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1. INLEIDING
Even rust, zo begon 2019. Het 30 jarig jubileum en vooral de spannende verhuizing vanaf het Kerkplein naar de Schaepmanstraat met een mooi heropeningsfeest waren achter de rug. Maar de toezegging voor de Schaepmanstraat gold voor een jaar en al snel kwam de druk weer op de ketel.
Het werd een jaar van bouwen. Niet letterlijk, dat komt in 2020, maar figuurlijk: de mogelijkheden
van de nieuwe ruimte ontdekken, (veel) nieuwe contacten leggen, ontwikkelen van een plan om op
deze locatie te kunnen blijven en hard werken aan de realisering daarvan. En zowaar: dat is gelukt!
Met de verhuizing is er veel veranderd. De nieuwe huiskamer is veel ruimer en opener dan die aan
het Kerkplein en de locatie ligt in het zicht aan de toegangsweg van station naar het centrum waardoor en veel voorbijgangers zijn. En dit heeft zijn uitwerking gehad in een ook ruimere en meer open
sfeer in het Inloophuis. Nieuwe bezoekers, nieuwe vrijwilligers, nieuwe mede-gebruikers van het
pand en ook meer zichtbaarheid van ons als organisatie voor andere instellingen in Tiel.
Ondertussen blijven onze vaste gasten zeggen hoe blij ze zijn met deze nieuwe plek en hoe graag ze
willen dat we hier kunnen blijven. In ons vertrouwde activiteitenprogramma is niet veel gewijzigd en
dat heeft ook rust gegeven. In 2020 komt de storm van de verbouwing nog over ons heen en daarna
het settelen in de nieuwe situatie en de nieuwe samenwerkingsverbanden. Maar dan is het weer
‘back to business’: gastvrijheid en een hartelijk welkom, respect voor ieder, een warme schouder
waar nodig en laten merken dat je er mag zijn als mens, dat je gezien wordt, en gemist als je er niet
bent.
Han van Peer, coördinator
Tiel, maart 2020

‘Voetafdrukjes’ van leerlingen van de Montessorischool Tiel
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2. BEZOEKERS
2.a. Gasten
Het aantal bezoekers ligt normaliter tussen de 15 en 20 per
dag. Voor de maaltijden schrijven zich meestal zo’n 15
mensen in. Op de andere dagen is het aantal gasten zeer
wisselend, van 8 tot soms wel meer dan 30 personen. Op
zondag is het meestal wat rustiger, er zijn dan geen speciale
activiteiten.
We bereiken mensen uit allerlei lagen van de bevolking.
Gasten die gewoon voor de gezelligheid even langskomen
maar ook mensen die hun leven na een crisis weer aan het
oppakken zijn en het Inloophuis daarvoor een goed opstapje vinden. Soms zijn er begeleiders vanuit de hulpverlening
die cliënten bij ons komen introduceren. Ook het wegvallen
of ontbreken van sociale verbanden is een reden waarom
mensen bij ons binnenkomen. Er komen regelmatig nieuwe
bezoekers. Een bonte mengeling van persoonlijkheden die
elkaar ontmoeten en zich daar (meestal) erg goed bij voelen. Een rustige plek, een goedkoop kopje koffie en de gezellige en gastvrije sfeer waarin gasten en vrijwilligers met
elkaar omgaan zorgt ervoor dat ze graag komen. Dat klimaat bepaalt mede de identiteit van het Inloophuis en die
willen we goed bewaren.
Een bijzondere groep zijn de TOT’ers (Trefpunt Ouderen Tiel), mensen met een beperking die door ’s
Heeren Loo worden begeleid. Zij komen al naar het Inloophuis vanaf het begin in 1988. Er is altijd een
beroepskracht bij en enkele vrijwillige begeleidsters. Voor de TOT’ers is het wekelijkse uitje naar het
Inloophuis steeds weer een feestje en sommige gasten van ons genieten ervan om met deze mensen
op te trekken en bijvoorbeeld samen een spelletje te doen.
Overzicht bezoekersaantallen Inloophuis Tiel
Maandag
2017 19,7
2018 18,9
2019 21,1

Dinsdag
15,7
18,4
17,5

Woensdag
18,6
19,8
20,0

Donderdag
10,6
11,3
11,4

Vrijdag
14,2
15,5
14,8

Zaterdag
16,7
17,0
16,1

Zondag
11,4
10,9
11,5

Gemiddeld p/w
15,2
16,0
16,0

Totaal p/j
5529
5802
5837

Niet meegeteld:
T.O.T. (ca. 8 elke donderdag), Kerstdiner (2019: 40 personen), vrijdagavondmaaltijden (8 x ca. 18 personen)

2.b. Gastgroepen
De ruimte aan de Schaepmanstraat bevalt niet alleen ons heel goed. Steeds meer groepen maken
gebruik van het Inloophuis om bij elkaar te komen. Dat zijn altijd alleen organisaties waarmee wij ons
verbonden voelen en we beschouwen ze dan ook niet zomaar als medegebruikers maar onderhouden warme kontakten met ze.
De LETS-ruilkring (Local Exchange Trading System: een lokale ruilkring, waar mensen goederen en
diensten ruilen zonder dat er geld aan te pas komt) is al vele jaren vaste gast. Zij gebruiken het inloophuis voor hun maandelijkse bijeenkomsten. In 2017 is een NA-Holland groep gestart in Tiel die
elke woensdagavond een meeting heeft in het Inloophuis. Dit is een zelfhulpgroep voor ex-narcotica
verslaafden. Begonnen met 6 deelnemers, komen er nu zo´n 20 mensen en soms nog meer naar de
bijeenkomsten.

Jaaroverzicht Inloophuis Tiel 2019

3

Dit jaar zijn er verschillende nieuwe groepen bij gekomen. Een aantal
daarvan heeft ons leren kennen doordat we intensief kontakten hebben gelegd en gezocht hebben naar partners om het gebouw samen
mee te kunnen exploiteren (en dus te kunnen blijven). Anderen kwamen vanwege de locatie, soms toevallig, soms omdat het gewoon een
uitnodigende plek is om samen te komen.
De stichting EVIM die zich inzet voor emancipatie van uit het buitenland afkomstige vrouwen vond ons via de uitnodiging om een culturele
vrijdagavond maaltijd bij ons te komen verzorgen. Zij hielden vervolgens hun ‘dialoogtafel’ in het Inloophuis. In hun kielzog kwam de stichting Het Afrikaans Huis mee die zich richt op integratie van vrouwen
en kinderen van allochtone afkomst. Zij onderschreven de intentieverklaring om vaste gebruiker van
onze locatie te worden.
Humanitas Rivierenland nam vast een voorschot op hun intrek in het gebouw en houdt sinds oktober elke derde vrijdagavond van de maand het ‘Auticafé’ voor jongeren met autisme in onze huiskamer. Deze activiteit organiseren zij samen met het Wijkteam-Oost.
Een toevallige gastgroep waren de kinderen uit de wijk. Op 12 juni was de Buitenspeeldag van Jantje
Beton maar het regende die middag pijpenstelen. De
organisatoren kwamen vragen of ze met hun activiteiten en (gehuurde) buitenspellen bij ons binnen
mochten komen spelen. “Natuurlijk, kom maar. Gezellig!”
In de Schaepmankerk komt al jaren op elke zaterdagochtend een Koffiegroep bij elkaar. Omdat het
Inloophuis hun ruimte betrok gingen zij naar een
andere zaal. Toen deze voor een van de gasten niet
meer toegankelijk bleek zijn ze in onze huiskamer
neergestreken.

3. ACTIVITEITEN
3.a. Door het jaar heen
Het Inloophuis is elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur, 365 dagen per jaar! Dat is een groot goed.
Het zorgt ervoor dat onze gasten weten dat ze altijd op die tijden bij ons terecht kunnen.
- Maaltijden: Elke week wordt er op maandag en
woensdag een maaltijd gekookt door onze vrijwilligers voor zo’n 15 tot maximaal 20 gasten. De maaltijden voorzien in een belangrijke behoefte en vormen een kernactiviteit van het Inloophuis. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit
onze moestuin de Franciscushof.
Eens in de maand is er op vrijdagavond een Special Meal. Dan wordt er een maaltijd bereid uit een
bepaalde cultuur of landstreek waar dan ook aandacht aan geschonken wordt. Hiervoor vragen we
vaak gastkoks.
- Sociaal/creatief: Op dinsdagmiddag maakt een groepje van zo’n 10 tot 12 deelnemers wenskaarten. Deze activiteit heeft al een lange traditie en blijft populair. De kaarten worden verstuurd naar
jarigen en verkocht t.b.v. het Inloophuis.
Vrijdagmiddag is activiteitenmiddag. Eens in de veertien dagen is er een kaartclubje. Verder is er
geen vastgelegd programma. Regelmatig wordt er gebreid of geknutseld. Ook houden we ongeveer
eens in de zes weken een bingo middag.
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Naast de zelfgemaakte wenskaarten verkopen we tijdens de openingsuren op beperkte schaal tweedehands kleding die bij ons afgegeven wordt. Dit voorziet niet alleen qua kleding in een behoefte
maar heeft ook een sociale functie: er wordt ook vaak door iedereen meegekeken of iets wel staat.
3.b. Speciale activiteiten
Nieuwjaarsdag, Pasen, Sinterklaas en Kerst zijn momenten waarop we iets extra’s willen doen. Het
blijft steeds zoeken naar een goede formule omdat de belangstelling ervoor wisselend is en de insteek mede bepaald wordt door degenen die op dat moment dienst hebben.
Dit jaar hebben we geen speciale aandacht aan Sinterklaas gegeven. Wel hebben we op 1 januari een
Nieuwjaars ontvangst gehouden die zeer geslaagd was.
Naar Kerstmis wordt altijd uitgekeken. Het mogen uitdelen
van de 50 kerstpakketten van de Lions-club Tiel voor onze
gasten is altijd (nu voor de 26e keer!) een mooi en soms
zelfs ontroerend gebeuren. Het kerstdiner op kerstavond is
voor de 35 deelnemers een hoogtepunt. Een prachtige 5
gangen maaltijd, gratis voor onze ‘vaste gasten’ - mogelijk
gemaakt door de Caritas werkgroep van de Dominicus kerk
- in een gezellige, vertrouwde sfeer, omlijst met pianospel
van Ben Middeldorp.
Voor de zomer-BBQ worden niet alleen al onze gasten en
vrijwilligers uitgenodigd, maar ook de mensen van de Franciscushof en de Tielse Maatjes, onze sponsors en andere
betrokkenen bij het Inloophuis. Dat we dit jaar wegens de
regen op het laatste moment alles – behalve de barbecues
– van het plein voor de kerk naar binnen moesten verhuizen maakte de goede sfeer er niet minder op.
In plaats van de jaarlijkse Marktdag in september hebben we dit jaar in mei een Plantjesmarkt georganiseerd. Net als op de marktdag participeerden hierbij ook veel andere organisaties. Naast de
Franciscushof, de LETS-ruilkring en de Boekenlegger waren er ook kraampjes van het IVN, Duurzaam
Rivierenland, de Bijenhouders Vereniging en met de Boeken van Velt over biologisch tuinieren. In het
Inloophuis waren vogelhuisjes gemaakt die verkocht werden en er was natuurlijk een mooie koffiehoek met allerlei lekkers. En daarnaast: heel veel planten en plantjes! De totale opbrengst van de dag
was € 880,- waarvan € 460,- voor het Inloophuis.

Voorbereidingen voor de plantjesmarkt: vogelhuisjes maken, knutselwerk en de tuin aan kant.

(Meer foto’s van bovenstaande activiteiten in de bijlage ‘Foto impressies’)

3.c. Nieuwe activiteiten
De grote zaal waar we nu over beschikken biedt ruimte om enkele spellen op te stellen. Via een particulier kregen we een biljart aangeboden en via de ‘Tielse Uitdaging’ een zeer degelijk tafelvoetbalspel. We zochten al een tijdje naar iets om de mannelijke gasten wat actiever te maken en van beide
spellen wordt nu regelmatig spontaan gebruik gemaakt. Ook de jongeren van het Auticafé zijn er blij
mee.
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Niet echt nieuw maar wel weer zeer welkom waren de
schoolkinderen die ons op 21 mei bezochten. In voorafgaande jaren is dit vaker gebeurt op initiatief van de jeugdwerker van de PGT. Nu kwam het verzoek van een leerkracht van de Montessorischool om met leerlingen van
groep 8 te komen. We hebben hen middels een speels programma laten zien wat wij vanuit de kerk doen voor andere
mensen.
In april startte Honorée van Looveren met het wekelijks geven van lessen stoelyoga in het Inloophuis. Het aantal deelnemers bleef aanvankelijk beperkt maar groeide in de loop van het jaar tot zo’n
14, waarschijnlijke mede door de zeer positieve ervaringen en verhalen erover van de cursisten.
In november startte Trees Hammer een cursus tekenen. Ook dit is begonnen met een klein groepje
maar we hopen dat het even succesvol gaat zijn als de stoelyoga.
Omdat het Inloophuis nu in een woonwijk staat wilden we ook aandacht geven aan de buurtbewoners. Het naar binnen halen van de Buitenspeeldag was daarvoor een prachtige opstap. Op 28 september deden we mee met de landelijke Burendag waarbij ook enkele buurbewoners hielpen met
het organiseren. Er was een springkussen voor de kinderen, een taartenbakwedstrijd en we spraken
over hoe het in de buurt gaat. Het contact met de buurt werd nog eens aangehaald doordat wijkregisseur Murat Olcücü een druk bezochte wijkavond over de herinrichting van het groen in de buurt
organiseerde in het Inloophuis.
Een heel bijzondere nieuwe activiteit was de Herinneringsbijeenkomst die
we op zondagochtend 24 november hielden. Het inloophuis is een plek waar
veel lief en leed wordt gedeeld. Het doel was om gasten de gelegenheid te
bieden hieraan op een speciale, licht rituele manier uiting te geven. Samen
met Ciska Heemsbergen - onze stagiaire ‘Geestelijke begeleider’ van de Fontys Hogeschool Utrecht maakten we een programma. Het aantal belangstellenden was niet groot,
maar het was een indrukwekkende ochtend, zeker de moeite waard om komend jaar te herhalen.
3.d. Overzicht activiteiten in het Inloophuis
Vaste activiteiten van het Inloophuis

Dagen en tijden

Algemeen
Ontmoeting, ontspanning, gesprek en informatie

Elke dag van 12.00 tot 15.00 uur

Maaltijden
Een voedzame warme maaltijd, kosten € 3,50

Elke maandag en woensdag van 12.30
tot 13.15 uur

Soep & tosti

Elke zaterdag van 12.00 tot 13.30 uur

Special Meal
Elke laatste vrijdag van de maand van
Een ‘culturele wereldmaaltijd’ uit een bepaald gebied of
17.00 tot 19.00 uur
met een bijzonder thema
Wenskaarten maken

Elke dinsdag van 13:00 tot 14:45 uur

Kaarten
Jokeren of klaverjassen.

Vrijdag om de 14 dagen van 12.30 tot
14.45 uur

Stoelyoga met Honorée
Ontspannen bewegen

Elke donderdag van 10.45 tot 11.45 uur

Bijzondere eendaagse activiteiten:
Kerstdiner, Nieuwjaars ontvangst, Paasbrunch, Plantjesmarkt op 4 mei, BBQ op 6 juli
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Overige activiteiten van het Inloophuis

Dagen

Ontvangst schoolkinderen groep 8 Montessorischool Tiel

21 mei

WK Vrouwenvoetbal kijken voor gasten inloophuis

Eind juni – begin juli

Herinneringsbijeenkomst voor gasten inloophuis (nieuw)

24 november

Tekencursus voor gasten inloophuis (nieuw)

Vanaf november elke woensdagmiddag

Samenwerkings activiteiten in het Inloophuis

Dagen

Auticafé voor jongeren met autisme

Elke 3e vrijdagavond van de maand,
i.s.m. Humanitas/Wijkteam-Oost

Buitenspeeldag Jantje Beton

12 juni

Burendag (i.s.m. buurtbewoners)

28 september

Ontvangst Vrouwen Van Nu

3 december

Activiteiten van anderen in het Inloophuis

Dagen en tijden

Meeting NA-Holland groep Tiel
Zelfhulpgroep voor herstel van de gevolgen van verslaving

Elke woensdag 19.30 tot 21.00 uur

Koffiegroep Schaepmankerk

Elke zaterdag 10.00 tot 11.30 uur

LETS-ruilkring

Elke derde donderdag van de maand

St. Afrikahuis bijeenkomst ‘milieu en veiligheid’

26 november

Stichting EVIM bijeenkomst ‘dialoogtafel’

10 december

Wijkbijeenkomst doctorsbuurt (Wijkregisseur Centrum)

16 december

De bovenstaande activiteiten samen leidden in 2019 tot zo’n 11.000 drempeloverschrijdingen.

4. MEDEWERKERS
Eind 2019 zijn er 27 vaste vrijwilligers (waarvan 12 in de kookgroep), 3 invalvrijwilligers en 2 zaterdagsoep-kokers. Twee vrijwilligers van de kookgroep
waren in 2019 helaas langdurig ziek.
De vrijwilligers vormen een betrokken en gemotiveerde groep. Zij zijn mede
bepalend voor hoe het er in het Inloophuis aan toe gaat en daarom houden we
vast aan bepaalde criteria die ervoor zorgen dat iedereen zich prettig bij ons
kan voelen. Vrijwilligers worden gestimuleerd om deel te nemen aan trainingen die door Mozaïek Welzijn worden georganiseerd, jaarlijks zijn er voortgangsgesprekken en eens in de 6 weken is er een vrijwilligersvergadering.
Voor het onderlinge contact, de goede sfeer en als bedankje voor hun inzet is
er jaarlijks een vrijwilligersuitje. Deze keer gingen we op 23 maart naar Vlaardingen. We bezochten daar onze collega’s van het Inloophuis ‘De Groene Luiken’ die in 2018 hun uitstapje naar Tiel hadden gemaakt en ons hadden bezocht. Na een heerlijke lunch volgde een korte wandeling door Vlaardingen
met aandacht voor de Geuzenmaand en bezochten we de ‘Windwijzer’, een
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centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Daar was op dat moment een Verwendag bezig voor mensen met een smalle beurs. Het uitje werd
mogelijk gemaakt door een subsidie van de Tielse Caritas Werkgroep.
Dit jaar viel op dat er meer vrijwilligers op vaste dagen willen werken en dat de
mensen van de kookgroep zich meer beperken tot het bereiden van de maaltijden en zich minder inlaten met de hele gang van zaken in het Inloophuis. Om de
teamgeest te stimuleren organiseerden we op 6 november een teamtraining
waar door middel van spelvormen ingegaan werd op de onderlinge samenwerking. De reacties waren zeer positief en het voornemen is om dit twee keer per
jaar te gaan doen.
Het Inloophuis heeft twee beroepskrachten in dienst: Han van Peer als coördinator met een aanstelling van 25 uur per week en Truus Vogelzang met een
aanstelling van 8 uur per week.
Naast de medewerkers werkten dit jaar weer een aantal stagiaires mee. Drie
leerlingen van het Lingecollege kozen het Inloophuis voor hun Maatschappelijke
Stage. Anne van den Berg deed bij ons een eerstejaars ‘snuffelstage’ voor haar
studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Fontys Hogeschool Utrecht en
van diezelfde Hogeschool kwam Ciska Heemsbergen haar derdejaars stage lopen voor de opleiding Geestelijk Begeleider. Ciska heeft intensief meegewerkt
en we waren heel blij met haar inbreng, o.a. bij de herinneringsbijeenkomst en
het kerstdiner.
Han rondde in het voorjaar de pilot van intervisie bijeenkomsten voor coördinatoren van inloophuizen uit onze regio af. Deze was opgezet door het landelijk Netwerk DAK van inloophuizen en dusdanig succesvol dat dit aanbod wordt voortgezet voor de andere inloophuizen.

5. BESTUUR
In 2019 is door het bestuur aandacht besteed aan het verder ‘inrichten’ van de Stichting. Zo werden
een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon aangesteld. Natuurlijk speelde de huisvesting
een heel belangrijke hoofdrol en is daar veel tijd en energie in gestoken. En met resultaat!
Begin van het jaar bezocht de voorzitter van het bestuur samen met de coördinator van het Inloophuis alle Tielse gemeenteraadsfracties om hen te informeren over het Diaconaal Centrum Tiel met
haar drie secties en met name over de betekenis van het Inloophuis voor inwoners van Tiel die een
steun in de rug nodig hebben.
Op 5 juni hield het bestuur een ‘heidag’ om de koers voor de komende jaren uit te zetten.
Meer hierover is te lezen is in het eigen jaarverslag van de Stichting.

6. NETWERK
In 2019 zijn veel nieuwe contacten gelegd. Er waren onder andere gesprekken met mensen van Welzijn Rivierenland-Lingewaarde, 5 werkcoaches van de Werkzaak, enkele mensen van Dynamiek, de
Wijkregisseur centrum van de gemeente, mensen van de stichting Evim, het Afrikaans Huis en van
de locatieraad van de Dominicuskerk.
Drie keer per jaar organiseert Mozaïek Welzijnsdiensten het
Platformoverleg Zorg en Welzijn waar ontwikkelingen op dit
gebied uitgewisseld worden. Het is een breed platform van
professionele- en vrijwilligersorganisaties waar ervaringen
worden uitgewisseld en dat tevens voor Mozaïek Welzijn een
klankbordfunctie heeft. In 2019 organiseerde het platform
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een pop-up vrijwilligerswinkel in de Waterstraat. Een leegstaand winkelpand werd In week 44 feestelijk en gezellig
ingericht met informatie over tal van Tielse vrijwilligersorganisaties. Buiten werd geflyerd en werd het winkelend publiek
uitgenodigd om binnen te komen. Binnen waren mensen die
persoonlijk voorlichting gaven over het vrijwilligerswerk en
gesprekken voerden.
In het Diaconaal Platform Tiel worden de diaconale activiteiten van de verschillende kerken in Tiel met elkaar besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd.
Regelmatig worden organisaties uitgenodigd om wat te vertellen over hun activiteiten en is er een
gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De bijeenkomsten zijn niet alleen informatief. Er
is ook ruimte voor bezinning en voor feedback op elkaar. De onderlinge betrokkenheid is groot en
werkt inspirerend.
Met verschillende Geloofsgemeenschappen in Tiel bestaat een warme verbondenheid. Voor projecten of incidentele bijdragen kunnen we altijd een beroep doen op de Caritas Werkgroep die deel
uitmaakt van de Parochiële Caritas Instelling H. Suitbertus. Ook de diaconie van de PGT en de Magnificatkerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) bieden een belangrijke ondersteuning van ons werk.
De werkgroep ‘Ruimte voor Anders Zijn’ zet zich in voor mensen met een psychiatrische aandoening.
Vanuit deze werkgroep is het maatjesproject Tielse Maatjes gestart dat, naast het Inloophuis en de
Franciscushof deel uitmaakt van het DCT.
Het Inloophuis is lid van het landelijk Netwerk DAK dat inloophuizen ondersteunt en adviseert. In
2019 organiseerde het weer een landelijke Netwerkdag, dit maal op 4 november in Den Bosch met
als thema ‘Zie mij’. Enkele vrijwilligers en een beroepskracht namen hieraan deel. Eerder in het jaar,
op 16 mei was er een regionale ontmoeting bij het Inloophuis in Dieren: “een goed lopend inloophuis
met veel dwarsverbindingen met de andere sociale organisaties in het ‘Verzamelgebouw Het Duynhuis’. Participatie door een diversiteit aan vrijwilligers levert turbulentie op in de organisatie. Na de
kennismaking met het inloophuis en het gebouw, gaan we in gesprek over die turbulentie en hoe je
daarmee om gaat.” Beide beroepskrachten en enkele vrijwilligers gingen mee. Deze dag sloot wel erg
goed aan bij onze toekomstige situatie!

7. PUBLICITEIT
Het belang van goede publiciteit voor het Inloophuis is duidelijk. Wij willen een gastvrije plek bieden
voor iedereen die daar behoefte aan heeft, maar dan moeten mensen natuurlijk wel weten dat we er
zijn en wat we doen. En dat op een uitnodigende en aantrekkelijke wijze.
We willen graag zo mogelijk gebruik maken van de ‘ouderwetse’ media. Persberichten in de lokale
bladen, posters en folders zijn voor onze grootste doelgroep nog steeds een belangrijke informatiebron. Deze vorm van publiciteit vergt echter veel tijd en een vrij strakke planning. Helaas lukt het ons
als Inloophuis nog te weinig om hierin goed naar voren te komen. Het voornemen om In 2019 een
publiciteitsplan te maken met daarin een uitgewerkt draaiboek om een en ander beter te laten verlopen hebben we niet kunnen realiseren.
Daarentegen hebben de vele nieuwe kontakten die dit jaar zijn ontstaan wel geleid tot veel meer
bekendheid. Persoonlijk contact heeft altijd de meeste impact en er zijn veel folders meegenomen en doorgegeven.
Ook stonden we op 29 september met een informatietafel
op de parochie dag van de R.K. Suitbertusparochie.
Met onze website en facebook pagina zijn we goed te vinden op de ‘nieuwe’ media. Er is een herkenbare huisstijl en
de informatie wordt zo goed mogelijk bijgehouden. In de
drukte van dit jaar is de website er een beetje bij ingeschoten maar op facebook worden activiteiten altijd aangekon-
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digd. Deze media worden steeds belangrijker, ook voor onze gasten. Nieuwe bezoekers vragen bijna
altijd al snel naar het wachtwoord van onze wifi.
De vaste rubriek ‘Uit het Inloophuis’ in de kerkbladen ‘Samen
Kerk’ en het ‘Dominicus Nieuws‘ houdt al vele jaren de kerkgangers op de hoogte. Een aantal van deze artikelen werd in de
vorm van een nieuwsbrief aangeboden in de Magnificat Kerk.
Om de stukjes nog beter te maken deed de coördinator op
uitnodiging van de redactie van het kerkblad van de PGT mee
aan een trainingsavond op 22 mei over ‘Communicatiemix’ van
uitgeverij de Zalige Zalm.
Dankbaar maakten we gebruik van het aanbod van Humanitas Rivierenland om een advertentie te
plaatsen in hun promotie krant. Deze werd breed verspreid in bijvoorbeeld wachtkamers van ziekenhuizen, gemeentehuizen, buurthuizen, apotheken, huisartsen, tandartsen, advocaten, notarissen en
zorginstellingen. Dit zijn plekken waar meestal geen folders of posters van derden opgehangen mogen worden.

8. AANDACHTSPUNTEN voor 2020
 Huisvesting
Met de aankoop van het kerkgebouw in de Dr. Schaepmanstraat door de nieuwe Stichting Sociaal
Plein Tiel is een nieuwe fase ingegaan. Er komt een ingrijpende verbouwing waarna het Toon
Hermanshuis Tiel, een afdeling van het RIBW, Humanitas Rivierenland en het Inloophuis er als
huurders hun onderkomen gaan vinden. Zowel de verbouwing als het delen van het pand en de
samenwerking tussen de vier instellingen zal het nodige aan organisatie inspanningen vergen.
 Training vrijwilligers
Het is van belang dat vrijwilligers goed toegerust zijn voor hun taak. Niet alleen om gasten goed te
ontvangen en te woord te staan. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers op elkaar terug kunnen vallen en dat er een teamgeest heerst waarbij ieder zich goed voelt. Het Inloophuis is een gezamenlijke onderneming die door allen wordt gedragen. Dit bevordert tevens dat er een herkenbare
sfeer heerst in de huiskamer waardoor onze gasten zich thuis voelen. De teamtraining in 2019 was
een goed begin. We willen dit voortzetten. Nieuwe vrijwilligers moeten goed ingewijd worden en
voor hen willen we een introductie training opzetten.
 Publiciteit
Er is grote behoefte aan een overzichtelijk publiciteitsplan waarin de verschillende onderdelen op
dit terrein helder worden beschreven. Een draaiboek met de planning en een up-to-date adressenbestand voor diverse activiteiten kan veel tijd besparen en de efficiëntie en effectiviteit zeker
doen toenemen. Tevens bestaat al langere tijd de wens om een nieuwsbrief uit te gaan geven.
Om een en ander te realiseren is er grote behoefte aan een vrijwilliger die deze taak op zich wil
nemen.

Jaaroverzicht Inloophuis Tiel 2019

10

Bijlage: FOTO IMPRESSIES
Kerstfeest

BBQ

PLANTJESMARKT

Jaaroverzicht Inloophuis Tiel 2019

11

