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Inleiding
1 Januari – 31 december 2021
Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2021 bij Inloophuis Perron16 in
Voorthuizen hebben plaatsgevonden.
De corona-pandemie heeft ook in 2021 veel invloed gehad op het openbare leven in Nederland en
daarmee ook op de gang van zaken in Perron16.
De lockdown die was ingegaan op 15 oktober 2020 heeft geduurd tot en met 16 mei 2021.
Op 19 december 2021 werd een nieuwe lockdown van kracht, die duurde tot 28 januari 2022.
Perron16 is in 2021 daardoor open geweest van 17 mei t/m 18 december.
Na de aankoop eind december 2020 van het nieuwe eigen pand Smidsplein 6 is er vanaf januari 2021
door het bestuur en een speciaal opgerichte projectcommissie gewerkt aan diverse plannen m.b.t.
financiering, verbouwing en inrichting.
Het huurcontract van het pand Smidsplein 16 is opgezegd per 1 september 2021. De inloopactiviteiten van Perron16 zijn in de week van 22 augustus 2021 verhuisd naar de kantine van
Muziekvereniging Crescendo (Van de Berglaan 4), waar tot het moment van opening van het nieuwe
pand prettig onderdak is gevonden.

1. Ontwikkelingen bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2021 gewijzigd.
De volgende leden hadden 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)
Johan Borren heeft aan het einde van 2021 zijn taken neergelegd. Zijn opvolger is Eric van Ommen,
die officieel per januari 2022 voorzitter van het bestuur wordt.
Jeroen Bakker heeft zijn taken per medio 2021 neergelegd.
De leden van het bestuur komen uit diverse kerken in Voorthuizen.
In 2021 waren er veel zaken die door het bestuur geregeld moesten worden met betrekking tot het
nieuwe pand Smidsplein 6. Het bestuur is hiervoor 12x bij elkaar gekomen, 11x voor een
oorspronkelijk geplande reguliere bestuursvergadering en 1x voor een extra overleg.
Tijdens bestuursvergaderingen worden volgens een vaste agenda alle lopende zaken besproken.
Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd en ook wordt een actiepuntenlijst
bijgehouden.

Samenvatting besluiten en ontwikkelingen
•
•
•

Perron16 is vanwege lockdowns niet of beperkt geopend geweest. Zie inleiding.
De viering van het 5-jarig jubileum van Perron16 is ook in 2021 uitgesteld.
Besluiten t.a.v. de openstelling van Perron16 in coronatijd zijn steeds gebaseerd op de
geldende richtlijnen van de overheid, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk in de pas te
blijven met de lokale horeca.
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•
•
•

•
•
•
•

•

Er is een projectcommissie gevormd t.g.v. financiering nieuwbouw. De opdracht aan de
commissie is het aanvragen van subsidies, zoeken naar financiële bijdragen van fondsen en
sponsoren t.b.v. de verbouwing en inrichting van Smidsplein 6.
Eerste communicatie over aankoop en overige plannen is uitgevoerd volgens strakke
planning met alle doelgroepen in de juiste volgorde.
De huur van het pand Smidsplein 16 is opgezegd per 1 september 2021. Omdat het nieuwe
pand op dat moment nog niet klaar was, hebben we voor de inloop en de Speelotheek tot 1
april 2022 gebruik kunnen maken van de kantine en kelder van Muziekvereniging Crescendo.
De keuken is uit het oude pand verwijderd. Meubilair en overige inventaris wordt
opgeslagen.
Omdat Perron16 gesloten was, is er van half december 2020 tot en met 18 mei 2021 door
een aantal vrijwilligers telefonisch contact gehouden met enkele gasten.
Er is contact gelegd met Welzijn Barneveld om te verkennen of er activiteiten van Welzijn
Barneveld en Perron16 in overleg en evt. gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden.
De aannemer start in november met de verbouwingswerkzaamheden. Het sloopwerk zal
grotendeels m.b.v. vrijwilligers worden uitgevoerd.
Gedurende de verbouwing is geprobeerd via de populaire media onze gasten / vrijwilligers /
belangstellenden te informeren. Middels blog’s en publiciteit in de krant is e.e.a. gedeeld.
Communicatie in zijn algemeenheid blijft punt van aandacht. Een centrale organisatie wordt
als lastig ervaren.
In de periode tussen de start van de verbouwing en de opening in april 2022 zal er op een
aantal momenten gelegenheid zijn voor de vrijwilligers om de voortgang te bekijken.

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.
In 2021 zijn geen nieuwe initiatieven door de Denktank opgepakt vanwege de onzekere situatie
rondom corona. Er is uitgesproken dat richting de opening van het nieuwe pand ook weer inzet van
de Denktank wordt verwacht.

3. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is in 2021 gelijk gebleven.
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 ook in 2021 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 in het voorjaar van 2022.

4. Beheer
Het beheer van onze locatie Smidsplein 16 is tot en met augustus 2021 uitgevoerd door een
vrijwilliger. Vanaf september 2021 deed hij dit voor enkele taken ook in de kantine van Crescendo.
Tot zijn taken hoort het regelen van alles nodig is t.a.v. boodschappen, schoonmaak en kleine
reparaties om Perron16 te kunnen laten draaien. Een 2e vrijwilliger is oproepbaar voor praktische
klusjes/reparaties en bij afwezigheid van eerdere vrijwilliger is hij de eerste vervangende beheerder.
Bij onze tijdelijke overbruggingsperiode in de kantine van Crescendo is het beheer grotendeels door
Crescendo uitgevoerd.
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5. Financiën
Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag over 2021.

6. Financiering verbouwing en inrichting
Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag over 2021.

7. Maatschappelijke positie
Perron16 geeft aan zijn maatschappelijke taak in de samenleving o.a. vorm via het bieden van
taalstageplekken aan statushouders. In september 2021 is een nieuwe taal stagiaire gestart. De
eerste voortgangsevaluatie onder vrijwilligers heeft digitaal plaatsgevonden

8. Openingstijden
(in normale situatie, tijdelijke sluiting vanwege corona buiten beschouwing gelaten)
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

9. Activiteiten en aantal gasten
Tijdens de perioden van lockdown is Perron16 niet geopend geweest (zie inleiding). In de periode dat
Perron16 wel geopend was gold er een deel van de tijd de 1,5 meter regel en waren mensen in het
algemeen voorzichtig met het ontmoeten van anderen. Dit heeft uiteraard ook wisselende invloed
gehad op het aantal bezoekers in Perron16. De onderstaande informatie betreft de normale situatie.

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: inloop voor mensen die graag
aan de slag gaan met hun eigen “handwerk”. Er komen 5-7 bezoekers die in goede sfeer gezellig
samen bezig zijn.
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c. Perron16 – Maaltijd
In 2021 is er helaas geen mogelijkheid geweest voor de Perron16 Maaltijd.
Normaal gesproken is dit tweemaal per maand – op de 2e woensdag en 4e maandag van de maand –
dan 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.

d. Speelotheek Het Wagonnetje
De Speelotheek is in 2021 zo goed mogelijk doorgegaan op de ingeslagen weg, ook in de kelder van
het Crescendo-gebouw. Tweemaal per maand was de Speelotheek open.

e. HomeStart
In 2021 heeft de inloop van HomeStart op een andere locatie plaatsgevonden.
Op woensdagochtend zijn ouders met kleine kinderen welkom bij de Ontmoetingsochtend voor
ouders van jonge kinderen. 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
In 2021 zijn er geen maaltijden van Philadelphia in Perron16 geweest.
Normaal gesproken werd 2 x per maand in Perron16 gegeten door begeleid wonende zelfstandigen
uit Voorthuizen. 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
De vrijwilliger van het Diaconaal Netwerk was in 2021 niet standaard aanwezig in Perron16 op de
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 2021 niet veel gebruik van gemaakt.

h. Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin
Het spreekuur is in 2021 niet present geweest in Perron16.
Vanaf de zomer 2018 vindt het spreekuur van het CJG plaats in Perron16. Op woensdagochtend van
08:30 – 09:30 kunnen ouders daar terecht met opvoed vraagstukken. Via scholen / huisartsen
moeten ouders geïnformeerd worden.

i. Communicatie
Via de website 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.
Daarnaast wordt incidenteel een artikel, interview of nieuwsfeit gepubliceerd in de Barneveldse
Krant.
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10. Vooruitblik
Uiteraard zijn er hoge verwachtingen van alle plannen, mogelijkheden en kansen voor Perron16 in
het nieuwe pand Smidsplein. Het bestuur en de vrijwilligers zien uit naar de opening en de tijd
daarna.
Het programma dat Perron16 biedt zal als vanouds veelzijdig zijn en ook worden uitgebreid . De
Perron16 Maaltijd wordt uitgebreid naar 1x per week en vanaf april zal ook het Repair Café 1x per
maand een plaats krijgen. Er komt avondopenstelling van de inloop op dinsdagavond.
In samenwerking met Welzijn Barneveld wordt gekeken naar de mogelijkheid van Taalcafé voor
nieuwe Nederlanders.
Met alle activiteiten hoopt Perron16 dienstbaar te zijn en steeds meer te worden aan de
Voorthuizense samenleving. Het nieuwe pand biedt veel mogelijkheden voor uitbreiding en
verbreding. Daar zijn we dankbaar voor en blijven we vol enthousiasme mee aan de slag gaan.
Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen
Juni 2022
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