilligers het 5-jarig jubileum van Perron16
te vieren, in de vorm van een bijzondere jaarlijkse vrijwilligersavond. Dit is uitgesteld tot 2021/na
corona.

Samenvatting besluiten en ontwikkelingen
•
•

Nominatie voor Nationale Vrijwilligersprijs. Perron16 werd hiervoor aangemeld door Welzijn
Barneveld en was 1 van de 12 genomineerden. Hiervoor is een pitch-filmpje gemaakt door 2
vrijwilligers. Prijsuitreiking was uiteindelijk digitaal.
Perron16 is vanwege corona vanaf 13 maart 2020 niet of beperkt geopend geweest. Zie
inleiding.
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•
•
•
•
•
•
•

In de loop van 2020 is besloten om per medio 2021 te verhuizen naar een grotere locatie en
hiervoor indien mogelijk een eigen pand te verwerven. Dit is gerealiseerd m.b.v. de diaconie
HK.
De viering van het 5-jarig jubileum van Perron16 is uitgesteld.
Alle vrijwilligers hebben voor de zomer m.b.v. een donatie van Van de Hul & Luiggies een
Perron16-chocoladereep ontvangen en in december een eindejaars-attentie (linnen tas met
logo).
Er zal elk jaar een informatieavond plaatsvinden voor de diaconieën van de kerken in
Voorthuizen die financieel garant staan voor de exploitatie van Perron16. Om het jaar zullen
alle diaconieën van de betrokken kerken geïnformeerd worden.
Professionele non-profit organisaties mogen bij beschikbaarheid van ruimte gebruik maken
van Perron16. Faciliteren qua voorzieningen zal daarbij in principe niet door vrijwilligers van
Perron16 verzorgd worden.
Besluiten t.a.v. de openstelling van Perron16 in coronatijd worden gebaseerd op de geldende
richtlijnen van de overheid, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk in de pas te blijven
met de lokale horeca.
In 2020 is de nieuwe website van Perron16 actief geworden. Ondanks dat de eerste website
prima voorzag was een technische aanleiding reden voor vernieuwen.

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, Matthijs van der Ham en Margret Top.
In 2020 is afscheid genomen van Harry Gutter en als nieuw Denktank-lid is toegetreden Martijn van
Ommen.
De initiatieven die in 2019 door het bestuur zijn goedgekeurd en verder voorbereid om van start te
kunnen gaan, staan vanwege corona tot nu toe (december 2020) in de wacht. Het gaat om:
- Repaircafé
- Wandel-rustpunt voor ouderen /met begeleiding.
- Taalcafé of Taalhuis (Nederlandse les voor statushouders of laaggeletterden).
Een nieuwe startdatum wordt vastgesteld zodra de situatie dit toelaat, hopelijk z.s.m. in 2021.

3. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is in 2020 iets toegenomen.
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.
In 2020 bestond Perron16 5 jaar, maar dit jubileum kon helaas niet worden gevierd samen met de
vrijwilligers. Besloten is om een feestelijke bijeenkomst te plannen ter gelegenheid van de opening
van en verhuizing naar het nieuwe pand aan Smidsplein 6 na de zomer van 2021.
Er is een evaluatie-ronde met vrijwilligers voorbereid, maar deze is voorlopig als gevolg van corona
uitgesteld omdat de vrijwilligers al langere tijd in de wachtstand staan.
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Een aantal vrijwilligers is vanaf april 2020 beschikbaar geweest voor het dorps brede initiatief
Coronahulp Voorthuizen.
Met ingang van december 2020 is er daarnaast tijdelijk wegens Corona belcontact gestart tussen een
aantal vrijwilligers en ca. 12 gasten van Perron16, om op deze manier aandacht aan hen te geven.

4. Beheer
Het beheer van onze locatie is ook in 2020 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 volledig financieel overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag over 2020.
Het Rabofonds kent Perron16 ook in 2020 een significant bedrag toe, Perron16 spreekt graag
hiervoor dank uit naar alle Rabobankleden die Perron16 een warm hart toedragen.
Via NH1816 en een niet nader te noemen fonds is een groot bedrag ontvangen, specifiek om aan te
wenden in de vorm van coronasteun of -waardering richting de vrijwilligers. Ook voor deze
ondersteuning is Perron16 zeer erkentelijk.
Tenslotte zijn er inkomsten gegenereerd uit verhuur en stageplekken.

6. Maatschappelijke positie
Perron16 geeft aan zijn maatschappelijke taak in de samenleving o.a. vorm via het bieden van
taalstageplekken aan statushouders. Tot maart 2020 is één statushouder actief geweest. Voor de
gemeente Barneveld is het belangrijk dat hiervan een heldere evaluatie beschikbaar is vanuit
Perron16. Omdat het “papieren proces” hierin niet als prettig ervaren worden, is er gekeken of de
stage op een digitale manier geëvalueerd kan worden. Dit is onderzocht en zal hopelijk na corona
een vervolg krijgen.

7. Openingstijden
(in normale situatie, nu vanwege corona t/m 12 maart 2020)
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
Periode 13 maart t/m 4 juli 2020
Gesloten
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Periode 5 juli t/m 26 september 2020:
Zondag
15.30-16.30 uur
Dinsdag
10.30-11.30 uur
Donderdag
10.30-11.30 uur
Vrijdag
10.30-11.30 uur
Zaterdag
10.30-11.30 uur
Periode 27 september t/m 14 oktober 2020:
Zondag
15.00-17.00 uur
Dinsdag
10.00-12.00 uur
Donderdag
10.00-12.00 uur
Vrijdag
10.00-12.00 uur
Zaterdag
10.00-12.00 uur
Periode 15 oktober t/m 31 december 2020
Gesloten
Omdat er vanwege de beschikbare ruimte binnen plaats was voor slechts 5 gasten (en 2 vrijwilligers)
is in de periode van 5 t/m 22 juli gewerkt met telefonische reservering door gasten. Dit verliep niet
naar tevredenheid. Van 23 juli t/m 14 oktober is daarom gekozen voor regulering van het aantal
gasten d.m.v. een stoplicht.

8. Activiteiten en aantal gasten – in de periode voor corona t/m 12
maart 2020
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. Perron16 – Maaltijd
Tweemaal per maand – op de 2e woensdag en 4e maandag van de maand – wordt er in Perron16 een
maaltijd aangeboden aan gasten van het inloophuis. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 5,00.
Er kunnen maximaal 12 gasten per keer aan de maaltijd deelnemen, inschrijving is hiervoor
noodzakelijk. De maaltijd wordt gekookt thuis of in Perron16 door een professionele vrijwillige kok
en tijdens de maaltijd zijn er 2 vrijwilligers ter begeleiding. Bij de maaltijd is meestal het maximale
aantal deelnemers aanwezig.
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d. Speel-o-theek Het Wagonnetje
De speelotheek is begonnen in oktober 2019 en had net een aantal maanden gedraaid voordat
corona kwam, waarmee het begin van een basis was gelegd. De openstelling is begin 2020 uitgebreid
naar 2x per maand (i.p.v. 1x per maand) en gemiddeld komen 6 mensen speelgoed halen. Een aantal
mensen komt regelmatig, anderen zijn eenmalig of twee keer geweest. Het is jammer dat er nog niet
voldoende continuïteit is geweest om meer vaste klantbinding te krijgen. Wel zijn er mensen die de
speelotheek een warm hart toedragen door speelgoed aan ons te geven, ook na de sluiting vanwege
corona.

e. 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. De ouders en
begeleiders hebben vanaf maart 2020 andere (toegestane) vormen van ontmoeting georganiseerd
buiten Perron16.

f. 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.

g. Diaconaal Netwerk
Op vrijdagmorgen houdt het Diaconaal Netwerk spreekuur. 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 als vrijwilliger voor het Diaconaal Netwerk. Met ingang van
2020 is de DNW-vrijwilliger niet standaard aanwezig in Perron16 op vrijdagmorgen, maar op afroep
beschikbaar. Als er een gast met een hulpvraag komt dan kan deze vrijwilliger worden opgeroepen
en hij/zij is dan z.s.m. in Perron16 om de hulpvrager van dienst te zijn. Er is in 2020 weinig gebruik
van deze dienst gemaakt.

h. 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. 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 vermeld het CJG onder beschikbare activiteiten op de
website.

i. Communicatie
Via de website (www.perron16voorthuizen.nl / www.perron16.nl) wordt informatie verstrekt
rondom de doelstellingen van Perron16 en de activiteiten agenda.
In de loop van 2020 is de website aangepast en vernieuwd en is sindsdien te vinden op
www.perron16.nl.
Op Facebook (www.facebook.com/perron16voorthuizen/) publiceert Perron16 informatie rondom
activiteiten die zijn geweest of op stapel staan.
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9. Vooruitblik
In het najaar van 2020 heeft Perron16 de mogelijkheid gekregen tot aankoop van het pand
Smidsplein 6 in Voorthuizen. Na gesprekken met diaconie HK over financiering is deze rondgekomen.
De verhuizing is gepland voor na de zomer 2021.
Eind 2020 is de omvang van de liquide middelen van Perron 16 vrij hoog. Deze liquide middelen zijn
een aanzet voor de benodigde gelden t.b.v. de renovatie van het aangekochte nieuwe pand.
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. De mogelijkheden die het nieuwe pand biedt zullen aanleiding zijn voor
uitbreiding en verbreding. Het is de bedoeling om hiermee vol enthousiasme aan de slag te gaan
zodra de ruimte hiervoor na corona weer geboden wordt.
Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen
Juni 2021
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