
 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Inloophuis Culemborg 

 
Algemeen 
Het Inloophuis is een plek voor iedereen die behoefte heeft aan aanspraak en gezelligheid. 

Begonnen als kleinschalig particulier initiatief voor eenzame mensen, gewoon bij iemand thuis. 

Eind 1994 werd vanuit die opgedane ervaring dat mensen, mensen nodig hebben, de Stichting 

Inloophuis Culemborg opgericht. Het is een samenwerkingsverband van de diaconieën van de 

PKN-gemeente en de R.K. Barbara-gemeenschap, maar uitdrukkelijk bedoeld voor alle inwoners 

van Culemborg, ongeacht, leeftijd, achtergrond of levensvisie. Het Inloophuis wordt gerund door 

een enthousiaste groep vrijwilligers, die proberen de gasten een thuisgevoel te geven. 

 

Het aantal bezoeken aan het Inloophuis neemt voor het derde achtereenvolgende jaar substantieel 

toe en blijkt steeds meer in een behoefte te voorzien. In 2019 werden 1970 bezoekers geteld (in 

2017: 1377 en in 2018: 1675). Er kwamen 32 vaste en 30 nieuwe en/of eenmalige gasten. Daarnaast 

zijn er tijdens de maaltijden, twee keer per maand, steeds 14 tot maximaal 16 gasten.  

 

Bestuur 
Sinds februari is Willie Dekker (PKN-gemeente) toegetreden. 

Het bestuur is nu voltallig en bestaat uit: 

Carla Franssen (R.K)   PR/contact medewerkers  aftredend 13-6-2022 

Ronald Boomhouwer ( R.K)   penningmeester   aftredend 13-6-2022 

Wendy Middelkoop (PKN)  secretaris    aftredend ? 

Willem Kiel (PKN)   algemeen lid    aftredend 1-4-2019 

Bettie ten Cate (PKN)  algemeen lid    aftredend 1-1-2021 

Willie Dekker (PKN)   algemeen lid    aftredend 1-2-2023 

De functie van voorzitter wordt in onderling overleg en roulerend uitgevoerd. 

 

- Het Inloophuis is aangesloten bij de landelijke organisatie Netwerk Dak. Deze geeft praktische 

ondersteuning en advies. Soms is er een bijeenkomst voor Inloophuizen in de regio, welke ook door 

onze bestuursleden bezocht wordt. 

 

- Om meer bekendheid te geven aan het Inloophuis, gaan bestuursleden regelmatig naar 

bijeenkomsten van Elk Welzijn. Hier kunnen professionals in zorg en hulpverlening elkaar op 

informele wijze spreken. 

 

- Op 7 januari 2019 is er een overleg geweest tussen bestuur van het Inloophuis en de Participanten. 

Het gesprek was helder en prettig. 



 

 

-  Op 11 februari werd er voor de medewerkers een workshop  “Levensvragen in de Inloophuizen” 

verzorgd door een trainer van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. De avond werd 

opgezet in samenwerking met Netwerk DAK en goed bezocht door de medewerkers.  

 

-  In januari werd er een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor bestuur, medewerkers en kokers. 

-  Op 24 augustus hebben medewerkers en bestuur een fietstocht georganiseerd. 

-  Op 5 oktober hebben een paar medewerkers/bestuur een kraampje bemand op de door ELK 

georganiseerde Seniorendag in het Stadhuis. Veel contacten gelegd met andere organisaties. 

-  Ook op 5 oktober brachten 25 vrijwilligers van een inloophuis uit Vlaardingen en bezoekje aan 

ons Inloophuis. Het werd een geanimeerde ochtend en veel ervaringen werden gedeeld.   

- Op 17 december was er voor de gasten een uitgebreid Kerstdiner. (de extra kosten komen uit het 

koffiepotje) 

 

25 jarig Jubileum 

 
- Op 14, 15, en 16 november heeft het Inloophuis haar 25-jarig bestaan gevierd met diverse 

activiteiten. 

- Op donderdag was er muziek en bingo tijdens een reguliere inloop. 

- Op vrijdag was er een lezing over Culemborg door Alice Derwig. Na afloop een buffet voor de 

vaste gasten (na inschrijving). 

- Op zaterdag was er een receptie voor genodigden en medewerkers. Wethouder Simon Buwalda 

was aanwezig en heeft een woordje gesproken. Het bestuur heeft mooie cadeaus gekregen o.a. een 

mooie belettering op de ramen. Van de gasten kregen zij voor een flink bedrag supermarktbonnen, 

waar koffie/thee en koekjes voor gekocht kunnen worden. 

- Er was voor de medewerkers/ bestuur en kokers een buffet in Restaurant de Ontmoeting. 

- Als presentje kreeg iedereen een pen met ”Inloophuis” opdruk. Alle activiteiten werden door 

zowel de gasten als door de medewerkers en genodigden als heel plezierig en gezellig ervaren.  

- Het jubileum kreeg in diverse publicaties positieve aandacht. 

 

Huisvesting  
Dit jaar is het Inloophuis één dagdeel verhuurd aan een groepje mensen, die schilderen. (via Elk 

Welzijn) Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. 

 

Ook is er op 6 vrijdagen in 2019 en deels in 2020 een “Verhalentafel” in het Inloophuis, een 

initiatief van het project ‘Levende Verhalen Culemborg’. Onder leiding van twee vrijwilligers 

worden in een groep van zes tot acht deelnemers schoolherinneringen besproken. In een latere fase 

worden van die verhalen een documentaire en of tentoonstelling gemaakt.       



 

 

- Er is door de firma Middelkoop een prachtige nieuwe oven en koelkast met bijbehorende kast 

geplaatst. Dit voor een zeer schappelijke prijs. Kleurrijk wonen heeft een nieuwe groepenkast 

geplaatst. 

- Er is een nieuwe brandblusser gekocht en een nieuw rolgordijn in de keuken. 

- Er is een mooie en duidelijke belettering op de ramen gekomen. (jubileumcadeau van de PKN) 

- Er zijn nieuwe folders gedrukt met speciale jubileum-opdruk.             

 

Inloop 
Het afgelopen jaar zijn de openingstijden van ons Inloophuis gelijk gebleven; te weten dinsdag, 

donderdag en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Sommige gasten doen een vrijwillige bijdrage in 

het “koffiepotje” waardoor de inloop in principe kostendekkend is. 

Afgelopen jaar werd twee keer een bingo georganiseerd voor de gasten. Soms is er muziek en wordt 

er gezongen, verder hebben de gasten geen behoefte aan spelletjes of andere activiteiten. 

Het Inloophuis was, in overleg met medewerkers en gasten, op eerst Kerstdag en Nieuwjaarsdag 

gesloten.  

 

Maaltijden 
Iedere 1e en 3e vrijdag van de maand wordt er een maaltijd gehouden. Er eten dan 16 gasten mee, 

soms staat er iemand op de reservelijst. Deze heeft dan voorrang bij de daaropvolgende maaltijd. 

De maaltijd wordt begonnen met een overweging of gebed. De maaltijden worden door vrijwillige 

kokers, samen met medewerkers, op een fijne manier verzorgd. Medewerkers ontvangen de gasten 

met een (alcoholvrij) drankje. De maaltijd begint om 18.00 uur en de gasten betalen hiervoor € 4,-. 

Voor de meeste kokers is dit kostendekkend, maar in geval van nood kan er uit het koffiepotje een 

aanvulling gedaan worden. 

 

Iedere 4e vrijdag van de maand wordt er een lunch verzorgd. Deze begint om 12.00 uur en de gasten 

betalen hiervoor € 2,-. Ook dit gaat via een intekenlijst. De lunches worden door gemiddeld  8 -9 

gasten bezocht. 

 

Medewerkers. 

Eind 2019 waren er 14 medewerkers. Van één medewerker hebben we afscheid genomen, er is één 

medewerker is erbij gekomen. 

In 2019 zijn er twee kokers bij gekomen, waardoor het aantal kokers nu 13 is, negen vaste kokers 

en vier mensen die incidenteel koken. De medewerkers vergaderen 4 à 5 keer per jaar. Bij deze 

vergaderingen is altijd iemand van het bestuur aanwezig, zodat er een goede koppeling is tussen 

bestuur en medewerkers. Tijdens de vergaderingen wordt o.m. ingegaan op lastige situaties die zich 

eventueel voordoen. 



 

 

De medewerkers verdienen een compliment voor hun inzet. 

 

De volgende taken worden door het team verricht. 

- Werkgroep voor het maken en verspreiden van de roosters. 

- Werkgroep kokers, hierin worden zaken over het koken ondergebracht. 

- Een medewerkster zorgt voor aandacht bij lief-en leed. 

- Een medewerkster zorgt voor de boodschappen voor het Inloophuis en de coördinatie van het 

schoonmaakwerk.. 

 

     

 

 


