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VOORWOORD DOOR HET BESTUUR 

Voor u ligt het jaarverslag van Inloophuis Schothorst. Zoals u wellicht is opgevallen op het 
titelblad, is dit inloophuis niet langer een zelfstandige stichting, maar een van de drie locaties 
van de nieuw opgerichte Stichting Inloophuizen Amersfoort [SIA]. De totstandkoming van 
deze stichting is het resultaat van een jarenlang proces. Voor de dagelijkse gang van zaken 
heeft deze organisatiewijziging geen verandering opgeleverd. 

 

HET ONDERTEKENEN VAN DE FUSIE MET SIA  

Na drie jaar – zeer actieve – dienst, nam in het voorjaar onze secretaris, Klaas van der Horst, 
afscheid. Wij zijn hem erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor het IHS heeft 
gedaan! Ook enkele vrijwilligers namen afscheid onder dank, voor hun inzet. 

Dan is het bestuur ook bezig geweest om samen met de woningbouwvereniging, De Alliantie, 
te zoeken naar andere huisvesting. Belangrijk vinden wij om én een centralere plek in 
Schothorst te vinden én een huis met méér mogelijkheden dan het huidige. Dat zou een 
uitgebreider aanbod van activiteiten kunnen bewerkstelligen. Eén aanbod hebben wij gehad, 
maar bij bezichtiging bleek dit totaal niet aan onze verwachtingen te voldoen. Dus wordt er 
verder gezocht. 

Hoogtepunt dit jaar was de viering van het 30-jarig bestaan van het IHS, U vindt hiervan meer 
terug in dit verslag. 

Wij zien terug op een druk, enthousiast en soms vernieuwend jaar. Iedereen die daarop welke 
wijze ook aan meegewerkt heeft, bedanken wij daar zeer hartelijk voor. Boven alles onze 
Hemelse Vader, 

Namens het bestuur, Reina van Mourik (voorzitter)  
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INLEIDING 

 
In 2016 bestond het Inloophuis Schothorst 30 jaar. Dit maakte 2016 tot een jaar waarin we 
iets te vieren hadden! In de eerste week van februari werd onze verjaardag dan ook 
uitgebreid gevierd tijdens elk inloopmoment en door extra activiteiten. Ook later in het jaar 
gaven we sommige dagen een extra feestelijk tintje. Hierover leest u in dit jaarverslag nog 
veel meer. 
 
De aandacht voor ons 30-jarig bestaan heeft veel contacten en nieuwe verbindingen 
opgeleverd. Zowel het aantal oude als het aantal nieuwe bezoekers van het IHS was dit jaar 
substantieel hoger dan de jaren hiervoor en vaker dan voorheen klopten mensen bij het IHS 
aan voor het organiseren van een (buurtgerichte) activiteit. In die zin was dit jaar er niet 
alleen maar één van terugkijken, maar zeker ook van investeren in de toekomst en van 
vooruitkijken. 
 
We keken terug, met name tijdens de feestweek in februari, die begon met een interview van 
de eerste beroepskrachten, Ton en Margje Roos. Ook tijdens de receptie genoten we met 
vele ‘oude bekenden’: het was een feest van ontmoeting 
met langer en korter betrokkenen, oude en nieuwe 
vrienden, deelnemers en medewerkers van toen en nu.  
 

We keken en kijken naar het nu. Het eerdere motto 

‘omzien naar elkaar’ vertalen we vandaag de dag als 

‘Samen leven, samen Leven’. Het ging en gaat in de wijk 

en in de buurt vooral om de manier waarop we omzien 

naar de ander en bij elkaar in de buurt blijven: trouw zijn 

in alle fases van het leven, met al zijn ups en downs. Zo 

zijn we betrokken bij geboorte en sterven van 

buurtgenoten. Er wordt beschuit met muisjes gegeten, 

maar we komen ook samen rond het overlijden. Samen 

leven en omzien naar elkaar is een motto dat al 30 jaar 

door, met, voor en in het IHS gediend wordt.  

We keken en kijken vooruit. We zien en horen in steeds meer maatschappelijke, sociale en 
zorg organisaties, dat het gaat om omzien naar elkaar. En dat daarin steeds meer participatie 
van de wijkbewoners gevraagd wordt. Dit zien we ook in de ontwikkelingen van de komst van 
een nieuwe welzijnsorganisatie die in de loop van 2016 bekend werd onder de naam: 
‘Indebuurt033’. Op hun website valt te lezen: 
 
“Samen werken aan een leefbare buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet. Met 
ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.” 
 
Dit motto van samen werken klinkt ons in het IHS bekend in de oren en is iets waarmee we in 
de loop van de tijd vele bijzondere ervaringen hebben opgedaan. Het ‘samen werken’ kan zich 
ontwikkelen, zolang het een natuurlijk proces is, waarin mensen iets voor elkaar willen en 
kunnen betekenen vanuit een gezamenlijk gemis en gezamenlijk verlangen. Dat is een basis 
waarop het omzien en het samen leven kan groeien en bloeien.  
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1. RESULTATEN 

 
We zijn blij te kunnen melden dat zowel het aantal bezoekers als het aantal activiteiten is 
gegroeid. Dit jaar mocht het IHS een duidelijk hoger aantal – bekende en onbekende - 
bezoekers ontvangen dan in de jaren daarvoor. De groei van het aantal activiteiten komt 
vooral doordat we activiteiten zo veel mogelijk aan de inloop hebben gekoppeld: activiteiten 
vonden vlak voor, tijdens of direct na de inloop plaats. Dit was voor ons een nieuwe manier 
van activiteiten programmeren en aanbieden, die heeft geresulteerd in nieuwe vaste 
activiteiten, zoals Pilates op de stoel.  
 
Door verhuur van de ruimte waren er dit jaar opnieuw contacten met diverse zelforganisaties. 
Hieruit kwam ook regelmatig het idee naar voren om gezamenlijke activiteiten te 
ontwikkelen. De groeiende roep om gezamenlijke activiteiten en het succes van de koppeling 
van deze activiteiten aan de inloop versterkten bij ons de wens om een ander huis te 
betrekken. Deze zoektocht, die in 2015 was begonnen, is in 2016 dus volop doorgezet. 
 
De verbindingen in de wijk zijn vaster en breder geworden. We zijn blij met het groeiend 
aantal contacten en/ of samenwerking met bijvoorbeeld het burennetwerk, de sociale markt 
en indebuurt033. In de contacten met deze organisaties én met individuele wijkbewoners 
merken wij dat steeds meer bewoners zich bewust worden van de mogelijkheid om 
buurtinitiatieven te ontwikkelen. Dat wijkbewoners daarbij ook bij het IHS aankloppen, is 
mede te danken aan onze verbeterde pr; al voor de derde keer is een halfjaarlijks 
programmaboekje verschenen en met regelmaat wordt de website voorzien van nieuwe 
informatie over wat er is gedaan en wat gaat komen. 
 
Geheel passend in de lijn van het voorgaande, zijn we dit jaar gezegend met een behoorlijk 
aantal nieuwe vrijwilligers. De kookgroep draait daardoor weer op volle sterkte en voor 
secretariaatswerk en op administratie hebben we verschillende nieuwe vrijwilligers mogen 
verwelkomen. Omdat deze laatste vaak drukke banen hebben, was hun betrokkenheid bij het 
IHS vaak van korte duur en zijn velen ook weer vertrokken. De zoektocht naar versterking van 
het secretariaat gaat dus onverminderd door.  
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2. ACTIVITEITEN 

 

2.1 INLOOP 

 
Zoals in onderstaande tabel is te zien, laat het aantal bezoekers in 2016 een substantiële 
stijging zien ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2016 mochten we ook een groeiend aantal 
nieuwe inlopers verwelkomen, die vooral ook door de aandacht voor het 30-jarig bestaan van 
het IHS gekomen waren. In het gesprek met deze bezoekers konden gastmensen, behalve van 
onze eigen folder en activiteitenboekje, ook dankbaar gebruik maken van het boekje Wegwijs 
in Schothorst, dat in 2016 is vernieuwd. Opvallend is dat maandag en dinsdag de inloop 
drukker bezocht wordt. Mogelijk vanwege de extra activiteit zoals wandelen. Niet in beeld zijn 
de cijfers van de donderdagochtend en maandagavonden. Donderdag is er een activiteit 
Pilates op de stoel waar men ook samen nog even koffiedrinkt, met gemiddeld zo’n zes 
deelnemers. Dat is ook een vorm van inloop. Hetzelfde geldt voor de Stiltemomenten, waar – 
eveneens met ca. zes deelnemers – ook koffie of thee na wordt gedronken en gesprekken 
gaan over lief en leed. 
 
Tabel 1: bezoekers van de inloop 2014-2016. Hierbij staat Inloop voor het totaal aantal inloopdagen in de 
betreffende maand; bez. voor het totaal aantal bezoeken in die maand en gem. voor het gemiddeld aantal 
bezoeken per dag in de betreffende maand. Bij het totaal aantal inlopers zijn de bezoeken door bestuursleden, 
gastmensen en overige medewerkers meegerekend. In de laatste twee kolommen staan de totalen en 
gemiddelden van de bezoekers exclusief medewerkers; tussen haakjes staan de aantallen van nieuwe bezoekers. 

Maand Inloop  
2014 

Bez. 
2014 

Gem. 
2014 

Inloop 
2015 

Bez. 
2015 

Gem. 
2015 

Inloop 
2016  

Bez. 
2016 

Gem. 
2016 

Bez. exc.  Gem. 
exc. 

Jan 25 141 5,6 24 186 7,8 22 235 10,7 148 6,7 

Feb 23 146 6,3 23 155 6,7 22 265 11,5 187 8,5 

Mrt 24 151 6,3 26 181 7,0 24 239 9,6 119 5 
Apr 25 136 5,4 25 167 6,6 23 212 9,2 121 5,3 
Mei 25 152 6 25 159 6,4 22 226 10,3 137 (7) 6,2 

Juni 26 196 7,5 24 195 8,1 25 259 10,4 153 (3) 6,1 
Juli 26 104 4 26 126 5,5 11 112 10,2 72 (2) 6,5 
August 14 75 5,3 27 154 5,5 12 98 8,2 54 (4) 4,5 

Sept 25 137 5,5 26 207 8,0 23 249 10,4 163 (10) 7,1 
Okt 26 171 6,6 26 197 7,6 24 261 10,4 166 (6) 6,6 
Nov 23 167 7,2 25 184 7,4 25 251 10 142 (2) 6 

Dec 26 205 8 26 205 7,9 22 227 10,3 149 (6) 6,5 
TOTAAL  288 1781 6,2 303 2114 7,0 256 2634 10,1 1611 (40) 6,3 

 
                   Tabel 2: inloop (ex. medewerkers) 
In de dagelijkse inloop is het aantal mannen (vaker dan 
gemiddeld zonder werk) nog steeds hoger dan voorheen. 
Verder merken we dat de gemiddelde inloper extra behoefte 
heeft aan (persoonlijke) aandacht. De gastmensen doen hun 
best om die persoonlijke aandacht te geven. Om verschillende 
redenen kan het zijn dat we soms tekortschieten om deze 
aandacht te geven. Soms is de inloop te druk om deze 
aandacht individueel te geven. Het zou fantastisch zijn om 
komend jaar nieuwe gastmensen daarvoor aan te trekken. 
Mensen die graag een luisterend oor hebben voor de ander.  
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 2.2 WIJKMAALTIJDEN 

 
Tweemaal per maand wordt een wijkmaaltijd aangeboden: op de tweede dinsdag en vierde 
donderdag van de maand. Evenals vorig jaar werden er in totaal 18 wijkmaaltijden gehouden, 
omdat ook dit jaar is besloten om in de zomerperiode geen maaltijden aan te bieden. Het 
gemiddeld aantal bezoekers van de maaltijden lag dit jaar iets lager dan in voorgaande jaren: 
gemiddeld acht eters plus de twee koks. Het dalend bezoekersaantal zou kunnen liggen aan 
de vele eetmomenten voor een lagere prijs die er elders in de stad te vinden zijn, maar zou 
ook te maken kunnen hebben met het veranderen van de 4e donderdag naar de 4e woensdag 
van de maand. Voorlopig is besloten om op het huidige schema aan te houden. Dat het aantal 
bezoekers wat lager ligt, zien we niet zozeer als een probleem, maar ook als een kracht: juist 
de huiselijkheid en kleine schaal zijn zaken waarmee we ons onderscheiden van vergelijkbare 
initiatieven in de stad of in de wijk. 
 
Een aantal maaltijden sprong er dit jaar uit. De eerste week van februari werd de wijkmaaltijd 
vanwege ons 30-jarig bestaan extra feestelijk gehouden. Er waren 16 inschrijvingen exclusief 
de koks. De koks hadden goed uitgepakt met alle voorbereidingen (ook veel thuis gedaan) 
met wel minstens vijf gangen en daarbij de nodige bijgerechten. Voor deze maaltijd hadden 
de koks een extra ‘gift’ van het IHS gekregen. 
 
Op donderdag 25 februari vond een tweede feestelijke maaltijd plaats, met gastkoks van 
Resto van Harte en onder leiding van de coördinator van de kookgroep. De gastkoks kookten 
in de keuken van het inloophuis. Toch heel knap dat ze in een vreemde keuken – en dan nog 
eens tijdens een inloop –, goed uit de voeten konden. En: complimenten aan de coördinator! 
 
De meeste kokers hebben, naast diverse gastmensen, een kookbijdrage geleverd aan het zeer 
levendige en geslaagde zomerfeest, door het koken van een maaltijd uit het boekje ‘Culinaire 
wereldreis’, dat zij met Kerst als dank voor hun bijdrage als vrijwilliger(ster) hadden 
ontvangen.  
 
Aan het 30-jarig bestaan van de inloop werd met Kerst nogmaals aandacht gegeven door een 
feestelijke maaltijd op 1e Kerstdag, waar twaalf inlopers aan hebben deelgenomen.  
Er was veel waardering van de deelnemers en extra dank aan de sponsor en koks die dit 
mogelijk maakten.  
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2.3 UITLOOP EN CONTACT MET DIACONALE PROJECTEN 

 
De vrijwilliger/coördinator uitloop legt bezoeken af, zoals het woord uitloop al zegt, buiten 
het inloophuis. In overleg met de coördinator van het IHS, naar aanleiding van tips van 
gastmensen, op verzoek van betrokkenen zelf en op eigen initiatief legt zij bezoeken af bij 
medewerkers, inlopers en andere betrokkenen van het IHS die behoefte hebben aan extra 
aandacht. Ziekenhuis/verpleeghuisopname, langdurige of chronische ziekte, 
familieomstandigheden, (langdurige) werkloosheid zijn voorbeelden die aanleiding kunnen 
geven tot een uitloopbezoek. De uitloop kan ook telefonisch of per email plaatsvinden. 
 
Er zijn meerdere bezoeken geweest bij een inloopster (en oud-vrijwilliger) die langdurig 
ernstig ziek was. Zij is in het voorjaar overleden. Rondom haar overlijden en enige tijd daarna 
is er ook aandacht geweest voor andere betrokkenen bij het IHS die haar lang gekend hebben 
of bevriend waren. Met de coördinator van het IHS is er een herdenkingsmoment 
georganiseerd in het inloophuis waarbij ongeveer 25 personen aanwezig waren. Een zeer 
waardevolle bijeenkomst! 
 
Ook waren er contacten met wijkbewoners die langdurig niet of moeilijk in staat zijn naar het 
IHS te komen. Hier vormt de uitloopvrijwilliger een lijntje tussen het IHS en betrokkenen. Zij 
blijft de betrokkenen uitnodigen voor een bezoek aan het inloophuis of deelname aan een 
activiteit van het IHS.  
 
De uitloopvrijwilliger heeft nauw contact met de coördinator van het IHS en schakelt haar zo 
nodig en op verzoek in. Hiernaast zijn er ook medewerkers en inlopers die een 
(vriendschappelijk) contact met andere inlopers of betrokkenen hebben. Zij leggen regelmatig 
en meestal op persoonlijke titel bezoeken af. De uitloopvrijwilliger heeft overzicht om wie dit 
gaat en kan zo nodig een van hen benaderen.  
 

CONTACT MET DIACONALE PROJECTEN 

 
Dit jaar heeft een 12-tal mensen via het IHS een ‘kerstpakket’ ontvangen, verzorgd vanuit de 
actie ‘Kerst voor iedereen’ van de protestantse diaconie. Het IHS ontving een bedrag vanuit 
de actie ‘Vakantiegeld delen’ voor het organiseren van een aantal zomeractiviteiten, 
waarover meer verderop in dit verslag. Ook hebben 10 mensen via het IHS en Project 
‘Vakantie Geld Delen’ een extraatje gehad voor hun zomervakantie. 
 

2.4 OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
De activiteitencommissie, opgericht in juni 2015 en bestaande uit drie personen, heeft helaas 
slechts een jaar bestaan. In de loop van 2016 zijn twee leden gestopt wegens verandering van 
werk en levenssituatie. In de loop van het jaar is er nog geen aanvulling gekomen. De 
activiteiten die gepland waren, zijn grotendeels met medewerking van de andere vrijwilligers 
tot stand gekomen of waar dat niet mogelijk was gecanceld. 
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Uitgangspunt van de activiteiten van het IHS is dat ze voor alle wijkbewoners zijn en het 
ontmoetingen mogelijk maakt en dat de activiteiten kostendekkend zijn. De bijdrage van 
iedere activiteit blijft binnen 5 euro. Voor activiteiten worden ook aanvragen gedaan bij 
fondsen en buurtbudget. Ook dit jaar is er twee keer een programmaboekje uitgekomen met 
daarin onze vaste en reguliere activiteiten en de activiteiten in samenwerking met andere 
organisaties of wijkbewoners. Dit programmaboekje vormt een helder uitgangspunt voor 
interne planning en het delen van informatie met geïnteresseerden. In totaal hebben we nu 
drie keer zo’n programmaboekje uitgebracht en wordt het steeds bekender. We blijven 
zoeken naar actieve en creatieve wijkbewoners voor het organiseren van enkele activiteiten. 
 

FEEST RONDOM HET 30-JARIG BESTAAN  

 
Door Trudy Paus. 
Wij kijken terug op een fantastische feestweek van het 30 jaar bestaan Inloophuis Schothorst. 
We hebben de hele week de rode loper uitgerold voor al onze gasten en voor onszelf. We zijn 
heel goed in de bloemen gezet. We hebben ook vele kaarten, cadeautjes, waardebonnen en 
giften gekregen. Voor al deze giften zijn we alle gulle gevers heel dankbaar.  
 
We waren blij met het enthousiasme op het feestprogramma. 
Vele activiteiten, zoals Bingo, Pilates op de stoel, fietstocht, 
ontvangst van Guido de Wijs met een prachtig gedicht, een 
feestelijke maaltijd, gezellige middag met clown Sier en 
filmmiddag met Wim van Velzel, vielen in de smaak en het 
was elke keer erg gezellig. De skype verbinding met Ton en 
Margje op Curacao was gelukkig heel helder en bijzonder. We 
konden letterlijk op afstand een taart aansnijden die 
trouwens een schenking was van de bakker. We zijn blij 
verrast met zoveel aanloop van mensen uit de diverse 
netwerkcontacten van nu en vroeger.  
 
Verder hebben we de nodige aandacht gekregen in de kranten en op de radio (radio EVA en 
golfbreker radio). Kortom we zijn veel gezien, gehoord en beluisterd.  
En we waren blij allen die op de koffie kwamen te ontvangen. 
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, 
gastmensen, kookgroep, activiteiten commissie, administratieve krachten, 
bestuur en gastsprekers of workshop  leidsters. 
 
Allen heel veel dank voor jullie betrokken inzet. 
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Gedicht voor Inloophuis Schothorst, 30-jarig bestaan, 2 februari 2016, dor wijkbewoner en 

voormalig stadsdichter Guido de Wijs. 

 

Ergens is een plaats op aarde 

Ergens is een veilig thuis 

Ergens is respect voor waarden 

Ergens staat een Inloophuis! 

Het Inloophuis, al 30 jaren 

In Schothorst staat een jarig pand 

En komt u rustig binnenvaren 

Als voor het raam een kaarsje brandt 

 

Want ergens is een plaats op aarde 

Daar vind je lotsverbondenheid 

Laaggeletterden tot hoogbejaarden 

Vinden hier saamhorigheid 

Iedereen mag binnenlopen 

Bakje koffie? Kopje thee? 

Het Inloophuis staat voor u open 

Batostraat, op nummer twee 

 

Het is 30 jaar geleden 

En de start was weergaloos 

Wie zetten hier de eerste schreden? 

’tWaren Ton en Margje Roos 

Topstel voor de vele gasten 

En zij oogstten veel applaus 

12 jaar later: nieuwe dame  

En die vrouw heet Trudy Paus 

 

Trudy is coördinator 

-sorry, hier komt nu iets flauws- 

Zij is ook organisator 

Maar niet ‘roomser dan de Paus’ (:)) 

‘Hier zijn vrijwilligers goed bezig’ 

Zodat u zich echt welkom voelt 

Want nee, zij kan het niet alleen af 

Wanneer men kookt, viert, klust of sjoelt 

 

Want vrijwilligers zijn nodig 

Wie brengt warmte in de wijk? 

Wie is hier nooit overbodig? 

10 jaar lang al: Nans van Dijk 

Elke maand, de laatste zondag 

Werkers van het eerste uur 

30 jaar actief, dit duo 

Kent in Schothorst rust noch duur 

 

 

 

30 jaar al: Liesbeth Hekman 

30 jaar al: Thea Goes 

Worden zij er dan nooit gek van? 

Slaan zij nooit een gast tot moes? 

Nee, zij werken hier met liefde 

En elke man en elke vrouw 

Bieden zij weer perspectief en 

Zij doen dat vol tact en trouw 

 

 

     Het Inloophuis, het Inloophuis 

     Loop binnen, zonnetjes in huis 

     Kom maar, vrienden en vriendinnen 

     Ja, de maaltijd gaat beginnen 

     Bolle buikjes, onderkinnen 

     Loop maar binnen, loop maar binnen 

 

     Schuifel binnen, breng geluk 

     Loop maar in, houd voet bij stuk 

     Loop maar binnen, loop maar binnen 

     Het gesprek gaat zo beginnen 

     Ja, u mag ook trippelen 

     (maar) Nee, u mag niet ‘tippelen’ 

 

Ergens is een plek op aarde 

Ergens is een veilig thuis 

Ergens is respect voor waarden 

Ergens staat een Inloophuis 

Het Inloophuis, al 30 jaren 

In Schothorst staat een jarig pand 

Komt u rustig binnenvaren 

Als voor het raam een kaarsje brandt 

 

     Het Inloophuis is dertig jaar 

     Blaas de kaarsjes uit! (blaast) zo!  klaar! 

 

     Guido de Wijs 
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DE GROENE-BUURTWANDELING.  

 
Ook dit jaar heeft een groepje stugge wandelaars de gang in groene-buurtwandeling weten te 
houden. De groep wandelaars is echter, door verschillende oorzaken, vrij klein geworden. Dit 
maakt helaas dat ook potentiële nieuwe wandelaars soms afhaken, omdat zij liever in een 
grotere groep willen wandelen.  
 

BURENDAG 

 
Dit jaar hebben we in het kader van burendag meegedaan aan een sociale markt in de wijk. 
Deze vond plaats bij de kerkgemeente de Hoeksteen.  
 

  
 
We hebben er een inloophoek met tafels, koffie, thee en gastmensen ingericht om zo de 
mensen een indruk te geven van het inloophuis. Menig wijkbewoner heeft onder genot van 
een drankje en een praatje met de gastmensen kennis gemaakt met het inloophuis en de 
activiteiten.  

ZOMERFEEST 

 
Het zomerfeest, in het teken van wereldgerechten, werd dit jaar weer goed bezocht. 
Gastmensen zorgden zelf voor een grote variëteit aan hapjes, drankjes en lekker eten. Deze 
gerechten kwamen uit het kerstcadeau, het kookboekje de ‘Culinaire Wereldreis’. Het Combo 
Bleubossa (http://www.bluebossa.nl/) maakte het feest extra zomers met hun Latin, blues en 
bossa muziek. 
 

“Op maandag rond de klok van twee komen de eerste wandelaars één voor één binnen. 

We beginnen met een kopje koffie of thee, koekje, even bijpraten en dan beslissen we wie 

gaat wandelen en wie niet. Meestal gaan er niet meer dan drie wandelaars mee. We lopen 

drie kwartier door verschillende wijken of lopen door het bos. We praten tijdens de 

wandeling over verschillende onderwerpen en kijken goed om ons heen. Na afloop worden 

we weer hartelijk ontvangen in het IHS met koffie of thee.” 
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ZOMERACTIVITEITEN 

 
Door ziekte van de coördinator en een te kort aan vrijwilligers om de geplande activiteiten te 

organiseren zijn er geen zomeractiviteiten geweest. De extra activiteiten hebben dit jaar 

vooral in het teken gestaan van de feestweek en de herfstweek. 

LEEUWENDALERSPLEINFEEST 

 
Dit jaar was het IHS – i.v.m. de sociale markt – niet aanwezig bij dit wijkfeest. 

GLUREN BIJ DE BUREN 

 
Dit jaar heeft de organisatie van Gluren bij de buren hun activiteit verplaatst naar de derde 
zondagmiddag van februari 2017. 
 

HERFSTWEEK 

 
De herfstweek vormt een goede illustratie van de al eerder genoemde groei van 
betrokkenheid vanuit de wijk. De hele week konden er diverse nieuwe activiteiten gedaan 
worden, waarvan een heel aantal door betrokkenen van ‘buiten’ het IHS werden 
georganiseerd. Zo was er een workshop haken (verzorgd door Daniëlle, van ‘DAAN-dingen’), 
kleine dingen haken (leuk als cadeautje), er werd een herfstwandeling gemaakt, er vond een 
workshop tekenen plaats o.l.v. Trudy Beekman, er was knutselen voor kinderen met Miryam, 
yoga door ‘Yogazin’ en een zangmiddag voor ‘Heel Schothorst Zingt’ door Rosita van Oosten. 
 

 
 
WORKSHOP HAKEN  

 

BEZINNINGSMOMENTEN 

 

De maandelijkse bezinningsmomenten op maandagavond, waar vorig jaar weer nieuw leven 

in is geblazen, hebben dit jaar een goed vervolg gekregen. Vooral de eerste maandagochtend 

in februari was een prachtig moment, waarin dankbaar op de afgelopen 30 jaar kon worden 

teruggekeken. 

 

 

Met Pasen is het bezinningsmoment samengevoegd met de 

wijkmaaltijd die ook op de dag van The Passion viel. De mensen 
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werden uitgenodigd voor een sobere maaltijd in het inloophuis en het kijken naar de Passion 

in de Hoeksteen. Helaas was voor deze maaltijd weinig belangstelling. Op de eerste zondag 

van de advent werd een bezinningsmoment georganiseerd met als thema ‘op weg naar Kerst’. 

Vanwege de actualiteit stond deze in het teken van ‘kerstboodschappen’.  

Via een spel werden meegebrachte levensmiddelen, gewonnen, verloren, gedeeld, genomen 

en gegeven. Een hilarisch spel waarin voelbaar wordt wat er met je gebeurt als je geen 

invloed hebt op wat je zou willen hebben. Maar een oefening in overgave en ontvangen wat 

je toekomt. 

 

In Oktober waren Wim en Liesbeth opnieuw uitgenodigd door de bezinningsgroep voor een 

bezinningsmiddag over Franciscus van Assisi. Zij lieten hun film zien die ze op hun reis naar 

Assisi gemaakt hebben. Nagedacht en gesproken werd over de spiritualiteit van Franciscus in 

onze tijd. 

 

FILMMIDDAGEN 

 
De filmmiddagen zijn helaas uit het programma gegaan vanaf de tweede helft van het jaar, 
wegens te weinig animo en het stoppen van vrijwillige medewerkers. 
 

ACTIVITEITEN OP FEESTDAGEN E.D. 

 
Vooral rond de Kerst werden vanuit het IHS extra activiteiten georganiseerd. Op de eerste 
zondag van de advent was er een bezinningsmoment met als thema ‘op weg naar Kerst’. 
Vanwege de actualiteit stond deze in het teken van ‘kerstboodschappen’ – zie eerder in dit 
verslag. 
 
Acht personen maakten kerststukken, onder leiding van Ingrid Petten. De kerststukjes vielen 
in de smaak, want ze waren bij de kerstmiddag ‘Heel Schothorst Zingt’ binnen een half uur 
uitverkocht. Volgend jaar willen we deze activiteit graag herhalen, hopelijk met nog meer 
mensen. De opbrengst gaat naar de kerstactiviteiten van het IHS. 
 
Ondanks de teloorgang van de 
activiteitencommissie vond deze 
kerstperiode opnieuw, voor de 
tweede keer, ‘Heel Schothorst zingt’ 
plaats, dankzij een goede 
samenwerking tussen alle 
betrokkenen, waaronder Herman 
Koolstra van De Hoeksteen, Rosita van 
Oosten van ‘Zingen zonder Zorgen’. In 
zes gezellige en muzikale repetities 
hebben wijkbewoners elkaar ontmoet, 
een beetje beter leren kennen, en hun 
passie voor zingen gedeeld. De uiteindelijke uitvoering vond plaats op een middag waarop 
kon worden genoten van de muziek, de zang, een kerstverhaal, van lekkers en van samenzijn. 
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We hopen dat het samen vieren in de wijk van dit feest wijkbewoners met elkaar verbindt. 
Een glimp daarvan ervaren we in het IHS, omdat er maanden later soms mensen komen die 
ons kennen van deze middag en eens komen kijken of zelf vrijwilliger willen worden.  
We zijn blij met alle deelnemers en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de organisatie 
van deze kerstmiddag, en dankbaar voor allen die deze middag gesponsord hebben door 
ruimten beschikbaar te stellen of door financieel (vanuit het burtbudget) bij te dragen. Dank! 
 

IN HET ZONNETJE. 

 
Natuurlijk draait het bij alle activiteiten uiteindelijk om meeleven met elkaar. In het kader  
 

3. PROMOTIE  

 
Aan het begin van 2016 stond de pr uiteraard in het teken van ons 30-jarig bestaan, waar op 
vele manieren aandacht aan is geschonken, met resultaat! 
 
Waar vorig jaar enthousiast met een nieuwsbrief was begonnen, moest het project dit jaar 
helaas worden stopgezet, doordat de medewerker die de nieuwsbrief van informatie voorzag 
zich terugtrok. Mede door het stopzetten van de nieuwsbrief werd een en ander op een 
andere manier onder de aandacht gebracht. Naast een stukje in de krant, werd ook Nextdoor 
voorzien zodat er breed gelezen kon worden wat er in het IHS te doen was. Er werden 
opnieuw halfjaarlijkse activiteitenboekjes uitgeven, waarvan per maand een stukje naar de 
kerken werd gestuurd voor hun nieuwsbrief. Ook werden oproepen voor het werven van 
collectanten voor de jaarlijkse Oranjefondscollecte gedaan. Opniew is er op creatieve wijze PR 
in de plaatselijke pers geplaatst, zoals in onderstaand kader uit destadamersfoort.nl is te zien, 
waarin onze ferventse (in)loopster in het zonnetje werd gezet. 
 
 
De verzorging van de website is vanaf dit jaar vereenvoudigd, doordat is overgestapt op een 
content managementsysteem. Hierdoor kan het secretariaat zelf de nodige aanpassingen 
plegen, en zijn we minder afhankelijk van onze externe expert Timo Brundel.  
 
Dat goede pr vruchten afwerpt, mochten we dit jaar ervaren. Zoals ook verderop in het 
verslag is te lezen, is er door het secretariaat keihard gewerkt. We blijven op zoek naar 
nieuwe ‘zaaiers’, om de huidige werkers een beetje te ontlasten en in de hoop om in de 
toekomst van nog meer vruchten te mogen genieten.  
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Bron: http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-artikel/hulde-aan-krebs-50e-keer-

nijmeegse-4daagse-volbracht-166977 

Hulde aan Krebs 50e keer Nijmeegse 4daagse volbracht 
20-09-2016, 09:31 | Lezersnieuws | Trudy Paus 
Van de 90 Amersfoortse vrouwelijke deelneemsters aan de 100e Nijmeegse Vierdaagse was 
Renate Krebs (78) degene die voor de 50e keer deze tocht heeft volbracht. 

Zondagmiddag 18 

 september was het een feestelijke middag in het Inloophuis Schothorst en werd Renate 
Krebs voor haar prestatie in het zonnetje gezet en gefeliciteerd. 

Coördinator Trudy Paus heeft Renate en haar zoon Philip thuis opgehaald met een versierde 
auto. De auto was versierd met een kunst gladiool, een felicitatiebord op de achterruit en aan 
de trekhaak hingen wandelschoenen. Met knipperlichten aan reden zij naar het Inloophuis 
waar de rode loper uitgerold was. Binnen werd Krebs verwelkomt door een grote kring 
mensen die voor haar zongen. 

"Lang zal ze lopen, lang zal ze lopen, lang zal ze lopen in de gloria, in de gloria, in de gloria. 
Hieper de piep hoera." 

Paus verwelkomde alle mensen die naar het Inloophuis Schothorst waren gekomen om dit 
heugelijke feit te vieren. Paus interviewde Renate en Philip en er ontstond een gesprek met 
leuke nieuwtjes over de start en de belevenissen van Renate met de Nijmeegse 4 daagse. 
Na het interview was er een informeel samen zijn onder genot van een drankje en hapje. 
Daar kon ieder persoonlijk met Renate spreken of haar plakboek inzien, foto's en natuurlijk de 
medailles zien. 

Het was een middag waar velen maar vooral Renate Krebsi enorm genoot van alle 
belangstelling, waardering voor haar prestatie en kaarten en cadeaus. 

Dank aan allen die erbij waren of op een andere wijze hun belangstelling getoond hebben. 
Dank aan alle vrijwilligers die deze middag verzorgd hebben. 

 

http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-artikel/hulde-aan-krebs-50e-keer-nijmeegse-4daagse-volbracht-166977
http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-artikel/hulde-aan-krebs-50e-keer-nijmeegse-4daagse-volbracht-166977
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3.1 NETWERKEN 

 

Op wijk- en gemeentelijk niveau.  

Op gemeentelijk niveau blijft er van alles in beweging. In de tweede helft van 2016 zijn vele 
wijkgesprekken gevoerd om de wijken in het denken en beleid van de overheid een steeds 
centralere rol zijn laten spelen. Deze ontwikkelingen rond de SBI, Sociaal Basis Infrastructuur, 
is door de beroepskracht gevolgd. Zij was aanwezig bij diverse bijeenkomsten hierover en 
heeft meegedacht bij het opzetten van het wijkplan Schothorst. Het IHS wil graag op de 
ontwikkelingen inspelen. In november zijn de medewerkers geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rond SBI, de nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033, de uitgangspunten van 
het wijkplan en de mogelijkheden om subsidie aanvragen te doen voor wijkinitiatieven. 
 
De beroepskracht is indirect betrokken bij het zogenaamde burennetwerk. Dit netwerk van 
buurtbewoners organiseert bijeenkomsten in behapbare delen van de wijk. Bewoners 
brengen —net zoals dat in de beginjaren van het IHS gebeurde— huis aan huis een bezoekje 
om wijkbewoners uit te nodigen voor een bijeenkomst en om informatie te geven en te 
krijgen. Hierdoor komen zij veel over de wijk te weten; informatie en kennis die ook belangrijk 
kan zijn voor het werk van het IHS. Vanuit het IHS zijn de lijntjes met het burennetwerk kort 
en ook in 2016 is voor een aantal van bovengenoemde wijkbijeenkomsten het IHS als 
vergaderlocatie gebruikt. 
 
Behalve bij het burennetwerk, is het IHS betrokken geweest bij ontwikkelingen rondom de 
zorg voor ouderen in de wijk. Samen met Welzin en Verzorgingshuis / Verpleeghuis de 
Koperhorst heeft het IHS ook in 2016 een bijeenkomst georganiseerd waarin verschillende in 
de buurt actieve organisaties en instanties aanwezig waren: medewerkers van het wijkteam 
(waarin verschillende disciplines samenwerken, zoals wijkverpleging, maatschappelijk werk, 
welzijnswerk, beweging 3.0, thuiszorg); medewerkers van Orion (een nieuw 
samenwerkingsverband tussen huisartsen en welzijnswerkers) en representanten van 
wijkgemeente de Hoeksteen. Als vervolg op deze bijeenkomsten zijn alle seniorenwerkers van 
zowel formele hulporganisaties als informele hulporganisaties in kaart gebracht. Door de 
ontwikkelingen rond de SBI, de onduidelijkheid die dat met zich meebracht, de veranderingen 
binnen de zorg, het wijkteam en Welzin is er nog geen vervolg gegeven aan dit 
seniorennetwerk. De werkers hebben onderling wel contact over elkaars activiteiten rondom 
deze doelgroep. 
 

Landelijk. 

Tot onze spijt hebben we (vanwege ziekte) dit jaar niet deel kunnen nemen aan de landelijke 

netwerkdag van het landelijk netwerk DAK.  
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3.2 FONDSENWERVING  

 
In de eerste week van mei deden we voor de derde maal mee aan de Oranjefondscollecte. Dit 
jaar was het aantal collectanten maar vier. De opbrengst was daardoor helaas minder dan 
vorig jaar! Met dank aan de collectanten want daardoor is het IHS toch weer even onder de 
aandacht van de wijkbewoners gebracht. We hopen volgend jaar weer met meer collectanten 
mee te doen aan de Oranjefondscollecte die dan in juni zal zijn. 
 
Via het Buurtbudget Schothorst is een substantiële bijdrage ontvangen. Deze bijdrage werd 
aan het Inloophuis Schothorst gegeven om een aantal activiteiten die in de herfst en rond de 
kerst plaatsvonden mogelijk te maken. Ook pilates op de stoel en Heel Schothorst Zingt kon 
met deze subsidie gerealiseerd worden. Verder is geld binnengekomen via de stichting 
Vakantiegeld Delen 
 
Opnieuw ontving het IHS giften van donateurs en vrienden: in het 
bijdragebusje gedaan, gestort op de rekening, of persoonlijk afgegeven. 
Daarnaast zijn er de vele giften in de vorm van materiele schenkingen. 
We mochten dit jaar bij het 30-jarig bestaan een feesttaart ontvangen 
van de bakker uit het winkelcentrum.  
 
Degene die de planten verzorgt, neemt vaak een orchidee mee of andere 
kleine plantjes voor op tafel en de vensterbank. Regelmatig nemen inlopers lekkers mee voor 
bij de koffie en thee. Kokers schenken een deel van hun boodschappen als gift of krijgen die 
van hun groenteboer geschonken. Gewoon omdat ze het extra feestelijk willen maken of 
extra willen verwennen. Ook komt het voor dat mensen hun verjaardagsgeld aan het IHS 
schenken. Daarvoor en voor al de andere giften in welke vorm ook zijn wij de lieve gevers heel 
dankbaar. 
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4. PERSONEEL EN ORGANISATIE  

 
In de appendix is de structuur te zien volgens welke het IHS sinds een aantal jaren 
functioneert. De betaalde coördinator heeft maandelijks overleg met de contactpersonen van 
verschillende werkgroepen: kookgroep, gastmensen, activiteiten en uitloop. Daarnaast 
houden zowel bestuur als coördinator intensief contact met het secretariaat. Verderop in 
deze sectie vindt u van elk van deze groepen een verslag, steeds aangeleverd door de 
contactpersoon van de betreffende werkgroep.  
 

GASTMENSEN 

 
Door Trudy Paus 
De gastmensen hebben een belangrijke functie in het IHS. Zij dragen de gastvrijheid, maken 
de ontmoetingen mogelijk en zorgen voor een prettige sfeer waarin mensen zich veilig en 
gezien en gehoord weten.  
 
Ook dit jaar werd de gastmensen een training aangeboden. De gastmensen zijn in totaal twee 
keer bij elkaar geweest. Deze bijeenkomsten bestond uit een training door een professionele 
coach, Willy Maat. Binnen de trainingen werd aandacht gegeven aan het verdiepen van de 
geleerde vaardigheden uit de eerdere trainingsdagen. We zijn blijven zoeken naar een 
contactpersoon die de gastmensen buiten de inloop en de trainingen om waar nodig 
aandacht kan geven. Deze is helaas niet gevonden, dus is dit ook dit jaar de taak van de 
beroepskracht gebleven.  
 
De groep gastmensen bestond dit jaar uit 15 vrouwen en 3 mannen (waaronder drie op 
invalbasis) en was grotendeels gelijk aan die van het jaar daarvoor. Goed voor het teamgevoel 
was het gezamenlijke bezoek aan een inloophuis de Ruimte in Almere op zaterdag 30 April. 
Hieronder vindt u het verslag van de medewerkersdag zoals beschreven door een van de 
deelnemers, Truus Schoonderbeek. 

 
  

Vol goede moed en met veel warmte in hart vertrokken wij op een koude 30 April in volgeladen busjes 

vanaf het IHS, op weg naar inloophuis de Ruimte in Almere. Bij aankomst worden we zeer gastvrij 

ontvangen, door de twee coördinatoren Marjan Kip en Gerrit Jan van Rijn, vergezeld van een heel aantal 

vrijwilligers. Aan tafeltjes worden er stoelen bijgeschoven in de grote huiskamer en worden we voorzien van 

een lekker bakje koffie! Gerrit Jan neemt het woord en vertelt ons alle ins en outs van hun inloophuis. 

Interessant, want er zijn dingen waar wij weer wat van kunnen leren en andersom vertelt Trudy weer over 

onze inloopactiviteiten. Leuk is dat Trudy ons stuk voor stuk voorstelt en daarbij vertelt wat wij doen voor 

het IHS. Dat schept toch waardering, en dat is fijn en geeft ons het warme gevoel, wat we wel kunnen 

gebruiken op deze kouden dag! (…) Dank organisatie voor dit leuke “excursie” uitje … tot volgend jaar 

weer! 

Truus Schoonderbeek 
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KOOKGROEP 

 
Door Hanneke den Hoed. 
 
Aan het eind van het jaar waren er gelukkig weer negen vaste kooksters, mede door twee 
nieuwe kooksters, een oude bekende die de draad weer heeft opgepakt en een kookster die 
voorlopig nog niet ingeroosterd wordt. Eén nieuwe kookster heeft zich helaas moeten 
terugtrekken door privéomstandigheden. 
 
Met regelmaat vond er een kokersoverleg plaats. Hoewel het deelnemersaantal aan de 
maaltijden toch nog wel aan de lage kant blijft, is besloten om door te gaan met koken op de 
vierde woensdag van de maand. Dat de groepen klein zijn wordt door de deelnemers namelijk 
juist als positief ervaren.  
 

SECRETARIAAT  

 
Door Christien Stomphorst 
In de eerste helft van dit jaar zijn er twee vrijwilligers geweest, die na inwerken van ongeveer 
drie weken een tweetal dagdelen en daarna zelfstandig begonnen te zijn, toch weer 
opgehouden zijn met het administratieve werk. De één vond het een beetje stil, zo alleen op 
de administratie, en de ander had gedacht dat het veel gemakkelijker zou zijn. Al met al zijn 
we met twee mensen verdeeld over drie dagdelen aan het proberen de administratie op orde 
te houden. Dat valt niet mee. 
 
Wel is er apart voor het standaardiseren van aandachtsgebieden van activiteiten een 
medewerkster bij gekomen. Zij is wat beperkt in haar uren, maar het verlicht weer een klein 
deel van de administratie. Er is een vacature voor administratieve ondersteuning en 
daarnaast specifiek voor de pr kant bij Ravelijn uitgezet. Het betreft het verwerken van stukjes 
voor de website, het plaatsen van artikelen in kranten en voor nieuwsbrieven van de kerken. 
Ook op de website wordt hier aandacht op gevestigd en als er ruimte is, wordt dit ook in de 
nieuwsbrief van drie plaatselijke kerken geplaatst. 
 
De administratie heeft dagelijks veel e-mail berichten te verwerken en dat neemt beslist niet 
af. Het digitale adresboek vraagt de nodige aandacht aan mutaties. Er is een digitale en een 
papieren agenda, zodat zowel op de administratie als in de woonkamer gevolgd kan worden 
wat er per dag voor nieuws of bijzonders is.  
 
Naast deze standaardtaken wordt nog gezorgd voor: 
 

 het bijhouden van lief en leed berichten en eventueel kaartjes regelen; 

 het aansturen van mensen in huis bij grotere of kleine klussen;  

 het notuleren van de verschillende overleggen zoals: medewerkersoverleg (alle 
vrijwilligers) en gastmensenoverleg. 

 
Medewerkers en inloop worden regelmatig van de laatste nieuwtjes voorzien, hetzij door een 
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berichtje op tafel, hetzij formulieren aan de lat. 
 

STAGIAIRE. 

 
Dit jaar is er geen stagiaire geweest. Er zijn wel een paar aanvragen gekomen en sollicitaties 
geweest voor een stage, maar deze voldeden niet aan wederzijdse verwachtingen. De 
voorkeur wordt gegeven aan een hbo-stagiaire met vaardigheden om grotendeels zelfstandig 
te werken. De nieuwe wijze van stage lopen door Hbo-studenten, door met een groep 
studenten aan een project te werken, kost te veel begeleidingsuren van de beroepskracht.  
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 
Zoals eerder in dit verslag vermeld, is de activiteitencommissie, die in juni 2015 actief was, 
geworden helaas weer ter ziele.  

BEROEPSKRACHT 

 
Onze coördinator heeft zich ook dit jaar – haar 19e!– weer met bestuur en vrijwilligers 
ingespannen om het IHS zo goed mogelijk te laten functioneren. Enerzijds was er sprake van 
extra inspanningen vanwege het organiseren van het 30-jarig jubileum en de speciale 
activiteiten in de herfstvakantie, anderzijds leverden deze gebeurtenissen nieuw élan en 
nieuwe activiteiten op. Ook was er aandacht voor vragen/zorgen van inlopers en vrijwilligers 
toen duidelijk werd, dat er verhuisplannen waren. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers om 
onze corebusiness, de inloop, te blijven bemensen vraagt ook veel inspanning van haar. 
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OVERIGE MEDEWERKERS 

 
Naast de gastmensen zijn er nog vele actief op gebied van huishoudelijk onderhoud, klussen 
en de tuin maar ook voor vele hand- en spandiensten bij grotere en kleinere activiteiten. 
Trots waren we op een van de medewerkers, Mw. T. Pul,  die geeërd werd met een 
koninklijke onderscheiding voor al haar werk in de maatschappij waaronder ook haar bijdrage 
aan de kookgroep van het Inloophuis. 
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5. HUISVESTING  

 

In 2016 heeft zich op gebied van de huisvesting veel afgespeeld. Doordat het bestuur in 

afgelopen jaren al heeft aangegeven te willen verhuizen naar een meer centrale plek in de 

wijk en daardoor meer zichtbaar te zijn. Deze verhuizing is tevens ingegeven om meer 

activiteiten te kunnen ontplooien en daardoor ook meer inkomsten te kunnen genereren.  

Met de woningbouwvereniging is gekeken naar een geschikt huis op een centrale plaats in de 

wijk. Medio februari 2016 heeft de woningbouwvereniging aangegeven dat er een geschikt 

huis beschikbaar kwam. We konden het huis nog niet bezichtigen, maar zodra het leeg was 

mochten we gaan kijken. Op het moment dat we in juni 2016 het huis hebben bezichtigd, 

waren we vooral teleurgesteld omdat het huis helemaal niet aan onze verwachtingen voldeed. 

De kamer was een stuk kleiner dan onze huidige woonkamer er was op de begane grond geen 

toilet en ook geen keuken. Verder moest er nog heel veel aan opknapwerk worden gedaan. 

Na de vakantieperiode zijn we opnieuw met de woningbouwvereniging om tafel gaan zitten 

om te kijken of er andere geschikte huizen zijn. Hierbij worden meerdere 

woningbouwverenigingen betrokken. Het is nu afwachten wat er wordt aangeboden.  

Als bestuur kijken we tegelijkertijd naar totaal andere mogelijkheden. 

Kamerverhuur. 

Tot maart is de kamer op de eerste etage verhuurd geweest. Met de komende verhuizing voor 

ogen (zie boven) hebben we de kamer niet meer verhuurd. Op het moment dat de verhuizing 

voorlopig niet doorging, hebben we de kamer vanaf december 2016 toch weer voor maximaal 

1 jaar kunnen verhuren. 
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6.  BESTUUR 

 
  
Na drie jaar, zeer actieve, dienst nam in het voorjaar onze secretaris,Klaas van der Horst, afscheid. 

Door zijn vertrek is functie van secretaris vacant geworden. Verder bleef de samenstelling van 
het bestuur onveranderd. We zijn Klaas erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor IHS 
gedaan! De taken van de secretaris zijn zolang het duurt verdeeld onder de andere leden van het 
bestuur. 

 
De voorzitter is verantwoordelijk voor het geheel, vormt het ‘gezicht naar buiten’, is 
gespreksleider bij de bestuursvergadering, verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
beroepskracht en betrokken bij gastmensen-overleg. 
 
De secretaris is het ‘adres’ van het bestuur, verzorgt de correspondentie, notuleert de 
bestuursvergadering en evt. andere bijeenkomsten en archiveert. Is tevens tweede 
penningmeester en verzorgt in die functie de betalingen.  
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, tevens 
voor de meerjarenbegroting. 
 
Het eerste algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor beheer: van het huurhuis, van de 
goederen, voor (groot) onderhoud, voor de jaarlijkse verhuur van de bovenkamer vóór en van 
de zolder en voor de (incidentele) verhuur van de huiskamer. Tevens is hij met de voorzitter 
samen verantwoordelijk voor het houden van beoordelings- of functioneringsgesprekken met 
de beroepskracht. 
 
Het tweede algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor de pr, t.w. website, publicaties etc. 
en is contactpersoon voor protestantse wijkgemeente De Hoeksteen. 
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7. TOT SLOT 

 
 
We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar, waarin we terug mochten blikken op de 
afgelopen dertig jaren, samen mochten leven in het hier en nu, en samen vol vertrouwen 
mochten werken aan het voortbestaan van het IHS voor de komende dertig jaar. In deze 
verbondenheid en dit vertrouwen willen wij verder werken, in dit alles vertrouwend op Gods 
zegen. 
 
 
Bestuur IHS: 
 
Reina M. van Mourik, voorzitter, aangesteld door de PGA 
Bert Dijkman, penningmeester, aangesteld door de parochie OLV van Amersfoort 
Wilco van de Heuvel, P.R., aangesteld door protestantse wijkgemeente De Hoeksteen 
Ruurd Kolhoff, beheer, aangesteld door protestantse wijkgemeente De Hoeksteen 
 
Beroepskracht:  
 
Trudy Paus, coördinator/ missionair-diaconaal werker 
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Stichting Inloophuizen Amersfoort 

Bestuur IHS Schothorst 

Coördinator IHS 
 

Vrijwillig secretariaat 
 

Contactpersoon kookgroep 
 

Contactpersoon uitloop 
 

Contactpersoon gastmensen 
 

Contactpersoon activiteiten 
 

Kokers 
 

Gastmensen 
 

Leden activiteiten 
 

Vrijwilligers bezoekwerk 
 

Inlopers 
 


