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0. VOORWOORD
Het jaar 2020 kenmerkt zich door de beperkingen vanwege Covid-19. Omdat wij met
een groep kwetsbare mensen werken, hebben we gekozen voor "safety first" en
hebben we de beperkende maatregelen van de overheid strikt opgevolgd. Steeds
weer is het contact met de bezoekers in stand gehouden, die blij waren met de
telefoontjes en – als het kon – de bezoekjes aan de deur om totale vereenzaming en
isolatie te voorkomen.
Mede door deze omstandigheden zijn de activiteiten van Mama Café en Repair Café
gedurende het jaar beëindigd. Ook was het slechts mogelijk maar een van de twee
halfjaarlijkse kinderkledingbeurzen te houden en ook nog in aangepaste vorm,
waarbij we een looproute met eenrichtingsverkeer en een maximale "winkeltijd"
hadden georganiseerd. Deze werd dusdanig goed bezocht, dat er op de stoep, in de
regen een wachtrij ontstond, waar geduldig in gewacht werd.
Aan het eind van het jaar diende zich een nieuw initiatief aan: “Leef!” zocht onderdak
voor een kleine groep, die volgens de Covid regels niet meer in de woonkamer
mocht, maar hier nog net voldoende ruimte had voor hun wekelijkse bijeenkomsten.
Al met al een jaar met beperkingen, ook een beperkt aantal bezoekers, maar doordat
er goede contacten waren is de functie van Koffie Enzo buiten het pand gewoon
doorgegaan, met dank aan de coördinator van de locatie Karin Duinkerken en haar
team vrijwilligers.
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1. DOELSTELLING
De doelstelling van Inloophuis Koffie Enzo is inwoners (en eventueel organisaties)
binnen de gemeente Zuidplas aan elkaar te verbinden en zo een bijdrage te leveren
aan het vergroten van zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bij de
samenleving.
Daarnaast willen wij beter zicht krijgen op verborgen leed en zorg, zodat ook daar
ondersteuning geboden kan worden.
Het laagdrempelig inloophuis Koffie Enzo aan de Kerklaan 98 is daarbij een
uitstekend middel om een luisterend oor te bieden en aandacht te geven aan
mensen die dat nodig hebben. In het inloophuis is ook een kledingbank aanwezig,
gericht op gezinnen met kinderen, waar men tegen een kleine vergoeding
kinderkleding kan aanschaffen.
De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, waarbij deze worden ingezet als
gastvrouw/heer in het inloophuis, als sorteerders van kleding, als klussers of als PR
team.
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2. ACTIVITEITEN
Inloophuis
Het inloophuis is op de dinsdag- en donderdagochtend geopend voor alle burgers
van Zuidplas. Onder het genot van een kop koffie/thee kan men elkaar spreken en
ontmoeten, en kan men, als men dat wil, een gezelschapsspel doen met elkaar. Ook
is er ruimte om de krant/boek te lezen of creatief bezig te zijn. Voor kleine kinderen is
er speelgoed aanwezig.
Op deze manier willen we omzien naar hen die zich eenzaam voelen en kunnen we
hen op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden. Indien nodig wordt er
doorverwezen naar professionele organisaties.
Bezoekers helpen regelmatig bij de activiteiten, zoals het schenken van koffie etc.
“Inlopers” kunnen tijdens de inloopuren ook gebruik maken de boekenkast. Aan de
“inlopers” wordt geen financiële bijdrage gevraagd.
Kinderkleding
Door de inwoners van Zuidplas wordt veel goede kinderkleding aangeboden. We
hebben een actieve ruil van kleding met de Stichting Kledingbank Rotterdam in
Delfshaven.
Boekenkast
De boekenkast hebben we beperkt tot boeken voor volwassenen. Er is voldoende
aanbod van boeken zodat geïnteresseerde bezoekers een boek gratis mee kunnen
nemen.
Bijzondere activiteiten
De volgende bijzondere activiteiten hebben plaatsgevonden.
Januari
Organiseren stamppot maaltijd
Februari
Kennismakingslunch met de burgemeester
Maart
Organiseren schrijfworkshop
Zomermaanden
(Beperkt geopend)
Oktober
Organiseren kledingbeurs
November
Rondsturen kaart met ‘opkikkertje’
December
Rondbrengen kerstattentie en olliebollen op oudejaarsdag
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3. SAMENWERKING
Parento
Het inloophuis heeft een actieve samenwerking met Parento. Door deze
samenwerking is het mogelijk dat het inloophuis vijf ochtenden per week open is voor
Zuidplas bewoners die daar behoefte aan hebben.
Mama Café
Aan de organisatoren van het Mama Café hebben we het inloophuis tegen een
minimale kostenvergoeding ter beschikking gesteld, zodat het inloophuis vijf
ochtenden per week in gebruik is voor verschillende doelgroepen.
Repair Café
Aan het “Repair Café” hebben we het inloophuis vrijwel om niet ter beschikking
gesteld. Dit nieuwe initiatief past goed in onze doelstelling om mensen aan elkaar te
verbinden en zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid en
betrokkenheid van burgers bij de samenleving. Tevens wordt het gebruik van het
inloophuis geïntensiveerd en verbreed.
Leef!
Leef! Is een kleine christelijke huisgemeente die ernaar streeft op zondag
bijeenkomsten te houden. Hiertoe maken zij tegen een kleine vergoeding gebruik van
het inloophuis.
Centrum voor Jeugd en Gezin / VluchtelingenWerk Zuidplas
Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en VluchtelingenWerk Zuidplas
organiseren we zowel in het voorjaar als najaar een kledingbeurs voor kinderen.
Beide organisaties nodigen hiervoor gericht mensen uit, zodat we zeker zijn dat de
kleding goed terecht komt.
Overig
- Incidenteel verhuren we het inloophuis (buiten de gebruikelijke inloopuren) aan
personen of organisaties die passen binnen de doelstelling van onze stichting.
- De lokale kerken ondersteunen het werk van ons inloophuis door regelmatige
financiële bijdragen, terwijl ook veel vrijwilligers uit deze kerken afkomstig zijn.
- De kledingbank werkt samen met de Stichting Kledingbank Rotterdam. Kleding
die bij ons teveel is wordt aan hen geschonken, en indien wij specifieke kleding
nodig hebben verwijzen we onze bezoekers naar deze Kledingbank in
Delfshaven.
- We hebben contacten met professionele organisaties, zowel in de (geestelijke)
gezondheidszorg als in het welzijnsveld. We verwijzen ook naar hen door.
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4. VRIJWILLIGERS
Onze organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.
De vrijwilligers komen uit alle geledingen van de bevolking, waarbij er een goede mix
is naar leeftijd en M/V. De vrijwilligers vinden in het Inloophuis/de kledingbeurs/de
boekenkast een plek waar ze op een positieve manier inhoud kunnen geven aan “het
er willen zijn voor medebewoners van de gemeente Zuidplas”.
Er is ook een groep vrijwilligers beschikbaar voor incidentele ondersteuning
(opknappen tuin, kleine reparaties, PC-hulp, etc.).
Een groep jongeren (12-16 jaar) helpt als vrijwilliger bij het organiseren van
maaltijden en lunches.
Enkele vrijwilligers vallen ook onder onze doelgroep en vinden in dit vrijwilligerswerk
een zinvolle tijdsbesteding.
Indien er vraag naar is bieden we jongeren ook de gelegenheid om bij het Inloophuis
inhoud te geven aan een maatschappelijke stage.
Wij adviseren vrijwilligers gebruik te maken van het cursusaanbod van het
Vrijwilligers Informatie Punt en we maken hen attent op evenementen welke door de
gemeente Zuidplas voor de lokale vrijwilligers worden georganiseerd.
5. CONTINUÏTEIT
In de afgelopen jaren hebben we kunnen bewijzen dat we binnen de gemeente
Zuidplas een bijdrage leveren in de strijd tegen eenzaamheid, waarbij kwetsbare
inwoners niet alleen een inloopvoorziening met kledingbank en boekenkast
aantreffen, maar zelf ook daadwerkelijk kunnen meehelpen en zich ontplooien
binnen onze organisatie.
Financieel
Zoals blijkt is onze stichting voor een belangrijk deel afhankelijk van de
instellingssubsidie van de gemeente Zuidplas. Daarnaast is er een belangrijke
bijdrage vanuit de samenleving (kerken, particulieren en donateurs) die het belang
van ons werk inzien. En tenslotte vormt de verhuur en de ter beschikkingstelling van
ons pand niet alleen een belangrijke inkomstenbron, maar maakt dit het ook mogelijk
dat het pand een groot deel van de week als inloophuis kan functioneren.
De baten en lasten over 2020:
Verhuuropbrengsten
Subsidie Gemeente Zuidplas
Giften en donaties
Overige baten

€ 7.075
Huisvestingskosten
€ 12.972
€ 9.000
Algemene kosten
€
732
€
752
Activiteiten en vrijwilligers € 1.549
€
110
----------------------Totaal baten
€ 16.937 Totaal lasten
€ 15.253
Er is een klein batig saldo van € 1.684 dat is toegevoegd aan onze reserves.
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6. DEELNEMERS
Het inloophuis blijkt in een grote behoefte te voorzien. Indien regulier geopend,
d.w.z. zonder beperkende Covid-maatregelen, maakt een groep van 50 - 60
inwoners incidenteel of regelmatig gebruik van ons inloophuis, waarvan per week 25
- 35 het inloophuis bezoeken.
Via twee kledingbeurzen die we twee maal per jaar organiseren worden per jaar
naar schatting 40 personen (15 gezinnen) voorzien van kleding via het CJG en
vluchtelingenwerk.
Bij de boekenkast houden we geen aparte registratie bij van bezoekers.
Tijdens evenementen ontmoeten we 50 - 100 bezoekers die kennis komen maken
met ons inloophuis en kledingbeurs. Elk jaar komen daar wel een aantal vrijwilligers
of deelnemers uit voort.
Aan onze maaltijden/lunches die tweemaandelijks georganiseerd worden nemen
per keer ca 12 personen deel.
In en rond het bestuur werken we met een team van 5-7 mensen, terwijl we een pool
van ca. 30 vrijwilligers hebben. Hierdoor zijn we ervan verzekerd dat we continuïteit
hebben in onze service verlening aan onze “inlopers” en bezoekers.

7. BESTUUR
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2020 is:
Henk Ockerse
Voorzitter
Madeleine Verhage
Penningmeester
Henk van der Meer
Secretaris (tot 31-12-2020)
Joke Kortenoeven
PR
Jan van der Pijl
Lid

Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 juni 2021.
Henk Ockerse, voorzitter

Bert Monshouwer, secretaris

