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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het derde jaarverslag. JOTA is ondertussen uit de kinderschoenen gegroeid en 

volwassen aan het worden. Het ontmoetingscentrum is inmiddels bij velen in de West 

Zeeuws Vlaamse samenleving bekend. Maar ook van daarbuiten weten mensen en 

instellingen de weg naar JOTA te vinden. Het prettige gevolg hiervan is dat het aantal 

bezoekers groeit. Ook neemt het aantal verzoeken uit de samenleving toe om activiteiten in 

en met JOTA te organiseren. JOTA kan niet op alle verzoeken ingaan. Bijvoorbeeld omdat 

ze niet passen binnen de primaire doelstelling van JOTA, of omdat we te weinig menskracht 

hebben om e.e.a. op te pakken. Toch blijft et aantal activiteiten groeien.  

Het blijft een uitdaging om mensen samen te brengen rond inhoudelijke thema’s als 

zingeving, ethiek, spiritualiteit en duurzaamheid. Toch is dat ook in 2017 weer gelukt.  

Bij JOTA-JONG verlegden we het zwaartepunt van tienerjongeren naar kinderen van de 

basisschool, omdat met de laatste groep over een langere periode relaties kunnen worden 

opgebouwd. Deze verandering lijkt positief uit te pakken.  

In dit jaarverslag leest u weer veel over bestaande en 

toekomstige activiteiten. We bereiden ons al weer voor 

op het seizoen 2018-2019, waarin we het opgebouwde 

willen consolideren en versterken, maar vooral ook 

willen werken aan de inhoudelijke thema’s.  

Dankbaar zijn we voor de inzet van tientallen 

vrijwilligers, de komst van honderden bezoekers en 

velen personen en organisaties die JOTA een warm hart 

toedragen. 

  
Derk Blom (voorzitter) 

 

2. MISSIE  
 
De missie van JOTA luidt: 

 “Uitgedaagd door het Bijbelse geloofsverhaal en 

in dialoog met de moderne samenleving willen 

we letterlijk en figuurlijke ruimte creëren, die 

anderen en onszelf aanzet om perspectieven te 

vinden voor een menswaardig leven en een 

betere wereld, een wereld waar brood en recht, 

respect en liefde is voor al wat leeft.” 

 
 

3. VISIE VAN DE ORGANISATIE  
 
De christelijke geloofsgemeenschappen in West 

Zeeuws-Vlaanderen zijn geroepen tot diaconaat. Het 

omzien naar elkaar begint bij de mensen met wie wij  

 

Hoop 
 

Hoop is een kwaliteit 
van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in 

de wereld gebeurt. 
Hoop is niet voorspellen 

of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid 

van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop in deze diepe 
en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat, 

of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans 
van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde 
als optimisme, 

evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets 

zinvol is ongeacht de afloop, 
het resultaat. 

 
Václav Havel 
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samenleven in de gemeenschap. De grens van de gemeente ligt niet bij de eigen 

gemeenschap. 

 “Voor zover je het aan hen – de armen, naakten, de zieken, de gevangenen, de 

vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan mij gedaan”, zegt Jezus. 

 

De christelijke gemeente laat zich voeden door de Bijbel. Deze houdt ons het ‘visioen’ voor 

van een menswaardige samenleving en formuleert de grondslagen van een rechtvaardige 

politiek:  

“Jij zult liefde hebben tot je naaste die een mens is als jij.’’ 

JOTA wil een plek zijn waardoor dit visioen dichterbij komt.  

 

 

4. SAMENSTELLING BESTUUR  
 
Eind 2017 werd het bestuur gevormd door:  

Derk Blom, voorzitter,  

Joke Steeneveld, secretaris,  

Mark van den Eijkel, penningmeester 

Rina Oosterling, lid dagelijks bestuur,  

Jolanda Bos, bestuurslid 

Aart van Houweling, bestuurslid 

Yolanda de Jong, bestuurslid 

Gert Pieters, bestuurslid 

Ad Stoffels, bestuurslid 

In de loop van 2017 werden twee kerkenraadsleden van PG 
“de Brug” te Oostburg, afgevaardigd naar het bestuur van 
JOTA, Jolanda Bos en Ad Stoffels. 
 
 

5. HUISVESTING 
 
Het pand bestaat uit twee voormalige winkelpanden. De 

bovenverdieping herbergt twee woningen. De 

benedenverdiepingen van de twee panden vormen samen 

de ruimte waar alle activiteiten van JOTA worden 

uitgevoerd. De initiatiefnemers hadden bij het nadenken 

over het gebruik van JOTA, als huis voor ontmoeting en 

inspiratie, als uitgangspunt gekozen, dat het een plek moest 

worden waar verschillende mensen en groepen uit de 

samenleving elkaar konden ontmoeten, maar niemand het 

alleenrecht had van een bepaalde ruimte. Ook in 2017 is die 

doelstelling gehaald: er zijn nieuwe groepen gestart , 

waardoor de ruimte van de voedselbank op andere dagen 

wordt gebruikt voor taallessen voor mensen die het 

Nederlands beter willen leren spreken, en voor naailessen  
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aan allochtone vrouwen. JOTA-trefpunt wordt gebruikt voor een breed scala aan 

ontmoetingen, waaronder activiteiten van kinderen in de basisschoolleeftijd en contextueel 

bijbellezen.   

 

In het verslagjaar zijn zonnepanelen op het dak geplaatst, waardoor JOTA een deel van de 

eigen energie kan opwekken. Ook is, volgens planning, een aanpassing gedaan aan de 

verwarming van de voedselbankruimte, waardoor het daar aangenamer is in de winter. 

 

6. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
a. Bestuur 
JOTA heeft een algemeen bestuur, bestaande  uit de door participanten voorgedragen leden 

en een aantal deskundigen op specifieke terreinen van het beleid (totaal minimaal 5 leden). 

Het is de taak van het bestuur om het beleid vast te stellen en uitgevoerd beleid te 

evalueren. In 2017 vergaderde het bestuur 8 keer. 

 

b. Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur wordt gekozen vanuit het algemeen bestuur (minimaal 3 leden). Zij 

heeft tot taak: 

- uitvoering van beleid en financieel beheer 

- de algemene coördinatie van het dagelijks werk  

- aansturen vrijwilligers 

- contacten naar buiten.  

Het dagelijks bestuur vergaderde in 2017 eens per zes weken, tussen de vergaderingen van 

het algemeen bestuur in.  

 

c. JOTA-netwerk 
JOTA-netwerk bestaat uit een willekeurige groep mensen. Hun binding ligt in het feit, dat zij 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van JOTA. Hun reflectie op de gang van zaken, hun 

wensen en verlangens voor de samenleving in West Zeeuws-Vlaanderen en hun ideeën over 

de rol, die JOTA hierbij zou kunnen vervullen, zijn van grote waarde. In november 2017 was 

er een bijeenkomst van JOTA-netwerk. 

 

d. Vrijwilligers   
Een grote groep vrijwilligers draagt de activiteiten en projecten. 
 

Aantal vrijwilligers Eind 2016 Eind 2017 

JOTA-trefpunt 18 19 

JOTA- breicafé 2 2 

JOTA-reparatie 4 4 

JOTA-aan tafel 6 5 

Conversatieles allochtonen 2 1 

Naailes allochtone vrouwen 0 2 

Sociaal spreekuur 0 5 

Uitdeelpunt Voedselbank 11 8 

Totaal 43 46 
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7. ACTIVITEITEN  
 
De belangrijkste functie van JOTA is een plek bieden waar iedereen welkom is en waar je 

kunt delen wat jou beweegt. Je kunt er anderen ontmoeten en er zijn gastheren en –vrouwen 

die gastvrijheid bieden en bereid zijn om te luisteren. JOTA is geopend van woensdag t/m 

zaterdag en tijdens de zomervakantie van maandag tot en met zaterdag. 

 

JOTA ontplooit activiteiten op het terrein van: ontmoeting, inspiratie en bewustwording. 

Aan verschillende groepen kwetsbare mensen heeft JOTA iets te bieden: 

 

MENSEN IN 
ARMOEDE 

Ontmoetings-
plek 

Uitdeelpunt 
voedselbank 

Wekelijkse 
koffiebon in 
Voedselpakket 

Sociaal 
spreekuur 

JOTA-
reparatie 

MENSEN 
MET EEN 
KLEIN 
SOCIAAL 
NETWERK 

Ontmoetings-
plek 
 

JOTA-aan tafel breicafé 
Sociaal 
spreekuur 

JOTA open 
met 
Kerstfeest 

OUDEREN 
Ontmoetings 
plek 

JOTA-aan tafel    

VLUCHTE-
LINGEN 

Ontmoetings 
plek 
 

Mogelijkheid tot 
taalstage in 
JOTA-trefpunt 

Conversatieles 
Naailes 
allochtone 
vrouwen 

Veel-
kleurige 
proeverij 

MENSEN 
MET 
AFSTAND 
TOT DE 
ARBEIDS 
MARKT 

Vrijwilligers 
werk 

    

 
 
ONTMOETING ALGEMEEN 
 
JONGE MOEDERS Mamacafé     
KINDEREN-
BASSISSCHOOL 
LEEFTIJD, 
VERSCHILLENDE 
SCHOLEN 

Leren 
samenleven, 
samenwerken, 
bewustwording 

Sport en spel 
Knutsel-
activiteiten 

Koken/bakken 

 

PANNENOEKENFEEST      
MIDDELBARE 
SCHOLIEREN 

maatschappelijke 
stage 

   
 

 
Alle oranje gemarkeerde onderwerpen zijn ontstaan in het laatste halfjaar in reactie op 

signalen uit de samenleving. 

 

BEWUSTWORDING door aandacht te hebben voor de multiculturele samenleving en voor 

het thema duurzaamheid. In JOTA worden activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van:  

 

22 april    Dag van de aarde 

4 en 5 mei    Herdenken en vieren 

20 juni     Wereldvluchtelingendag 
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21 september     Dag van de vrede 

eind september- begin oktober    Week tegen de eenzaamheid 

10 december      Internationale dag van de mensenrechten  

 

Vanuit haar oorsprong wil JOTA ook INSPIRATIE aanreiken. Daartoe biedt ze aan: 

 Stilteruimte 

 Taizéviering 

 Contextueel bijbellezen 

 Kennismaken met christelijke meditatie 

 

Nieuwe plannen 

In reactie op verzoeken uit de samenleving zal in 2018 gestart worden met ontmoetingen 

voor lotgenotengroepen bij een Alzheimercafé en een Mantelzorgcafé. 

 

 

JOTA- trefpunt 
 

Mensen kunnen elkaar treffen bij een kopje koffie of 

iets anders. Indien gewenst is er een kopje koffie met 

een oortje, als bezoekers iets willen delen met de aanwezige gastvrouwen of -heren. Op de 

leestafel liggen kranten en tijdschriften. Wekelijks krijgen de bezoekers van het uitdeelpunt 

van de Voedselbank een bon, waarmee zij gratis een kopje koffie kunnen krijgen in JOTA-

trefpunt. Dat wordt zeer gewaardeerd en heeft onbedoelde effecten: mensen ontmoeten 

elkaar onderling, delen kennis en ideeën om het leven aangenamer te kunnen maken; er 

ontstaan vriendschappen. 

 

Gemiddeld over het hele jaar ontvangt JOTA-trefpunt 94 bezoekers per week, naast de 

bezoekers aan de vaste activiteiten, zoals JOTA-jong, JOTA-aan tafel, Voedselbank, taal- en 

naailessen. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling zichtbaar. Bezoekers aan de 

bijzondere activiteiten zijn hier niet in verwerkt. 
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Breicafé 
Eens per 14 dagen is er een breicafé. Een groep van 10-15 vrouwen ontmoet elkaar bij een 

brei-, haak- of borduurwerkje. Zij helpen elkaar verder met hun werkstuk en leven mee met 

elkaars wel en wee.  De groep staat open voor nieuwe deelnemers.  

 

Mamacafé 
Op de eerste vrijdag van de maand is er een Mamacafé in JOTA. Jonge moeders komen 

met hun kinderen om elkaar te ontmoeten en onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, 

die betrekking hebben op de levensfase, waarin zij verkeren. Hierdoor wordt het netwerk van 

de deelnemers vergroot. De groep verwelkomt graag nieuwe deelnemers.  

 

Conversatielessen voor allochtonen 
Op verzoek van de Stichting Kerk en Vluchteling worden conversatielessen gehouden voor 

nieuwe Nederlanders. Wekelijks op donderdagmiddag komt een groepje van mannen en 

vrouwen bijeen om onder leiding van een docent, die als vrijwilliger werkt, te oefenen met de 

Nederlandse taal.  

 

Naailes voor allochtone vrouwen (nieuw) 
In het jaarverslag over 2016 werd de naailes nog als wens geformuleerd, maar in het 

verslagjaar is die wens omgezet naar werkelijkheid. Wekelijks wordt naailes gegeven aan 

een kleine groep allochtone vrouwen op een elektrische naaimachine. 

 

Sociaal spreekuur (nieuw) 
In samenwerking met de Adviesraad Sociale Zaken van de gemeente Sluis is begonnen met 

een sociaal spreekuur op de 2e en 4e vrijdag van de maand. Elke woensdag is er een 

telefonisch sociaal spreekuur. Geconstateerd was dat veel gemeentelijk subsidiegeld, 

bestemd voor kwetsbare mensen, niet gebruikt werd. Omdat de drempel naar de gemeente 

mogelijk te hoog is, werd voorgesteld om het spreekuur in JOTA te houden. 

 
Verkoop tweedehands boeken en CD’s 

Ook in 2017 was de verkoop van tweedehands boeken en CD’s een welkome aanvulling op 

de inkomsten. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelstelling van JOTA om 

duurzaamheid te bevorderen, omdat de boeken een tweede leven krijgen. Tegelijkertijd 

brengt het een nieuwe groep mensen over de drempel. 

 

Terras voor JOTA 

Dit jaar werden, tijdens NL-doet, bloembakken gemaakt voor op het terras. De bloembakken 

werden tot één van de meeste gefotografeerde plekken in Oostburg. In de zomer lukte het 

weer, met extra inspanning van de vrijwilligers, om JOTA open te houden, gedurende zes 

dagen per week. 

 
Nieuwe plannen:  

Het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om met enige regelmaat iemand uit te 

nodigen om plaats te nemen op de “passiekruk”. De persoon in kwestie zal worden 

geïnterviewd over een onderwerp wat hem/haar na aan het hart ligt. Het zou mooi zijn als 

daarvoor Zeeuws-Vlamingen (oude of nieuwe) gevonden zouden kunnen worden. 
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JOTA-aan tafel 
 
“Samen eten is gezellig en gezond”, was ook in het 

verslagjaar het motto voor de vrijwilligers van 

JOTA-aan tafel. In het voorjaar werd 

geëxperimenteerd met het aanbieden van maaltijden tussen de middag, maar dat leverde 

niet meer deelnemers op. In het najaar werd de frequentie van de maaltijden teruggebracht 

naar één keer per 14 dagen, omdat er te vaak maaltijden uitvielen vanwege te weinig 

deelnemers. Dat heeft het gewenste resultaat gehad, nl dat er een grotere groep deelnemers 

is, waardoor de onderlinge ontmoeting beter tot zijn recht komt. 

In de loop van het jaar werd gestopt met de kortingsbon in het pakket van de mensen, die 

afhankelijk zijn van de Voedselbank. Er werd te weinig gebruik van gemaakt.  

Veelkleurige proeverijen (nieuw) 

In het jaarverslag over 2016 stond te lezen, dat het initiatief genomen zou worden tot 

Veelkleurige proeverijen. In samenspraak met de leiding van de inburgeringscursus is nu 

een programma opgesteld, waarbij elke twee maanden een andere cultuur in de 

schijnwerpers staat. Mensen van die cultuur kunnen in de keuken van JOTA samen met het 

kookteam, een maaltijd bereiden uit hun kooktraditie. ’s Avonds kunnen alle mensen die 

belangstelling hebben, komen genieten van een interculturele ontmoeting, die verder kan 

worden aangevuld met muziek, poëzie of verhalen uit de desbetreffende cultuur. In het 

verslagjaar was de proeverij rond Syrië met 45 deelnemers een groot succes. De aanschaf 

van de tweede oven, die ook op de planning stond was hierbij van groot belang en kon 

gerealiseerd worden door fondsenwerving. 

 
 

JOTA--reparatie 
 

Op de laatste zaterdag van de maand staan de 

vrijwilligers van JOTA-reparatie klaar om te helpen 

bij het repareren van kapotte spullen. Er wordt geholpen bij problemen met elektrische 

apparaten, reparatie van kleine kapotte meubelen of een fiets, naaiklussen en computer-

problemen. Mensen blijven bij de reparatie aanwezig, om eventueel mee te helpen en 

besluiten zelf over elke volgende stap. Door deze werkwijze ontstaan er gesprekken tussen 

de “klanten” en de vrijwilligers. De hulp wordt zeer op prijs gesteld, getuige de donaties in de 

giftendoos.  

 

 
JOTA-meditatie 
 

Er is een speciale stilteruimte in JOTA ingericht, 

bedoeld voor (christelijke) meditatie. Mensen kunnen  

zich alleen of in een groepje terugtrekken om te  
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mediteren of te bidden. Er zijn bijbels en gedichtenboekjes beschikbaar, men kan een 

kaarsje aansteken voor iemand waaraan men speciaal wil denken.  

 

Taizéviering 
Maandelijks vindt er een Taizé-viering plaatst in de Stilteruimte. Er is een min of meer vaste 

groep van deelnemers, maar er is ruimte voor nieuwe bezoekers. 

 

Contextueel bijbellezen 
Onder de titel “Dicht bij jezelf, dichtbij het verhaal” wordt er een seizoen lang maandelijks 

een bijeenkomst in JOTA gehouden. Iedereen is welkom. 

 
 

Voedselbank in JOTA 
 

Het uitdeelpunt van de voedselbank draait 

inmiddels ruim drie jaar met in totaal 11 

vrijwilligers, waarvan de meesten, naast een paar 

vaste mensen, wekelijks rouleren. 

Aan het begin van het jaar werden er  nog 44 pakketten uitgedeeld. Dat aantal is eind 2017 

aanzienlijk gedaald naar 20. Dit hangt samen met een beleidswijziging van de gemeente 

Sluis.  

De basis wordt gevormd door pakketten, die door de stichting Voedselbank Zeeuws- 

Vlaanderen worden aangeleverd. Deze pakketten worden ter plaatse aangevuld met 

producten, die door bedrijven of particulieren uit de streek gratis ter beschikking worden 

gesteld. 

Namen van mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket worden doorgegeven 

door het maatschappelijk werk aan de overkoepelende stichting. Hier hebben de vrijwilligers 

van JOTA geen invloed op. 
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JOTA-jong 
 
JOTA wil graag relaties leggen met jongeren en 

onderzoeken of het een plaats mag zijn waar 

jongeren zich welkom voelen en waar zij levens- en 

zingevingsvragen durven stellen. Dat is de reden 

waarom JOTA in Oostburg gevestigd is, daar waar de enige middelbare school in de regio 

staat. Daarom wilde JOTA ook een professionele kracht aantrekken, de enige in de 

organisatie, om het programma JOTA-jong te ontwikkelen, samen met jongeren. De 

Protestantse Kerk vond dit initiatief zo waardevol, dat JOTA-jong wordt aangemerkt als 

pioniersplek. Dat betekent dat er subsidies beschikbaar gesteld worden en begeleiding van 

het pioniersteam, inclusief de jongerenwerker.  

 
Op zoek naar een nieuwe jongerenwerker 
Eind januari namen wij afscheid van onze jongerenwerker, die elders een baan had 

aanvaard. JOTA-jong moest op zoek naar een nieuwe kracht. In de tussentijd lagen de 

werkzaamheden stil. Met de ervaringen van het eerste jaar, waren er ook vruchten te  

plukken. Zo was gebleken dat JOTA een moeilijke weg had gekozen, door partner te willen 

worden van middelbare scholieren, met een rand- of buitenkerkelijke oriëntatie in een 

gebied, zoals West Zeeuws-Vlaanderen, waar de afstand tussen de dorpen zeker een rol 

speelt bij het organiseren van activiteiten.  

Het pioniersteam had daarom besloten om de bakens te verzetten naar een leeftijdsgroep, 

die nog op de basisschool zit. Misschien zou het dan lukken om de  jongeren vast te houden, 

als ze naar de middelbare school zouden gaan.  

De jongerenwerker die door het bestuur in mei werd aangesteld, had al veel ervaring met 

deze leeftijdscategorie. Omdat zij niet uit de regio komt, had ze even tijd nodig om een 

netwerk op te bouwen. Na de zomer werd gestart met activiteiten: film, knutselen, bakken, 

samen eten, enz. Het contact met de middelbare scholieren bleef stroef verlopen, maar met 

de basisscholen ging het steeds beter. Voor het begin van 2018 is het plan om op elke 1e en 

3e vrijdag van de maand een JOTA-jongmiddag te houden met van 13.15-15.00 u. 

activiteiten voor de kinderen t/m groep 4, en van 15.30-17.00 u. voor groep 5 t/m 8.  

 

Maatschappelijke stage 
Net als de voorgaande jaren stond JOTA-JONG weer op de stagemarkt van ’t Zwincollege. 

Dit seizoen waren er echter maar twee stagiaires beschikbaar voor JOTA. 

 
 

8.  BIJZONDERE EVENEMENTEN 
 

Nowruz 
Opnieuw werd NOWRUZ, het Iraanse Nieuwjaar, in JOTA gevierd op verzoek van een aantal 

mensen uit Iran, die in de streek wonen. Gedurende een week werd een speciale tafel 

(Hafsin) ingericht met symbolische voorwerpen en gerechten, passend bij dit feest. Op 19 

maart waren er Nederlanders en Iraniërs in JOTA om het feest te vieren.  
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Dag van de Aarde, 22 april ( nieuw) 
Een groep vrijwilligers uit JOTA  bedacht een programma om het thema “duurzaamheid” aan 

de orde te stellen voor een breed publiek, tijdens de internationale Dag van de Aarde. Voor 

het pand werd een marktje gehouden met verschillende ondernemers op het vlak van 

duurzaamheid. Er was een spreker, een quiz, en er waren verschillende proeverijtjes. Een 

geslaagd evenement, dat zeker een vervolg zal krijgen. 

 
Internationale dag voor de Vrede, 21 september 
In een wereld waarin zoveel oorlog en zoveel terreur en angst heerst, is het belangrijk om stil 

te staan bij vrede. Daarom is 21 september door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 

Internationale dag voor de Vrede. In JOTA was er die dag een wake voor de vrede. De 

deelnemers luisterden naar een vluchteling, die vertelde over wat vrede voor hem betekent. 

Er werden gedichten voorgelezen en kaarsen aangestoken.  

 
Internationale dag van de Mensenrechten 10 december 
Tijdens deze dag werd weer samengewerkt met de Wereldwinkel en met Amnesty 

International, afdeling West Zeeuws-Vlaanderen. In de weken vooraf was er een 

tentoonstelling in JOTA over vrouwenhandel van de Stichting “Stop the Traffik”. Een 

vertegenwoordiger vertelde tijdens de dag van de Mensenrechten over misbruik van  

 

kinderen in de cacaoteelt. Om de tegenstelling scherp neer te zetten was er daarna een 

workshop chocoladebonbons maken.  

 

Kerstfeest  
Evenals in de twee voorgaande jaren was JOTA open op 2e Kerstdag. Juist op deze dag 

missen veel mensen de gezelligheid van familie en vrienden om zich heen. Dat geldt ook 

voor mensen die nieuw zijn in Nederland. Zij hebben hier vaak geen familie. 

’s Middags was er gelegenheid voor ontmoeting en ’s avonds was er een viergangendiner 

met als thema “Op reis zijn”. Tussen de verschillende gangen werden delen van het Bijbelse 

geboorteverhaal gelezen, maar ook een verhaal over de geboorte van Jezus in de Koran. 

Het feest werd gevierd met 50 deelnemers, die plaats namen aan de feestelijk gedekte tafels 

en genoten van elkaars gezelschap en van de gerechten. 

 
 

9.  VRIJWILLIGERS 
 
Zoals elke organisatie kreeg JOTA dit jaar te maken met wisseling van vrijwilligers, mensen, 

die de organisatie verlieten en nieuwe mensen, die de organisatie kwamen versterken. Voor 

het eerst echter kregen wij te maken met het plotselinge overlijden van één van de 

vrijwilligers. Dat maakte grote indruk op het team. 

De vrijwilligers vormen het grootste kapitaal van JOTA. Zij zijn het gezicht naar buiten en 

dragen de activiteiten. Het bestuur luistert goed naar hen. Eens in de twee maanden vindt er 

een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Dit versterkt de teamgeest. Bovendien hoort het bestuur 

dan ook wat er leeft en kan zij proberen te anticiperen op de ideeën van de vrijwilligers. Als 

JOTA open is, zijn er steeds twee vrijwilligers aanwezig. Zij zorgen voor het gastvrij 

ontvangen van de bezoekers en het serveren van consumpties. Zij zijn ook beschikbaar met  
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een luisterend oor en een open hart voor de verhalen van de bezoekers. De vrijwilligers 

houden het pand schoon, volgens een speciaal daarvoor ontworpen rooster.  

Aan het eind van het verslagjaar was er een groep van 46 vrijwilligers actief op de werkvloer, 

waarvan 18 in JOTA-trefpunt, 5 bij JOTA-aan tafel, 4 bij JOTA-reparatie, 1 bij 

conversatielessen nieuwe Nederlanders, 2 bij naailessen allochtone vrouwen, 5 bij sociaal 

spreekuur en 11 bij het uitdeelpunt van de Voedselbank. Sommige vrijwilligers vervullen 

verschillende rollen naast elkaar. Aan de vrijwilligers wordt een introductie in de 

presentietheorie aangeboden. De presentietheorie vraagt aandacht voor de mens, zijn 

waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid.  

Ook dit jaar gingen we met alle vrijwilligers een dagje uit als teken van waardering. De dag 

stond in het teken van ontspanning en leren. De treinreis ging naar Rotterdam-Lombardijen, 

waar we te gast waren bij het inloophuis en centrum van buurtpastoraat. Daarna bezochten 

we “de Nieuwe Poort” in Rotterdam-centrum, een pioniersplek waar men probeert rijken en  

armen met elkaar rond de eettafel te nodigen en waar men programma’s aanbiedt m.b.t. 

zingeving voor managers.  

 
 

10. CONTACTEN/NETWERK 
 
Hoewel het werk van JOTA in het afgelopen jaar meer bekend is geworden in de streek, is 

het belangrijk voortdurend te blijven werken aan het vergroten van het netwerk. Iedereen 

mag zich welkom voelen met zijn vreugden, haar zorgen en vragen. Mond-op-mond reclame 

is daarvoor het beste medium, maar daarnaast moeten ook andere middelen gebruikt 

worden. Een vaste rubriek in het huis-aan-huis blad Scheldexpress is een goed middel om 

de bekendheid te vergroten. Inmiddels zijn er 119 adressen die het JOTA-journaal 

ontvangen. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens in de 2 à 3 weken. Onbekend 

is hoe vaak hij nog wordt doorgestuurd door de primaire ontvangers. Ook werden op verzoek 

weer een aantal presentaties gegeven aan groepen over de achtergronden en het werk van 

JOTA. Door één van de maatschappelijke stagiaires werd een promotiefilmpje gemaakt voor 

RTV Scheldemond, waar hij vrijwillig cameraman is. Helaas is het nog niet gelukt om een 

webmaster te vinden. Daarom wordt de website niet optimaal gebruikt. Datzelfde geldt voor 

het gebruik van de sociale media. 

 

Naast contacten met de verschillende kerken in de regio, onderhoudt JOTA contacten met 

andere organisaties op het gebied van welzijn in West Zeeuws-Vlaanderen. In dit verband 

kunnen genoemd worden:  

 Porthos, de welzijnsorganisatie van de gemeente Sluis,  

 ‘t Zwincollege en daarvan in het bijzonder het team levensbeschouwing,  

 De Open Kring, een sociaal platform voor mensen in West Zeeuws-Vlaanderen 

 PIBLW-re-integratie, die o.a. de inburgering verzorgt.  

 

In het afgelopen jaar werd JOTA lid van Netwerk DAK, een koepel van kerkelijke 

inloophuizen in Nederland. Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt ruim 100 

organisaties voor buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen. 

JOTA-JONG is een pioniersplek van de Protestantse Kerk. In die hoedanigheid zijn wij deel 

van het landelijk netwerk van pioniersplekken.  
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Nieuwe plannen: 

 Mogelijkheden onderzoeken voor meer free publicity 

 Beheerder zoeken voor de website 

 vrijwilligers zoeken die berichten willen plaatsen op sociale media 

 
 

11. FINANCIËN EN FONDSENWERVING  
  
Het bestuur van JOTA is zeer tevreden met het behaalde financiële resultaat over 2017; 

dankzij de inzet van de vrijwilligers en de steun vanuit een trouwe schare aan donateurs / 

subsidieverstrekkers werden de kosten en baten vrijwel in balans gehouden. Minsten zo 

belangrijk is dat er een stevige basis gelegd kon worden voor het kunnen uitvoeren van 

allerlei aanvullende activiteiten, zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd. Dankzij 

subsidies van Kerk en Wereld, het Oranjefonds en het Giftenadvies werden deze activiteiten 

niet alleen in 2017 mogelijk gemaakt, maar de ontvangen steun is dermate stevig dat de 

aanvullende activiteiten ook in 2018 onverminderd voortgezet kunnen worden. Fijn om te 

zien, dat subsidieverstrekkers het belang van ons werk erkennen en daaraan graag een 

financieel steentje willen bijdragen.  

 

Een niet onbelangrijk deel van de inkomsten komt voort uit de buffetverkoop en de verkoop 

van producten zoals tweedehands boeken en CD’s; het afgelopen jaar zagen we daarin een 

flinke stijging ten opzichte van 2016. De exploitatie van JOTA kan daarmee voor een 

aanzienlijk deel bekostigd worden,hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst.  

 

Een tweede grotere post op de jaarrekening betreft de kosten gerelateerd aan de 

Pioniersplek; door een wisseling van de wacht was de Pioniersplek enige maanden niet 

ingevuld, waardoor de kosten in 2017 lager uitvielen. Voor deze Pioniersplek mochten we 

ook in 2017 rekenen op de steun vanuit Protestantse Kerk in Nederland en 

samenwerkingspartners, waarmee de kosten volledig gedekt konden worden.  

 

JOTA heeft 2017 dus financieel gezien conform verwachting gepresteerd. Zowel aan de 

kosten- als aan de batenzijde waren er enkele posten die hoger en lager uitvielen, waardoor 

uiteindelijk e.e.a. tot een keurig resultaat leidde en de balans een gezonde positie laat zien. 

Een groot deel van het eigen vermogen is echter gereserveerd voor het uitvoeren van 

aanvullende activiteiten in 2018 en tevens is een deel voorbestemd ter dekking van 

vervanging / uitbreiding inventaris, wanneer nodig geacht. In het komende jaar zal dan ook 

verder (financieel) beleid ontwikkeld worden om de ontmoetingsfunctie, het pionierswerk én 

de aanvullende activiteiten in de toekomst zeker te stellen.  

 

JOTA heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en valt hiervoor onder de 

groepsbeschikking van de Protestantse Kerk. Dat is aantrekkelijk voor particuliere gevers, 

want zij kunnen een donatie onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de belastingen. 
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12. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

BALANS  
  

 2017 2016 2015 

Activa  
  

Installaties en inventarissen €            11.083 €            13.854 €            15.553  

Kortlopende vorderingen en overlopende activa €                 379  €              6.719  €            19.653  

Geldmiddelen €            59.460  €            39.185  €            30.019  

Totaal €            70.921  €            59.758  €            65.226  

 

 
  

Passiva  
  

Reserves €            56.128  €            56.907   € 64.493  

Kortlopende schulden en overlopende passiva €            14.793  €              2.851  €      732  

Totaal €            70.921  €            59.758  € 65.226  

 

 
  

 

 
  

EXPLOITATIE  
  

Baten  
  

Baten Ontmoetingscentrum €            19.898  €            17.007  €              2.896  

Rentebaten €                      -        €                     -        €                      -  

Bijdragen van particulieren €                 286  €              2.578  €              1.907  

Subsidies en bijdragen €            45.245  €            35.300  €            93.985  

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €                     -  €              6.558  €               -  

Totaal baten €            65.428  €            61.443  €            98.787  

 

 
  

Lasten  
  

Lasten Ontmoetingscentrum €            19.739  €            22.281  €            34.097  

Afschrijvingen €              2.771  €              3.111  €                 179  

Exploitatie Ontmoetingscentrum €            24.128  €            13.003  €              2.265  

Salarissen en vergoedingen €            15.703  €            20.718  €                 496  

Kosten beheer en administratie €              3.648  €              3.172  €              2.101  

Rentelasten/bankkosten €                 218  €                 187  €                    -  

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €                  -  €                  -  €                    -  

Totaal lasten €            66.207  €            62.472  €            39.137  

 

 
  

Saldo baten -lasten €               -779  €             -1.029  €            59.650  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 van 20 
 
 

 

JAARVERSLAG 2017 

 
Reserves 
 

Omschrijving Boekjaar 2017 Boekjaar 2016 

Totaal reserve per 1.1.2017  €              56.907   €              64.493  

Toevoeging/onttrekking via exploitatie  €               -6.558   €               -6.558  

Resultaat Baten en Lasten  €                  -779   €               -1.029  

Reserves per 31 december  €              56.128   €              56.907  

   
 

Reserves uit te splitsen naar: 
Saldo per 
1/1/2017 

Via 
toelichtingen 

 toevoeging 
van resultaat 
exploitatie 

onttrekking 
van resultaat 
exploitatie 

Saldo per 
31/12/2017 

Algemene reserves €         48.994 €  €               -  €            706  €        48.289 

Overige reserves €           7.913 €  €               -  €            . 73 €          7.840 

totaal €         56.907 €                - €               -  €            779 €        56.128 

 

De post “overige reserves bestaat uit de volgende onderdelen: 

reserve pioniersplek         €       6.192,37 

reserve inrichting Stilteruimte            €       1.647,25 
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13.  SPONSORS EN DONATEURS 
 

In 2017 mocht JOTA verschillende bijdragen ontvangen in de vorm van subsidies en 

donaties. Het bestuur wil alle grote en kleine gevers, die geholpen hebben om het 

visioen van JOTA dichterbij te brengen, hartelijk bedanken.  

o Protestantse Kerk Nederland 
o Maatschappij van Welstand 
o Protestantse gemeente “de Verbinding” te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje 
o Protestantse gemeente te Breskens 
o Gemeente Sluis 
o Oranje fonds 
o Stichting Kerk en Wereld 
o Andreasparochie  
o Protestantse gemeente i.w. te Aardenburg 
o Steunfonds vorming en ontwikkeling 
o Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 
o Protestantse gemeente “de Brug” te Oostburg 
o Vrije Evangelische gemeente te Nieuwvliet 
o Verschillende particulieren 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente 

 “De Verbinding” 
Schoondijke 
Groede 
Waterlandkerkje 


